
S rozvojem technologií ve smyslu 
Průmyslu 4.0 bude nutné změnit náš pohled
na kybernetickou bezpečnost

Magazín českého průmyslu, obchodu, dopravy a stavebnictví

3
2018

Ročník 17

V tomto čísle 
se představují:



 
Kogenerační jednotky 
ušetří při sušení sladu 
miliony ročně
ČEZ ESCO realizovalo v provozovnách Sladoven Souffl  et ČR 
projekt úsporných dodávek tepla.

Energeticky náročný proces sušení sladu pomáhá v provozovnách 
sladoven optimalizovat celkem pět kogeneračních jednotek 
o výkonu 10 MWe. Obstarají přibližně 30 % dodávek tepla, čímž 
významně snižují náklady na výrobu tepla a náklady na nákup 
zemního plynu. Provoz všech jednotek zajišťuje ČEZ Energo 
z centrálního dispečinku a zároveň  sladovnám hradí nájem 
za využívané pozemky.

www.cezesco.cz



Patřit mezi nejprůmyslovější země konti-
nentu nám bylo dáno už při vzniku repu-
bliky v roce 1918. „Na nynějším území re-
publiky je asi 27 % obyvatel, avšak 70 % ve-
škerého průmyslu bývalého Rakouska…
průmysl zaměstnává 33,8 % veškerého
obyvatelstva,“ dočteme se v encyklopedii
z roku 1932. Po sto letech se situace ne-
změnila, stále patříme mezi státy s největ-
ším podílem průmyslu. Je to dobře?

Když se podíváme na naše hospodářské
výsledky, HDP, růst průmyslové výroby me-
ziročně o sedm procent, na rekordní export,
který vloni poprvé překročil hranici čtyř bili-
onů korun, a na nejnižší nezaměstnanost
v rámci EU, je zřejmé, že průmysl je důleži-
tým zdrojem naší prosperity. Roste energe-
tika, strojírenství, tahounem je automobi-
lový průmysl a daří se i stavebnictví. Máme
bohatou průmyslovou tradici a můžeme na-
vazovat na to, co dokázali naši předci. Proto,
abychom udrželi krok s konkurencí, ale mu-
síme být schopni reagovat na nové trendy
a technologie a aplikovat principy Průmyslu
4.0, internetizaci a digitalizaci výroby. Daří
se nám v oborech, jako jsou nové technolo-
gie, nanotechnologie. Takže stručná odpo-
věď na Vaši otázku, ano, je to dobře.

Co považujete za hlavní cíl, kterého byste
chtěla dosáhnout v čele MPO? 

Přicházím z podnikatelského prostředí,
a proto se snažím o to, abychom ho zprů-
hlednili a maximálně snížili byrokratickou
zátěž, která hlavně malé a střední podnika-
tele okrádá o čas, který by měli věnovat pod-
nikání. Jako cestu vidím elektronizaci ve-
řejné správy a využívání možností digitální
ekonomiky. Chci urychlit a zefektivnit čerpání
prostředků z Operačního programu podni-
kání a inovace pro konkurenceschopnost.
A klíčovým tématem je samozřejmě nalezení
optimálního modelu dostavby jaderných
bloků v duchu Státní energetické koncepce. 

Žijeme v čase, kdy průmyslová výroba pro-
chází zásadními změnami, jejichž jmenova-
telem je digitalizace a internet věcí. Mám
pocit, a byl bych rád, kdybych se mýlil, že
o problematice průmyslu 4.0 hodně disku-
tujeme, pořádáme různé akce, ale kon-
krétní výsledky nám jaksi chybí…

Rozhodně nechci, aby to byla jen bublina
a nějaký prázdný koncept. Máme nejprů-
myslovější ekonomiku v Evropě, navíc jsme
provázáni s ekonomikou Německa, které
s konceptem Industrie 4.0 začalo před námi.
Rozvoj robotizace a digitalizace u nás je
tedy logický a nutný. Proto mimo jiné při-
pravujeme koncepci Digitální ekonomika
a společnost 4.0, která je součástí strategie
Digitální Česko, jež je v gesci resortu minis-
terstva vnitra. Český průmysl, energetika
i stavebnictví musí včas zachycovat mo-
derní trendy, abychom zůstali konkurence-
schopní.

Můžeme slyšet názor, že náš průmysl jsou
spíše montovny, než vysoce sofistikovaná
výroba s tím, že tu si zahraniční investoři
drží doma „pod pokličkou“. Řadu let se
proto volá po změně podmínek pro zahra-

niční investice. Logika věci však říká, že vy-
bírat investory si můžeme tehdy, když jim
máme co nabídnout. Navíc kromě ekono-
mického hlediska stále nabývá na významu
bezpečnostní problematika.  Když bych to
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Všichni bychom si měli uvědomit, 
že se byrokracií připravujeme o vyšší prosperitu,

řekla CzechIndustry Marta Nováková, ministryně průmyslu a obchodu 
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shrnul, jsme připraveni na extraligové in-
vestice a splňujeme očekávání jejich zada-
vatelů?

Ano, máme zahraničním investorům co
nabídnout. Jsme bezpečnou zemí se sta-
bilním právním i politickým prostředím,
zemí s obrovskou průmyslovou tradicí
a šikovnými a technicky zdatnými lidmi.
A jednoznačně chceme, aby přicházely in-
vestice právě, jak říkáte, extraligové. Tedy
s vysokou přidanou hodnotou, novými
technologiemi, takové, které nabízejí za-
pojení naší výzkumné a vývojové zá-
kladny. A které budou nabízet odbornou,
ale i lépe placenou práci. Tomu například
přizpůsobujeme i náš systém investičních
pobídek.      

V tomto čísle našeho časopisu přinášíme
rozhovor s velvyslancem Korejské repu-
bliky v Praze.  Mimo jiné v něm uvedl, že
zís kat u nás povolení k výstavbě nového
závodu trvá mnohdy déle, než v jeho zemi
vyřízení potřebných dokumentů, vybudo-
vání závodu a jeho uvedení do provozu.
Myslíte, že se podaří zrychlit vyřízení po-
třebných povolení?

To je to, co kritizuji. Jako člověk s dlouho-
letými zkušenostmi z podnikatelského pro-
středí i jako ministryně průmyslu a ob-
chodu. V možnostech našeho ministerstva
zrychlení povolovacích činností bohužel
není. My se snažíme vytvářet příznivé in-
vestorské prostředí, hledat a nabízet příle-
žitosti pro naše i zahraniční investory, mo-
tivovat je pouze ke kvalitním investicím. Ale
vlastně všichni bychom si měli uvědomit,
že se byrokracií připravujeme o vyšší pro-
speritu. 

Za první republiky bylo nejdůležitější zemí
pro zahraniční obchod Německo, stejně
jako nyní. Má to své výhody, ale i úskalí.

Jak by se podle Vás měla vyvíjet česko-ně-
mecká hospodářská spolupráce?

Německo je náš hlavní obchodní partner,
s třetinovým podílem na našich vývozech
a čtvrtinovým podílem na našich celkových
dovozech. Po celou dobu samostatné ČR se
Německo umisťuje na první příčce v že-
bříčku nejvýznamnějších vývozních a do-
vozních destinací. Za posledních deset let
stoupl obrat zahraničního obchodu o 65 %
s rychlejším tempem růstu exportu do Ně-
mecka (o 82 % na 1,4 bilionu Kč v roce
2017) oproti importu z Německa, který
stoupl o 47 % na 982 miliard Kč. Německo
se řadí k největším zahraničním investorům
u nás. Vzhledem k tomu, že jeho trh je ote-
vřený nejtvrdší konkurenci, dokazují vý-
sledky našeho vývozu mimo jiné to, že čeští
podnikatelé jsou schopní vyrábět takové vý-
robky, se kterými dokáží být na náročném
a silně konkurenčním trhu úspěšní. 

Spotřeba elektřiny nadále poroste, letošní
horké léto ukázalo, že na obnovitelné
zdroje můžeme spoléhat jen do určitě míry.
Státní energetická koncepce počítá s vý-
stavbou dalších jaderných bloků, řadu let
odborníci volají po definitivním rozhodnutí.
Které podmínky je třeba splnit, aby se tak
stalo?

Variant, které se diskutují, je v současné
době více. Samozřejmě půjde o vypsání
otevřené soutěže s rovnými šancemi pro
všechny zájemce. První zvažovanou varian-
tou je vytvoření stoprocentní dceřiné spo-
lečnosti ČEZ, která by se skládala z aktiv
společností jaderných elektráren Dukovany
a Temelín. Další počítá s výstavbou přes
stoprocentní dceřinou firmu ČEZ s mož-
ností vstupu vnějšího investora. Poslední
možností je dostavba bloků společností
plně vlastněnou státem. Klíčové bude roz-
hodnutí, jakou formou bude výstavba finan-

cována. Až najdeme vhodný model finan-
cování, dále bude následovat politická
shoda. Samozřejmě budeme hledět na eko-
nomické principy, ale rozhodovat bude celá
vláda. Preferuji, abychom stavěli jaderné
bloky s vysokou bezpečností a s nejvyšší
dostupnou technologií.

Jaké je podle Vás podnikatelské prostředí
u nás, v čem byste ho chtěla změnit?

Přišla jsem ze Svazu obchodu a cestov-
ního ruchu ČR a byla jsem viceprezidentkou
Hospodářské komory České republiky, sama
jsem řadu let podnikala. Vím tedy, s čím se
podnikatelé potýkají a co řeší. Jde mi o to,
aby nemuseli stát ve frontách na úřadech,
ale aby si maximum dokumentů úřady vy-
měňovaly mezi sebou elektronicky, a aby šlo
co nejvíc věcí řešit přes počítač, bez nutnosti
chodit s každým lejstrem na úřad. Chceme
propojit registr živnostenského podnikání
s Portálem občana, který tak usnadní podni-
kateli elektronické podání s tím, že data do
Jednotného registračního formuláře se
automaticky přeberou z veřejné části živnos-
tenského rejstříku a základních registrů
a podnikatel je tak nebude muset vyplňovat.
Pro podnikatele by tak mělo být snazší ohlá-
sit živnost či požádat o koncesi.

Jste druhou ženou v historii ministerstva
průmyslu a obchodu v nejvyšší pozici.
A první, která zastává tento post jako od-
bornice a ne politička. Co to pro Vás zna-
mená, které priority jste si dala?

Už jsem je vlastně představila. Omezo-
vání byrokracie v podnikání, realizace Státní
energetické koncepce včetně rozhodnutí
o dostavbě jaderných bloků, ale jde mi
i o posílení oblasti služeb a obchodu a zvý-
šení ochrany spotřebitelů. Jasnou prioritou
je také obnovení certifikace a zrychlení čer-
pání OP PIK. ■
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Vizualizace stánku MPO
na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně



Digitální řešení 
pro celý životní cyklus stroje  

K
omplexní řešení pro zvýšení efektivity výroby, které pokrývá celý životní
cyklus výrobku od jeho návrhu přes výrobu až po servis, představí ve
svém stánku společnost Siemens na MSV v Brně. Siemens seznámí náv-

štěvníky s příklady, jak mohou výrobci či uživatelé strojů s využitím vhodných
softwarových nástrojů efektivně navrhovat, provozovat i spravovat svá strojní
zařízení. S pomocí digitálního dvojčete výrobku, stroje, ale i celé výrobní linky
lze analyzovat a simulovat celý životní cyklus produktu a jednotlivé kroky reali-
zovat co nejefektivněji. Ty zahrnují návrh výrobku a jeho optimalizaci, přípravu
výroby, zprovoznění výroby, měření jejího výkonu, vzdálené sledování a vyhod-
nocování. „Siemens je v současné době jediná společnost na trhu, která dokáže
kompletně obsáhnout celý hodnotový řetězec a nabídnout efektivní nástroje
pro výrobce i uživatele všech zařízení,“ vysvětluje Tomáš Duba, ředitel úseku
Řídicí systémy a pohony pro obráběcí a speciální stroje a roboty společnosti
Siemens.

Ačkoliv výrobce zařízení i jeho uživatel potřebují v průběhu životního cyklu
výrobku jiné softwarové i hardwarové nástroje, Siemens dokáže oběma nabíd-
nout řešení, která spolehlivě fungují, výrazně zvyšují efektivitu a jsou navzájem
kompatibilní. „Všechny tyto výhody budeme demonstrovat na kompletním vý-
robním stroji firmy Bozhon a horizontální vyvrtávačce HCW 4S od společnosti
Škoda Machine Tool. Oba stroje mají vytvořené digitální dvojče, jehož virtuální
zprovoznění včetně sběru a vyhodnocování dat na platformě MindSphere – ote-
vřeném operačním systému pro průmyslový internet věcí (IoT) – výrazně zvy-
šuje efektivitu daného přístupu,“ doplňuje Tomáš Duba.

Co návštěvníci uvidí v expozici Siemens

•  Ukázku komplexního řešení pro zvýšení efektivity výroby, které pokrývá celý
životní cyklus výrobku od jeho návrhu přes výrobu až po servis. Pět fází života
stroje představuje možnost dělat všechny úkoly s maximální časovou a fi-
nanční efektivitou.

•  S novinkami pro CNC stroje se budou moci návštěvníci veletrhu seznámit
prostřednictvím horizontální vyvrtávačce HCW 4S. I když reálný stroj dosa-
huje výšky 10 metrů, do expozice se vejde: vše ukáže unikátní funkční model
(v poměru 1:15) a digitální dvojče, které ovládá stejný řídicí systém Sinume-
rik.

•  Nové křídlo vozů Bugatti Chiron, které je o polovinu lehčí než dřív a zároveň
stejně pevné. A to jen díky simulačním programům od Siemens PLM Soft-
ware, titanovým komponentům z 3D tiskárny a vyztuženým trubicím z karbo-
nových vláken. 

•  Otevřená cloudová platforma MindSphere pro IoT doplněná o reálné aplikace
českých i světových partnerů Siemens je veletržní novinkou letošního roč-
níku. Sběrem dat a inteligentní komunikací mezi stroji zvyšuje jejich efektivitu,
umí optimalizovat výrobu a šetří peníze.

•  Digitální dvojče může zkrátit čas potřebný pro výrobu nového stroje až o tře-
tinu. Montážní stroj čínského výrobce firmy Bozhon kompletuje mobilní tele-
fony. Vznikal tak, že zatímco v Německu navrhovali a uváděli do provozu jeho
virtuální podobu, reálného dvojníka zatím paralelně vyrobili v Číně.

•  Chytré hodinky obsluze zobrazí zprávu o poruše stroje, takže může okamžitě
zjednat nápravu. Technik se přes čárový kód stroje připojí do systému a vidí
celou jeho servisní historii. Utopie? Ne. Tuto službu zajistí propojení systému
pro údržbu Comos MRO a aplikace Condition Monitoring. ■

Navštivte
největší

showroom
CNC strojů

vláknové lasery,
CO2 lasery

Za Stodolou 144, 251 01  Modletice

www.eurazio.eu

frézky, lisy
a další stroje

vše na jednom místě



Jak je na tom v současné době český ex-
port? Můžete popsat jeho situaci?

Český export byl loni rekordní. Dosáhl
hodnoty 4,2 bilionu korun a meziroční nárůst
činil více než 5 %. Nejvýznamnějším trhem
pro nás zůstává nejbližší soused – Německo.
Stejně tak podíl exportu do zemí Evropské
unie zůstal v porovnání s předchozím rokem
na 84 %. Přesto se zabýváme také vzdáleněj-
šími trhy a snažíme se podporovat domácí
podnikatele v pronikání do těchto lokalit, na
podzim pořádáme teritoriálně zaměřené kon-
ference o obchodních příležitostech v zemích
ASEAN, v Indii, v Kazachstánu nebo v Číně.
Například loni vývoz do Číny vzrostl o pětinu.
Pozitivní nárůst jsme zaznamenali také v ze-
mích bývalého Sovětského svazu. V letošním
roce však podle údajů Českého statistického
úřadu dochází k poklesu vývozu do Asie
a Severní Ameriky. Stále je proto třeba diver-
zifikovat exportní trhy a vytvářet co možná
nejlepší podmínky pro české vývozce. 

Ekonomický růst v současné době limituje
nedostatek pracovních sil a rostoucí protek-
cionismus ve světě. Navíc se v blízké bu-
doucnosti očekává i omezení poptávky po
automobilech. To souvisí i s případným za-
vedením cel na dovoz automobilů z EU do
USA. V případě, že by k nim americká admi-
nistrativa přistoupila, byl by český sektor
automotive a tím i export výrazně ovlivněn,
a to jak přímo - USA jsou našim nejvýznam-
nějším exportním partnerem mimo EU, ale
především i nepřímo prostřednictvím po-
klesu poptávky z Německa, pro které jsou
USA hlavním exportním partnerem. Tím se
dostávám k dalšímu významnému faktoru,
který ovlivňuje český export, a tím je kondice
německé ekonomiky, ani její výhled není tak
optimistický jako v předešlých letech.

Souhlasíte s názorem, že sedm let prospe-
rity je za námi a nyní nás čeká s nadsázkou
období exportního půstu?

Po nadstandardním roce 2017 a posílení
kurzu koruny v souvislosti s růstem úroko-
vých sazeb se dá očekávat mírný pokles ex-
portu. Situace nicméně není závažná a čeští
exportéři mohou uspět po celém světě.
Stačí se například podívat na úspěchy na-
šich malých a středních vývozců na prů-
myslových trzích v Německu. V žebříčku
importérů k našim západním sousedům za-
ujímáme dokonce sedmou příčku. 

Mění se zvyklosti českých exportérů?

Exportéři postupně začínají objevovat
příležitosti i za hranicemi Německa, kam
ČR vyváží nejvíce. Oproti roku 2017 mů-
žeme sledovat nárůst firem exportujících
i za hranice Evropské unie, a to například
na Blízký východ či do zemí Společenství
nezávislých států. Firmy začínají stále čas-
těji rozšiřovat své portfolio cílových zemí.
O tom svědčí i fakt, že podíl podniků ex-
portujících do více než 11 zemí stoupl
o 7 %. To už můžeme pokládat za slušný
exportní apetit. 

Řada firem si v Česku stěžuje na nedosta-
tek zaměstnanců s tím, že nemohou vyrá-

Firmy, které vstupují na zahraniční trhy, se musejí na expanzi
připravit i s ohledem na lidské zdroje,

řekl CzechIndustry Radomil Doležal, generální ředitel agentury CzechTrade
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bět tolik, kolik by potřebovaly. Nemůže mít
tento stav negativní dopad na export?

Dostáváme se do doby, kdy je dostatek
pracovních míst, ale nedostatek kvalifiko-
vaných lidí. Tak je to nejen v České repub-
lice, ale prakticky po celém světě. Firmy,
které vstupují na zahraniční trhy, se musejí
na expanzi připravit i s ohledem na lidské
zdroje. Investují do rozvoje zaměstnanců,
případně směřují k průmyslu 4.0, automa-
tizují a digitalizují.

Můžete popsat pojem ekonomická diplo-
macie? Jak pomáhá tuzemským exporté-
rům Tým Česko?

Ekonomická diplomacie představuje
snahu každé země o prosazení vlastních
ekonomických zájmů v zahraničí prostřed-
nictvím svého prezidenta, vlády, zástupců
ministerstev a státních agentur. Mezi ně
patří i CzechTrade. Jinými slovy se jedná
o společné fungování mnoha reprezen-
tantů státu za účelem podpory růstu čes -
kého hospodářství. Výsledek této společné
snahy představuje například projekt Tým
Česko. Jedná se o iniciativu šesti státních
institucí s cílem usnadnit našim exporté-
rům jejich exportní snažení. Jednoduše ře-
čeno jsou všechny tyto instituce propojeny
tak, aby měli vývozci na jednom místě
kompletní nabídku služeb a možností. Na
Mezinárodním strojírenském veletrhu
v Brně se uskuteční konference Týmu
Česko, která poskytne zájemcům více in-
formací.

Jakým způsobem se agentura CzechTrade
podílí na úspěchu českého exportu?

Jsme partnerem malých a středních
firem na jejich cestě k exportním úspě-
chům. Naší rolí je ušetřit exportérovi ná-
klady a čas, a především mu pomoci snížit
rizika spojená se vstupem na nové a ne-
známé trhy. Naší celosvětovou sítí 51 za-
hraničních kanceláří pokrýváme všech 5
kontinentů. 35 zastoupení působí v zemích
mimo Evropskou unii. Kolegové působící
v zahraničí mají bohaté zkušenosti s mezi-
národním obchodem, a hlavně se specifiky

daného teritoria. Vývozcům mohou díky
svým kontaktům pomoci s hledáním vhod-
ných obchodních partnerů. V agentuře
CzechTrade se také neustále snažíme vy-
tvářet příležitosti a zvyšovat šance na
úspěšný export a nabízíme českým vývoz-
cům vzdělávací programy, konference
a mnoho aktivit. V budoucnu bychom se
navíc chtěli v rámci projektu Tým Česko
věnovat firmám, které jsou inovativní a ve
svém portfoliu mají výrobky s vysokou při-
danou hodnotou.

Dokážete říci, zda exportéři služby agen-
tury CzechTrade oceňují?

CzechTrade nabízí komplexní servis od
informací a příležitostí ze zahraničních trhů
přes odborné poradenství, systém vzdělá-
vání až po marketingovou podporu v za-
hraničí. Ke každému klientovi přistupu-
jeme individuálně podle jeho potřeb, ať už
jde o zkušeného exportéra, nebo firmu
uvažující o vstupu na zahraniční trhy. Výz -
kumy i individuální rozhovory ukazují, že
vývozci vnímají služby agentury jako ne-
ocenitelné a velké řadě z nich se díky po-
moci našich kolegů ze zahraničních kance-
láří i pražské centrály podařilo úspěšně
prosadit v zahraničí. 

Z nedávného šetření mezi malými a střed-
ními exportéry vyplynula vysoká znalost
služeb agentury CzechTrade. Které z nich
využívají vývozci nejvíce?

Největší zájem je jednoznačně o pomoc
při účasti na zahraničních veletrzích. Agen-
tura vyhledá a osloví tamní potenciální ob-
chodní partnery. V případě zájmu domluví
schůzku přímo na konkrétní akci a následně
poskytuje asistenci při jednání. To je s ohle-
dem na kulturní odlišnosti napříč celým
světem velmi důležité. Firma je díky po-
moci agentury komplexně připravená na
veletrh. Podle ohlasů našich klientů víme,
že si na takové prezentaci váží předev ším
zjednodušení administrace, úspory velkého
množství času i nákladů, ale nejen to, spo-
lečné expozice lákají pozornost návštěv-
níků a navíc pod hlavičkou státní agentury

jsou vždy důvěryhodnější. To je důležité
zvláště ve vzdálenějších a složitějších teri-
toriích mimo Evropskou unii, kde organizu-
jeme tři pětiny českých účastí.

CzechTrade také poskytuje exportérům
detailní průzkumy trhu a konkurence
a ověřuje zájem obchodních partnerů, po-
řádá dodavatelská fóra a mnoho dalších
akcí. Z dotazníků pro hodnocení spokoje-
nosti klientů vyplývá, že klientům usnad-
ňujeme vstup na nové trhy a služby jsou
pro ně přínosné.

Agentura CzechTrade se tradičně účastní
Mezinárodního strojírenského veletrhu
v Brně. Na co se mohou návštěvníci těšit
tentokrát?

Věřím, že naše spolupracovníky budete
na letošním šedesátém ročníku veletrhu
potkávat téměř na každém kroku. Agentura
bude mít stanoviště v pavilonu Z ve spo-
lečném stánku s dalšími institucemi a s Mi-
nisterstvem průmyslu a obchodu. Exportní
dům najdete opět na volné ploše K. Zá-
jemci o informace z oblasti exportu budou
moci kontaktovat nejen zástupce klient-
ského centra a agentury CzechTrade, ale
i všech ostatních institucí, jako je MZV,
MPO, EGAP nebo ČEB. 

Jaké akce pro exportéry chystáte?
Návštěvníky čeká bohatý doprovodný

program, který by si neměli nechat ujít. Na
tradiční celodenní Meeting Point letos do-
razí zahraniční zástupci z 29 zemí a vývozci
s nimi budou moci konzultovat své ex-
portní záměry. Organizujeme i dvě
teritoriál ně orientované akce. První se za-
měřením na SAE, Turecko a Izrael se usku-
teční v úterý 2. října v Exportním domě. Ve
středu 3. října se v pavilonu P uskuteční se-
minář Doing Business – Velká Británie a Ni-
zozemsko. Za zmínku stojí také seminář za-
bývající se významem průmyslového de-
signu při zvyšování konkurenceschopnosti
českých exportérů a mnoho dalších akcí.
Svou účast navíc přislíbili nákupčí maďar-
ského ropného a plynárenského koncernu
MOL Group. ■
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V minulých dnech jste představili odborné
veřejnosti a dalším zájemcům systém pro
skladování elektrické energie BESS. Je re-
akcí na aktuální potřeby doby a teprve
třetí v České republice. Představte nám ho
prosím.

BESS je označení multifunkčního baterio -
vého úložiště (anglicky Battery Energy Sto-
rage System), které najde uplatnění napří-
klad v energetických společnostech, teplár-
nách nebo velkých průmyslových podni-
cích. Může přispívat ke stabilizaci přeno-
sové a distribuční soustavy, kompenzovat
účiník, snižovat náklady velkých výrobních
závodů na rezervovanou kapacitu nebo
fungovat jako přečerpávací elektrárna.
Další možností je, že ukládá energii z ob-
novitelných zdrojů na pozdější využití.

BESS může mít mnoho podob a veli-
kostí. My jsme nyní představili řešení s in-
stalovanou bateriovou kapacitou 1,3 MWh. 

V čem je jeho unikátnost?
V první řadě je to vůbec první velkoka-

pacitní bateriové úložiště, které bylo kom-
pletně navrženo a sestaveno v České re-
publice, českou společností. 

Od dvou dalších tuzemských úložišť se
odlišuje unikátním „all-in-one“ koncep-
tem. Jediný kontejner totiž kromě baterií
a měničů obsahuje i přípravu na vysoko-
napěťový rozvaděč a transformátor, takže
v místě určení bude úložiště připraveno
k provozu prakticky ihned, bez nutnosti do-
plňující instalace. 

Mimo to má i další technologická vylep-
šení a unikátní prvky, s nimiž přišli naši vý-
vojáři a projektanti. Už od prvních nákresů
se totiž nad každým detailem zamýšleli jak
z pohledu výsledné funkčnosti, tak i možné
přidané hodnoty pro zákazníka. To vedlo
k sérii relativně nenápadných, ale z hledis -
ka navýšení bezpečnosti zcela zásadních
inovací. 

Vývoj BESS spadá do obchodní strategie
holdingu, jehož jednotlivé společnosti se
zaměřují především na technologické do-
dávky a služby v oblasti energetiky. Mů-
žete to více konkretizovat?

Energetice se věnuje sedm holdingo-
vých společností, každá v jiné oblasti.
V tuto chvíli pokrýváme nebývale ucelené
portfolio energetických služeb – od tradič-
ních až po vyloženě inovativní směry.
Vývoj BESS je výsledkem spolupráce hned
pěti našich společností. Vše zastřešovala
firma Energon Advanced Energetics, která
úzce spolupracovala se sesterskými fir-
mami Buildsys, Energon Dobříš, Energon
Energo a Solid Power Distribution.

K vzájemné synergii holdingových spo-
lečností dochází i v dalších projektech.
Stále mohutněji se prosazují moderní
směry, v nichž do budoucna spatřujeme
ohromný potenciál. To ovšem neznamená,

že bychom chtěli opouštět tradiční energe-
tiku. Její role je nezastupitelná. 

V jakých hlavních oblastech působí jed-
notlivé společnosti?

Zakládající společnost Energon Dobříš už
19 let reprezentuje základní oblasti tradiční
energetiky: projektování a stavby energetic-
kých zařízení NN a VN (od trafo stanic a sto-
žárů elektrického vedení až pokládky ka-
belů), dále výstavbu, rekonstrukci a údržbu
energetických sítí a geodetické práce. 

Firma Energon stavební vznikla osamos-
tatněním původní stavební divize. Projek-
tuje a realizuje stavby a sanační práce
v energetice NN, VN a VVN. Zaměřuje se
i na drobné pozemní, inženýrské a vodo-
hospodářské stavby.

Nedávno jsme založením firmy Energon
Energo rozšířili působnost holdingu o ob-
last VVN a ZVN. Kromě rozvoden řeší
i stavby, rekonstrukce a údržbu dalších
elektrických zařízení bez rozdílu napětí. 

Moderní energetiku reprezentuje společ-
nost S-Power Energies, která jako jediná
cílí na koncové zákazníky. Instaluje střešní
solární elektrárny, které kombinuje s bate-
riovými systémy na ukládání přebytků. Od
roku 2017 je v tomto oboru jedničkou na
českém trhu. 

Úzce spolupracuje s firmou Solid Power
Distribution, která je distributorem kompo-
nentů pro solární elektrárny – od fotovol-
taických panelů přes měniče až po baterie
a další příslušenství. Vedle dodavatelské
činnosti poskytuje odborná školení pro in-
stalační firmy a vyvíjí i vlastní technologie.

Další společností je Buildsys, který patří
k největším hráčům na českém trhu
v oboru automatizace komerčních budov
a průmyslových areálů. V současnosti řeší
kompletní řízení technologií v obrovském
závodě Jaguar-Land Rover na Slovensku.

Pro představený projekt BESS Buildsys vy-
vinul klíčový prvek – řídicí systém, který
ovládá veškeré funkcionality.

Portfolio uzavírá Energon Advanced
Energetics – firma, která staví na klíč kom-
plexní EPC celky včetně fotovoltaických,
větrných a vodních elektráren a velkokapa-
citní bateriové systémy jako právě předsta-
vený BESS kontejner. 

Logicky se zaměření jednotlivých firem
odvíjí od vize dalšího vývoje energetiky
v Česku, ale i v Evropě. Jakým směrem se
bude podle Vás dále ubírat?

Díky technologickým inovacím v součas-
nosti startuje celosvětová revoluce v ener-
getice, která je mnohem mohutnější a rych-
lejší, než odhadovaly nejoptimističtější teo -
rie. Nové technologie zlevňují rychleji, než
se předpokládalo, zároveň neustále posou-
vají své hranice. Vše žene kupředu tzv. 4D
strategie založená na dekarbonizaci, dere-
gulaci, decentralizaci a digitalizaci. 

V tomto kontextu začne hrát naprosto
zásadní úlohu akumulace energie a digi-
tální řízení její výroby, přenosu, ukládání
i spotřeby. U nás i ve světě proto dojde ke
skokovému rozvoji moderní energetiky. 

To je ohromná příležitost pro Českou re-
publiku. Naše země byla už v dobách první
republiky ohromně silná v dodávkách
technologických celků, včetně těch energe-
tických. Pokud správně uchopíme sou-
časný potenciál, máme šanci na tuto tra-
dici navázat a stát se jednou z energeticky
nejpokrokovějších zemí na světě. 

A pokud jde o energetický mix, který ob-
sahuje platná Státní energetická kon-
cepce, vyhovuje potřebám doby?

Hlavní problém Státní energetické kon-
cepce tkví v tom, že nebere v potaz sou-
časný překotný vývoj. Koncepce je sice

Pokud správně uchopíme současný potenciál, máme šanci
stát se jednou z energeticky nejpokrokovějších zemí na světě,

řekl CzechIndustry Přemysl Beránek, generální ředitel společnosti ENERGON HOLDING
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hezky a poctivě zpracovaný dokument, ale
snaží se predikovat nadcházejících 30 let.
Dnešní doba je přitom natolik dynamická,
že je takřka nemožné odhadovat budou -
cnost i na pouhých pět let dopředu.

Koncepce pracuje se dvěma základními
scénáři, které se oba opírají o jádro a do-
plňují jej obnovitelnými zdroji. Variant je
ale nepochybně mnohonásobně víc. To, co
se dnes jeví jako naprosté sci-fi, může už
za pár let být běžnou realitou. Proto by-
chom podle mne měli být flexibilnější
a připustit i další možnosti založené na
mnohem rychlejším nástupu inovativních
technologií a digitalizovaném řízení.

Které zakázky považujete za takzvané TOP
a proč?

Zajímají nás zakázky, v nichž můžeme
uplatňovat synergii mezi jednotlivými hol-
dingovými společnostmi. Právě komplex-
nost našich služeb, kdy dokážeme vlast-
ními zdroji řešit elektromontáže na růz-
ných napěťových hladinách, transformace,
systémy automatizovaného řízení, vý-
stavbu decentrálních zdrojů a další služby,
totiž vnímáme jako naši hlavní přidanou
hodnotu. Zákazníkovi přináší prospěch
z hlediska stability dodávky, funkčnosti a fi-
nančních úspor. 

Snaha o energetickou efektivitu doprovází
lidstvo prakticky od uvedení prvního par-
ního stroje do provozu.  Dnes se toto téma
skloňuje ve všech pádech, požadavky ně-
kterých „expertů“ přitom jdou až za hra-
nice fyzikálních zákonů. Kde Vy osobně vi-
díte hlavní možnosti úspor energie?

Základem úspor bude do budoucna efek-
tivnější řízení na všech úrovních – jak v ob-
lasti spotřeby, výroby, ukládání, distribuce
i přenosu. Klíčovou podmínkou ale bude
uživatelsky přívětivé prostředí. Sebepro-
pracovanější systém totiž bude k ničemu,
pokud uživatele odradí svou složitostí.

V celé Evropě ubývá lidí, kteří jsou ochotni
pracovat rukama a bude, podle některých
studií, hůř. Přitom většina Vašich zakázek
stojí na ruční práci. Nemáte problémy s ne-
dostatkem lidí, jak řešíte personální otázky?

Jsem přesvědčen o tom, že peníze
a hmotné benefity už dnes zdaleka nejsou
hlavní náborovou motivací. Klíčovým fakto-
rem je i to, aby lidem vyhovovala firemní
kultura, aby jim jejich práce dávala smysl
a aby měli možnost dalšího rozvoje. Je
třeba, aby vedení k zaměstnancům přistu-
povalo s respektem. V těchto ohledech mají
bohužel české firmy ještě značné rezervy.
Nejspíš je to provázáno s všeobecnou
skepsí, která ve společnosti panuje a lo-
gicky se přenáší i do firemního prostředí.

My se snažíme pracovníkům napříč hol-
dingem dávat najevo, jak si jejich práce vá-
žíme, a vyplácí se to. Důkazem zdravého fi-
remního prostředí může být to, že mnozí
zaměstnanci u nás pracují přes 10 let
a k těm, kteří s námi před 20 lety začínali,
se dnes přidávají jejich synové. Aktuálně
nám hraje do karet i zmiňovaný rozvoj
technologií, který z energetiky dělá velmi
perspektivní obor. Nabízíme široké spek-
trum uplatnění, a holdingová struktura
nám navíc umožňuje i jednodušší přesuny
mezi jednotlivými firmami.

Jak hodnotíte podnikatelské prostředí
u nás, co byste změnil?

Mám pocit, že řada firem a byznysových
lídrů ignoruje svůj vliv na okolní prostředí.
Mnozí řeší jen svoje zisky, jsou zaslepeni
konkurenčním bojem, a dostatečně neřeší
svou odpovědnost ke komunitě, která je
obklopuje. Především větší firmy by podle
mě měly mít závazek někam posouvat celý
region, v němž působí, a přispívat k tomu,
aby se lidem v okolí žilo lépe. Chtělo by to
resuscitovat baťovský přístup. Třeba v USA
nebo Německu je tato součást firemní kul-
tury na úplně jiné úrovni. 

Všeobecně by podnikatelskému pro-
středí prospěla větší transparentnost a od-
lišné uspořádání hodnot. Na úrovni státu
by pak bylo prima zjednodušit zbytečně
složitou byrokracii. 

Považujete se za vizionáře?
Jsem vizionář pragmatik. Snažím se

dívat dopředu, ale zároveň zůstávám no-
hama na zemi. V rámci holdingu ale s ko-
legy sdílíme jasnou vizi dalšího směřování.
Chceme přispět k rozvoji české energetiky,
navázat na dřívější tradici českého věhlasu
v zahraničí. Rádi bychom svými řešeními
přispěli k tomu, aby se lidem u nás i v za-
hraničí žilo lépe. 

Co považujete za hlavní úspěch, kterého
společnost pod Vaším vedením dosáhla?

Zatím jsem ve firmě poměrně krátce.
V souvislosti se vznikem holdingu se nám
podařilo poskládat firmy do modernější
struktury a umocnit jejich vzájemnou sy-
nergii. Za úspěch se dá považovat, pokud
máme spokojené zákazníky i zaměst-
nance. 

Společnost, která se nerozvíjí, spěje k zá-
niku, napsal klasik. Jaké plány máte do
budoucna, na co sázíte především, aby byl
zabezpečen rozvoj holdingu ENERGON?

Už jsem to v podstatě zmiňoval. Ve
všem, co děláme, se snažíme docílit nej-
vyšších přidaných hodnot pro klienty, za-
městnance i společnost. Na každý projekt
nahlížíme z různých úhlů, usilujeme o co
nejkomplexnější řešení, které obstojí
v čase. 

Tlačí nás to k neustálému vymýšlení ino-
vací. V horizontu několika let máme ambici
začít se výrazněji prosazovat i v zahraničí.
Například naše bateriová řešení mají
ohromný potenciál uplatnit se nejen v Ev-
ropě, ale také na Blízkém východě a vlastně
po celém světě. . ■
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K
orejská republika je svým
zřízením prezidentská republika s de-
mokratickou formou vlády. Ačkoli

po korejské válce patřila mezi nejchudší
státy světa, dnes se poprávu řadí mezi asij-
ské tygry a její ekonomika dosahuje světo-
vého významu, tedy mimochodem, co se
HDP týče, na 11. místo ve světě. Kupodivu
si korejští investoři v celé Evropě vybrali
Českou republiku jako jedno z nejpřívětivěj-
ších míst na tomto kontinentu. Proč tomu
tak je, na to jsme se zeptali jeho excelence
velvyslance Korejské republiky v Praze,
pana Moon Seoung-hyuna.

Jaké byly první dojmy, když jste přijel do
České republiky?

Přijel jsem do Česka v listopadu 2016.
Bylo to v zimě, takže první, čeho jsem si
všiml, byly rozdíly v počasí. U vás se totiž
v zimě už po čtvrté hodině začíná stmívat,
zatímco v Koreji bývá ještě dlouho světlo.
Praha mne však velice zaujala svojí histo-
rickou, téměř pitoreskní podobou. Vezměte
v úvahu, že například v Soulu, našem hlav-
ním městě, žije 15 miliónů obyvatel v ul-
tramoderní architektuře a mrakodrapech.
Proti tomu je Praha diametrálně odlišná.
Jsem v diplomatických službách téměř tři-
cet let a za ta léta jsem působil na mnoha
místech, jako například ve Washingtonu
nebo New Yorku. A nyní jsem přijel do his-
torického města s ojedinělým genius loci.
Když přijedete z moderních industriálních
měst sem a vidíte Pražský hrad, historické
budovy, chrámy, kostely, ve středověku
koncipovaná náměstí a úzké uličky praž-
ského Starého města, máte z toho nesku-
tečný dojem. 

Takže první, co mi utkvělo v paměti po
příjezdu do Čech, bylo počasí, po něm his-
torická Praha a za třetí přátelský přístup
zdejších obyvatel ke Koreji. Velice mne
překvapilo, když jsem na Letišti Václava
Havla nalezl krom češtiny, angličtiny a ruš-
tiny také nápisy v korejštině, s čímž jsem
se jinde ve světě nesetkal. Když jsem jel
potom z letiště do své rezidence, nemohl
jsem si nevšimnout velkoplošných reklam
s názvy korejských firem. Viděl jsem napří-
klad poutače na korejská auta či elektro-
niku. To mne hodně přiblížilo k domovu. 

Korea je třetím největším investorem
v České republice. Můžete vysvětlit, proč
se korejští podnikatelé tak zajímají o náš
trh?

Máte pravdu. Korea je po Německu
a Japonsku zdejším třetím největším in-
vestorem v oblasti výroby. Pro mne bylo
velice překvapivé, když jsem zjistil, že
existuje k vám z Koreje každodenní přímé
letecké spojení trvající 12 hodin, že je
Česká republika u našich podnikatelů tak
úspěšná. Dobře. Ale vždyť tu je například

Rakousko, Francie, Anglie nebo Rusko,
které by v České republice mohly investo-
vat více. Přesto u vás raději investují Ko-
rejci. Vidím pro to tři důvody. Za prvé, je
to místo. Vezměme například automobi-
lový průmysl. Pouze pět procent vozů,
které u vás vyrobíme, se prodá v Česku.
To znamená, že 95 % se exportuje, ať už
dále do Evropy nebo do Severní Afriky, na
Blízký východ či do Severní Ameriky. Když
člověk navštíví Francii, Anglii či jiný ev-
ropský stát, tak všechna korejská auta,
která tam uvidí, jsou vyrobená ve střední
Evropě.  

Za druhé tu máte v porovnání s ostat-
ními zeměmi velice kvalifikovanou pra-
covní sílu, protože máte dlouhou průmys-
lovou historii. A Češi, pokud na něčem pra-
cují, tak se na to dovedou soustředit. Když
jsem o tom mluvil s představitelem Ně-
mecké obchodní komory v Praze, tak mi
řekl, že když vezme zaměstnance z Ně-
mecka, tak ví, že ten odvede pouze práci,

za kterou je zaplacený. Čech udělá i víc
a nad prací přemýšlí. Tato výhoda však
v současnosti trochu upadá, protože ne-
jsou domácí zaměstnanci. Nedostatek pra-
covních sil řešíte Ukrajinci, Srby, slyšel
jsem i o Filipíncích. Ovšem velice ceněná
je zase stabilita této země. Je tu demokra-
cie, jste členy EU, NATO atd. Některé země
mají opravdu velké problémy, co se týká
demokracie a práva. Politická stabilita bývá
jedním z nejdůležitějších faktorů, které
ovlivňují rozhodování investorů. Ať už je
u moci například B. Sobotka nebo
A. Babiš, byli legálně zvolení, a tedy stále
jde o solidní demokracii, která je v podni-
kání velice důležitá.  Abychom to shrnuli,
korejským investorům jde o lokaci, kvalifi-
kovanou pracovní sílu a politickou stabi-
litu. 

Co je pravdy na zprávě, že korejský prezi-
dent Mun Če-in chce odstoupit od jaderné
energie?

Čím je Česká republika pro Korejce přitažlivá?

Jižní Korea, úředním názvem Korejská republika, je východoasijský stát, ležící na jižní
polovině Korejského poloostrova. Je o něco větší než Česká republika. Její rozloha činí 98 480 km².
Ovšem na počet obyvatel se svými téměř 52 miliony nad námi viditelně vede. 
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To je opravdu velice nepřesná infor-
mace. To, co by náš prezident rád změnil,
je energetický mix. U nás, v Jižní Koreji, zí-
skáváme energií z jádra zhruba 35 procent
celkového energetického mixu. Uvědomte
si však, že náš poloostrov leží v seismické
zóně a měli jsme u nás několik zemětře-
sení. Naštěstí nebyly nijak silné. Mezi ve-
řejností ale zavládla obava, aby se u nás
nestalo něco podobného jako v Japonsku.
Proto náš prezident chce v onom energe-
tickém mixu nebo jinak řečeno v energe-
tickém koláči, snížit procento energie
z jádra do roku 2025 zhruba na 30 %. Ale
v žádném případě to nemyslí tak, že jádro
u nás půjde tzv. ze hry. Už proto, že máme
v Koreji 24 jaderných reaktorů. Berme, že
životnost reaktoru je zhruba 50 až 60 let.
Ovšem některým z reaktorů se pomalu
blíží konec jejich životnosti. Takže než se
rozhodne, zda dát přednost například
plynu, OZE nebo jádru, určitý čas uplyne,
konečně jako všude na světě. Takže se
vlastně přirozenou obměnou sníží i podíl
jaderné energie.  To ale neznamená, že by-
chom chtěli ustoupit od nejmodernějších
jaderných technologií. I po tomto snížení
bude Korea na obyvatele jedním z největ-
ších producentů energie z jádra na světě.
Naše firmy navíc vyrábějí jedny z nejbez-
pečnějších jaderných reaktorů, které jsou
v současné době na trhu. Právě jsme do-
končili výstavbu prvního bloku jaderné
elektrárny Barakah 1 u města Al Ruwais asi
250 kilometrů západně od metropole Abú
Zabí ve Spojených arabských emirátech.
Jadernou elektrárnu Barakah ve velice ne-
hostinných pouštních podmínkách staví
firma Kepco z Jižní Koreje. V Emirátech
stihli první blok dokončit za méně než
deset let od prvního veřejného prohlášení
ohledně jaderného programu. Samotná
výstavba bloku trvala 69 měsíců a nedávno
ho oficiálně uvedli do provozu můj prezi-
dent Mun Če-in a šejk Mohammed bin
Rashid Al Maktoum za Emiráty. 

V minulém roce se v Praze konalo několik
akcí, na kterých se čeští zájemci mohli se-
známit s korejskými úspěchy při stavbě ja-
derných elektráren…

Náš zájem o spolupráci s Českou repu-
blikou v oblasti jaderné energetiky je velice
silný. Svědčí o tom například loňská náv-
štěva korejského ministra průmyslu, Paik
Ungyu, který by letos na podzim měl svoji
návštěvu opakovat. Byl jsem také před ne-
dávnem v Koreji na schůzce našich diplo-
matů a i toto téma patřilo k velmi diskuto-
vaným. V každém případě naše návrhy
platí. Víme, že mnozí potenciální konku-
renti si naši snahu o větší energetickou
rozmanitost interpretovali podle svého
a využívají ji ve svůj prospěch. Naštěstí
Korea a Česko mají jisté podobnosti.  Obě
země jsou obklopené většími sousedy,
takže je v jejich zájmu, aby spolupracovali.
V tomto ohledu můžeme nabídnout při
stavbě i v technologiích oboustranně vý-
hodnou spolupráci, a to nejenom pro pří-
pad výstavby některého z nových bloků
v Dukovanech, ale mohli bychom spolu-
pracovat i na společných projektech na pří-
padných dalších blocích například na Slo-
vensku, v Polsku, Anglii apod. Konečně

druhou nejdražší položkou jaderného
bloku je turbína. Tu by stejně nejspíše vy-
robila firma Doosan Škoda Power ze zá-
padních Čech.

Doosan Škoda Power je jedna z největších
jihokorejských investic u nás. Byl jste se
už podívat na výrobu turbín v Plzni?

To byla jedna z mých prvních služebních
cest. Fascinovalo mne, že v tomto městě
jsou schopní vyrobit turbíny všech mož -
ných velikostí. Od té opravdu malé, přes
střední až po ty skutečné obří. Když jsem
mluvil s korejským manažerem, tak mi po-
tvrdil, že největší turbíny, které má Doosan
v nabídce, jsou právě z Plzně. Stejně tak se
snažíme komunikovat s českým průmys-
lem a nabízíme, že i další české kompo-
nenty mohou být zahrnuté nejen do mož -
ného jaderného energetického projektu
v České republice, ale i jinde ve světě. Sa-
mozřejmě v případě našeho úspěchu
chceme do tohoto projektu zapojit co nej-
větší počet českých firem. Vloni například
v Praze organizovalo KHNP (Korea Hydro
& Nuclear Power), působící v jaderném
strojírenství, velkou a zajímavou konfe-
renci na toto téma. Zúčastnili se jí zástupci
z řad českého průmyslu. Korejská strana
jim poskytla specifikace a seznámila je
s nároky na konkrétní segmenty. Pokud by
se firmy při dodávkách osvědčily, tak by-
chom je mohli použít kdekoliv po světě, ať
už by šlo o trh v USA, čínský trh či jinde.

V naší republice se nachází několik vel-
kých firem z Korejské republiky. Čeho si
Korejci cení na českých zaměstnancích,
a čeho naopak ne?

Česká pracovní síla je vzdělaná, kvalifi-
kovaná a dovede se na zadané úkoly sou-
středit. Navíc nad prací přemýšlí a dovede
věci dotáhnout do konce a dokonce i vy-
lepšit. Ale má to i drobný háček. Češi pra-
cují s „rozvahou“. Prostě jim to trvá déle.
Extrémní případy si můžeme ověřit
v mnoha českých restauracích. Přijdete,
sednete si a následně čekáte třeba čtvrt ho-
diny, než vám přinesou jídelní lístek. V Ko-
reji ho dostanete během minuty. Další zá-
ležitost je byrokracie.  Máme takový oše-
metný případ. Stavíme novou ambasádu.
Koupili jsme si pozemek, ale trvalo nám
dva a půl roku, než jsme získali potřebná
povolení ke stavbě. U nás byste to měl za
jmenovanou dobu dávno postavené. Na to
si tu opravdu těžko zvykáme. Prostě jsme
zvyklí, že všechno máme hned. Dalším
problémem je doprava. Protože v Koreji
máme rychlovlaky, lze se na jakékoliv
místo v zemi dostat během dvou hodin.
Cesta vlakem v Česku mezi Prahou
a Brnem může často trvat i čtyři hodiny.
Prostě musíte ještě zapracovat na infra-
struktuře.

Překvapilo Vás v České republice něco
konkrétního v segmentu vědy a techniky?

Máte tu například Ústav organické che-
mie a biochemie. Když jsem ho navštívil,
byl jsem doslova ohromený, kolik tu mají
vymyšlených přípravků či léků, z nichž ně-
které se používají po celém světě. Nicméně
v Čechách obecně převládá základní výz -
kum a je složitější převádět jeho výsledky

do praxe, což je naopak silná stránka Ko-
reje. Tím chci naznačit, že obě země, Česká
republika i Korea, mají své světlé stránky,
které lze s úspěchem kombinovat. Proto
doufám, že i časopis CzechIndustry po-
může tuto užitečnou spolupráci propago-
vat.

Kde vidíte největší možnosti česko-korej-
ské spolupráce? 

Vidím mnohé oblasti, kde můžeme spo-
lupracovat, ať už je to průmysl 4.0, který
dále souvisí s mnoha obory, jako je robo-
tika, IT technologie, smart cities čili chytrá
města, 3D tisk apod. Korea patří mezi
špičku v IT technologiích, česká strana
zase vyrábí zajímavé progresivní výrobky.
Jako příklad bych uvedl vaši vynikající op-
tiku a hlavně elektronové mikroskopy. To
vše jde zkombinovat a jistě z toho může
vzejít něco dobrého.

Zkusme se přesunout k další zajímavé ob-
lasti. Firmy pracující v turistice tvrdí, že
přibývá velký počet turistů z Jižní Koreje.
Čím si vysvětlujete tento zajímavý trend? 

Co se týká návštěvnosti České republiky,
v prvním čtvrtletí zaujali turisté z Koreje
sedmé místo. Až po nich přijdou na řadu
turisté z Číny. Ale uvědomte si, že jmeno-
vaný stát má 1,2 miliard obyvatel. My
kolem 50 milionů. Korejští turisté k vám
rádi cestují, protože sem mohou letět
přímo. Dalším důvodem je před několika
lety natočený televizní seriál „Milenci
z Prahy“, který vás v Asii úžasně zpropa-
goval. Mnoho lidí tak chce na vlastní oči
vidět místa z tohoto seriálu, například Kar-
lův most, Pražský hrad a další lokality. Dá
se říci, že jsou Prahou opravdu fascino-
vaní. V posledních letech ale registrujeme
změnu v chování. Turisté už nenavštěvují
jenom Prahu, ale oblíbili si i výlety do
okolí, například do Českého Krumlova,
Karlových Varů, Kutné Hory, či do Brna.
Mnoho Korejců se také do Česka vrací a už
tu byli několikrát. Já osobně jsem byl ve-
lice překvapený, když jsem v Brně slyšel
korejštinu. Co se týká českých turistů v Ko-
reji, tak těch je zatím málo. Má na to vliv ta
velká vzdálenost, ale také to, že tady jsou
velice populární asijské destinace, jako je
Thajsko. Nicméně doufám, že i díky ne-
dávno proběhlým Zimním olympijským
hrám v Pchjongčchangu, k nám Češi nale-
znou cestu. Mimochodem, například
v Soulu najdou i „Pražský hrad“. V tomto
případě ale jde o českou restauraci s če-
ským jídlem a hlavně českým pivem. Mys-
lím si, že turismus je pro posilování vztahů
mezi oběma zeměmi velice důležitý.

Jak jste si zvykl na česká jídla?
Musím přiznat, že pro lidi, zvyklé na asij-

skou kuchyni, jsou trochu těžká. Ale i tady
máme něco společného. V pražských res -
tauracích se podává jako specialita pečené
koleno. Také u nás v Koreji máme něco po-
dobného. Když přijedou Korejci do Prahy,
tak první a druhý den je pro ně zdejší nej-
populárnější jídlo právě koleno a české
pivo. Ale třetí den už hledají korejskou re-
stauraci. ■

Zpracoval: Antonín Karoch 
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První turbíny vyráběné v Plzni od roku 1904
a jejich vývoj znamenaly vyšší stupeň v po-
užití parních motorů a změnu ve spalování
uhlí směrem od kvantity k efektivitě. Přibližte
nám prosím cestu, kterou se ubíral jejich
vývoj.

První parní turbína zhotovena ve Škodovce
by příští rok oslavila už 115. narozeniny. Měla
výkon cca 400 kW a byla vyrobená na základě
licence zakoupené od francouzské firmy zalo-
žené profesorem Augustem Rateauem. V his-
torii výroby parních turbín ŠKODA existuje
mnoho významných milníků a není možné je
všechny vyjmenovat. V krátkosti bych řekl, že
v roce 1911 jsme začali vyrábět parní turbíny
vlastního designu ŠKODA rovnotlaké kon-
cepce, v letech 1925 – 1930 zahájily Škodovy
závody systematický výzkum parních turbín ve
své podnikové zkušebně. Vedle normálních
kondenzačních vyvinul plzeňský závod vlastní
typy dvoutlakových turbín, turbín na odpadní
páru i protitlakých turbín s Rateauovou dvou -
tlakovou regulací. V druhé polovině dvacátých
let předstihla Škodovka světovou úroveň ve
stavbě parních turbín zkonstruováním a vyro-
bením třítělesové turbíny o výkonu 21 MW,
která se stala svými parametry tlaku 12,5 MPa
a 500 °C teploty přehřívané páry první parní
turbínou tohoto druhu v Evropě. 

Vývoj pokračoval dál, zvyšoval se jejich
výkon až do 1000 MW pro JE Temelín, rostla
jejich kvalita a spolehlivost. Z posledního ob-
dobí byl pro nás významný rok 2009, kdy byla
dokončena akvizice a Škoda Power se stala
členem jihokorejské skupiny Doosan a taky rok
2014, který je spojený s uváděním první tur-
bíny s výkonem 660 MW s nadkritickými para-
metry vstupní páry do provozu.

Pokud jde o efektivitu, tak bych chtěl říci, že
již samotný přechod od parních strojů k turbí-
nám představoval vyšší vývojový stupeň.
Jsou levnější, pro daný výkon potřebují menší
prostor, mají větší účinnost, která se dnes blíží
k hranici technických možností, tedy cca 95
procent. 

Nemalé prostředky investujete do výzkumu
a vývoje, na které oblasti se především zamě-
řujete? 

V roce 2013 jsme se stali v rámci skupiny
Doosan Globálním centrem výzkumu. Jsme
tedy nositelem know-how v rámci výzkumu
parních turbín, který se provádí jak v Plzni, tak
i v korejském Changwonu, kde sídlí výroba
turbín Doosan.

Náklady na výzkum v naší firmě jsou vy-
soké, což je dáno snahou patřit mezi světovou
špičku v oboru. Jako velmi důležité vnímáme
zvýšení účinnosti průtočné části turbíny – vy-
víjeli jsme zcela nový typ účinnějšího lopatko-
vání. Dalšími oblastmi je konstrukční vývoj no-
vých prvků a komponentů jako jsou nové typy
ucpávek, ložisek, tvaru výstupních částí turbí-
nových těles, nový typ ventilů atd.  Pozornost
věnujeme i vývoji a aplikaci nových typů ma-
teriálů a svařování. Soustředíme se i na pokro-

čilé monitorování a analýzu provozu stávají-
cích turbosoustrojí a úpravy kritických kompo-
nent za účelem zvýšení flexibility a účinnosti
provozu elektráren.

Jakými parametry se vyznačují turbíny, které
vyrábíte dnes?

Turbíny z Plzně pokrývají široké spektrum
výkonů v rozsahu od 10 do 1200 MW pro
všechny aplikace. V rámci skupiny Doosan
jsme dodavatelé turbín do výkonu cca 400
MW bez teritoriálního omezení. Pokud se týká
výběrových řízení, tak nabízíme parní turbíny
do všech aplikací. Pro biomasu, spalovny ko-
munálního odpadu, solární bloky, u velkých
výkonů jsou to pak fosilní, jaderné a paroply-
nové bloky nebo kogenerační jednotky.

Naší výhodou na trhu je, že umíme přizpů-
sobit konstrukci turbíny požadavkům zákaz -
níka a nabídnout mu komplexní řešení s využi-
tím našeho unikátního know-how. 

Kde všude nalézají uplatnění?
Parní turbíny Škoda byly instalovány za

dobu své novodobé historie ve více než 60 ze-
mích světa. Najdeme je ve fosilních elektrár-
nách, v paroplynových cyklech i v elektrárnách
využívajících obnovitelné zdroje jako jednotky
pro výrobu elektřiny, kombinovanou výrobu
elektřiny a tepla, v průmyslu. 

I turbína může významným způsobem přispí-
vat k ekologizaci našeho života. V jakých smě-
rech především?

Jsou dva. Tím prvním je, aby měla špičkové
technické parametry, které představují vyso-
kou účinnost a tudíž nižší spotřebu paliva po-
třebného na výrobu elektrické energie, v pří-

padě kombinovaného cyklu pak elektřiny
a tepla a tím elektrárna nebo teplárna vypouš-
těla do ovzduší méně škodlivých látek. Dru-
hým je samotná výroba, tedy její zhotovení
s co nejmenší spotřebou energie, surovin
a lidské práce.

Vyrábíte nejen turbíny, ale i další součásti,
které tvoří turbínový ostrov, co vše si pod
tímto pojmem máme představit?

Vlastníme unikátní know-how pro návrh,
konstrukci a výrobu kondenzátorů nebo ohří-
váků – jak pro regenerační systém tepelného
cyklu, tak i pro teplofikační ohříváky tepláren-
ských cyklů. I když je výroba ohříváků mnohdy
realizována externími výrobci – dodavateli,
návrh těchto tepelných výměníků je podle zá-
kladní koncepce a tepelného výpočtu Doosan
Škoda Power. 

Cestu k úsporám představují retrofit a moder-
nizace zařízení. V čem jsou jejich hlavní pří-
nosy?

Modernizace a retrofity (R&M) stávajících
instalovaných zařízení a dlouhodobý servis
včetně dodávky náhradních dílů mají v našem
produktovém portfoliu stále významnější
místo a provádíme je jak u turbín vlastní kon-
strukce, tak i u turbín jiných výrobců (Non
OEM). 

Základem je využití a aplikace veškerého
know-how a výsledků výzkumu a vývoje, který
máme k dispozici pro stavbu nových turbín.
Dále to jsou dlouholeté montážní a servisní
zkušenosti a v neposlední řadě velmi pružný
aplikační inženýring. Významnou roli hraje
i možnost aplikace moderních technologií,
např. metody reverse engineeringu. Investo-

Tepelné elektrárny budou muset být flexibilní 
s vyšší účinností provozu, aby obstály v konkurenci,
řekl CzechIndustry Jiří Šmondrk, generální ředitel Doosan Škoda Power
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vali jsme do špičkové technologie nákupem
vysoce přesného scanovacího zařízení. Při
jeho použití jsou všechny komponenty turbíny
po demontáži a očištění scanovány. Pomocí
zís kaných dat je rekonstruován přesný nume-
rický model původní turbíny se všemi odchyl-
kami, opotřebením či poškozením. Tento
model nám slouží jako vzor pro 3D model no-
vého řešení. Je to často jediná možnost, jak si
vytvořit dokumentaci k zařízení, ke kterému
zpravidla není dostupná.

Pro zkrácení doby potřebné pro ustavení
vnitřních dílů turbíny je aplikována metoda tzv.
„on site machiningu“. Jedná se o soubor ob-
ráběcích strojů a měřicí aparatury, který se
v rozloženém stavu dopraví do elektrárny, na-
montuje se do zařízení a provede se potřebné
strojní obrábění přímo na místě. Výsledkem je
kvalita a přesnost obráběných povrchů, srov-
natelná s kvalitou při výrobě nových turbín,
navíc s výraznou úsporou času a nákladů na
transport a zpětnou montáž. 

Náš přístup a řešení jsou velice efektivní
a našimi zákazníky ceněny. Mezi významné pro-
jekty patří například Non OEM modernizace za-
řízení elektrárny Gardanne ve Francii a moder-
nizace VT dílů turbín ve finské jaderné elek -
trárně Loviisa. Původní instalovaný výkon elek -
trárny Loviisa byl 992 MW (4×248 MW), po mo-
dernizaci VT dílů dosáhl 1016 MW. U konverze
klasické uhelné elektrárny Gardanne o původ-
ním výkonu cca 250 MW na elektrárnu spalující
biomasu o garantovaném výkonu 160 MW
jsme byli odpovědni za celkovou modernizaci
strojovny s cílem prodloužit životnost o 20 let
a podstatně zvýšit účinnost parního cyklu. 

Úspěšným projektem je i komplexní ob-
nova elektrárny Prunéřov II, kde jsme uvedli
do provozu tři dvoutělesové parní turbíny
o jmenovitém výkonu 250 MW moderní kon-
cepce konstruované na vyšší parametry
vstupní páry, které nahradily původní turbíny
2x210 MW jiného výrobce. Jejich koncepce
umožňuje odběr páry pro teplofikační účely,
v daném případě dodávku tepla do Chomu-
tova, Jirkova a Klášterce nad Ohří. Díky své
účinnosti, která se promítá do snížení měrné
spotřeby paliva, přispěly ke snížení ekologické
zátěže elektrárny pro celý region. Zlepšení
emisních parametrů představuje podle provo-
zovatele, ČEZ, v průměru až 60 %.

Zmínil jste se o dlouhodobém servisu, co vše
představuje?

Námi poskytovaný servis v rámci služeb zá-
kazníkům v pozáruční době nabízí dlouhodo-
bou servisní smlouvu, kterou máme podepsa-
nou s několika elektrárnami. Z pohledu nových
technických zlepšení, nabízíme našim zákazní-
kům například tzv. „remote monitoring sys -
tem“, tedy on line monitorovací systém, dnes
obvykle ukrytý pod pojmem prediktivní
údržba. Jeho výhodou je okamžitý přenos vy-
braných dat do výrobního závodu. V případě
nějakých problémů jsou data okamžitě k dis-
pozici a tím se zkracuje doba řešení problému.
Navíc můžeme provozovateli např. měsíčně
předávat zprávu o způsobu provozování zaří-
zení.

Když budu konkrétní, tak v roce 2016 jsme
uzavřeli se společností ČEZ Smlouvu na poru-
chovou službu (Servis Hot-line) a servisní čin-
nosti na parních turbínách ŠKODA. Jejím ob-
sahem jsou uvedené aktivity v elektrárnách
Tušimice, Mělník, Prunéřov, Ledvice, Poříčí,
Hodonín, Počerady (včetně paroplynového
cyklu), Tisová a Dětmarovice. Celkem se jedná
o servisní služby pro 32 elektrárenských bloků
o celkovém výkonu 6 000 MW. V praxi to zna-
mená, že naši specialisté jsou nepřetržitě po
24 hodin k dispozici zákazníkovi při řešení pří-
padných problémů v uvedených elektrárnách.

Doosan Škoda Power je koordinátorem pro-
jektu FLEXTURBINE, tedy výzkumu zaměře-
ném na tepelné elektrárny, které budou flexi-
bilní. Můžete to více konkretizovat, je totiž
všeobecně známo, že parní elektrárny jsou
tak říkajíc těžkopádné?

FLEXTURBINE je průmyslové konsorcium,
jež si klade za cíl směřovat vývoj turbínových
technologií k pokrokovým a hospodárným ře-
šením pro provoz tepelných elektráren. Kon-
krétně se jedná o inovace, které rozšíří pro-
vozní rozsah turbín, umožní předvídání a kon-
trolu chvění lopatek, zlepší design těsnění a lo-
žisek, prodlouží životnost turbín a zvýší efekti-
vitu životního cyklu. 

Výrobcům a provozovatelům parních turbín
je jasné, že tepelné elektrárny budou muset
být flexibilní s vyšší účinností provozu, aby ob-
stály v konkurenci s obnovitelnými zdroji ener-
gie. Dojde tak ke zvýšenému namáhání kritic-
kých komponent elektráren, jako jsou právě
turbíny, které budou muset být robustnější.
Přitom inovativní a cenově efektivní řešení
musí být aplikovatelné i pro rekonstrukce sou-
časných elektráren. 

Výsledkům několikaletého výzkumu 21 prů-
myslových a akademických partnerů ze sedmi
evropských zemí byla věnována konference
Turbomachines 2018, která se pod záštitou
projektu FLEXTURBINE konala v minulých
dnech v Praze. 

A pokud jde o ekonomické přínosy FLEX ino-
vací? 

Očekává se, že do roku 2030 by mělo být
zrekonstruováno 10 % instalované kapacity
fosilních zdrojů s použitím řešení vyvinutých
s podporou programu Horizon 2020 v rámci
projektů FLEXTURBINE a TURBO-REFLEX.
Tyto inovace mají potenciál každoročně uspo-
řit až 100 milionů euro v rámci Evropy men-
šími náklady na flexibilní provoz a pravidel-
nou údržbu elektráren. Nejvýznamnějšími
faktory budou snížení minimálního povole-
ného výkonu, zkrácení najížděcích časů
a nižší náklady na palivo zkrácením doby od
zahájení jeho spalování do okamžiku, kdy
elektrárna skutečně začne dodávat energii do
sítě.

Jakým směrem se podle Vás v souvislosti
s předcházejícím bude ubírat další vývoj te-
pelné energetiky?

Energetika se nachází i přes svou konzerva-
tivnost ve velice turbulentním prostředí, kdy
jsme neustále konfrontováni s novými vý-
sledky ve výzkumu a vývoji. Odhadovat její
rozvoj na několik desítek let dopředu považuji
přinejmenším za velice odvážné. Na druhou
stanu je třeba vidět fakt, že výroba energie
z obnovitelných zdrojů nemůže v krátkém čase
nahradit klasickou energetiku v základním za-
tížení přenosové soustavy. Kloním se proto
k názoru, že jsou OZE schopny pokrýt rostoucí
spotřebu především elektrické energie. V roce
2050 proto budou ve světě převládat, ať se
nám líbí či nikoli, elektrárny spalující fosilní pa-
liva nebo jaderné elektrárny přesto, že podíl
takzvané čisté energie bude na světovém
energetickém mixu dále růst.  

V příštím roce to bude deset let, co jste se
stali dceřinou společností Doosan Heavy In-
dustries and Construction. Co tento krok zna-
menal pro ŠKODA POWER z hlediska jejího
dalšího vývoje?

Deset let je dostatečně dlouhá doba na to,
abychom se navzájem nejenom dobře po-
znali, ale byli i partnery, kteří podporují jeden
druhého. Ceníme si toho, že v našem názvu
byly zachovány obě značky, tedy Doosan
a Škoda, což představuje historii a kvalitu ve
výrobě turbín.  Můžeme se opřít o zázemí
silné firmy s celosvětovou působností, k dis-
pozici máme širokou obchodní síť Doosan,
účastníme se na projektech DHI, značka Doo-
san nám pomáhá v teritoriích, kde jsme do té
doby nepůsobili. 

Na závěr bych chtěl dodat, že pokud
chceme projekt vyhrát, musíme být na stejné
nebo lepší technické úrovni jako naši „sou-
peři“. Vyhodnocovací kritéria jsou neúprosná
a výkon nižší byť jen několika desítek kilowatt
může znamenat, že projekt nezískáme. Mu-
síme proto nabízet produkty se špičkovou
účinností, flexibilní, spolehlivé a za dobrou
cenu. Výhodou naší firmy je větší flexibilita
v přístupu k zákazníkovi a to jak ve vztahu
k technickému řešení, tak i k rozsahu dodávky
našeho zařízení. ■
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Pane generální řediteli, žijeme v čase inter-
netu věcí, digitalizace, 3D tisku a dalších
změn. To vše bude mít stále větší vliv i na
další vývoj průmyslové výroby, jaký kon-
krétní dopad to má a bude mít na vývoj
společnosti DIOSS NÝŘANY?

Vše směřuje k využívání automatizace,
k online sledování kapacit zdrojů, využívání
nejmodernějších technologií a software pro
řízení strojů i celé výroby. Konkrétní pozi-
tivní dopad vidím v naší společnosti napří-
klad ve využívání 3D scanneru, který nám
nyní pomáhá nejen při vývoji, ale i při mě-
ření hotových výrobků. Takové technologie
nás posouvají dál. Samozřejmě i nadále in-
vestujeme do nových zařízení v oblasti
zpracování plechu, robotizace svařování
a snažíme se je efektivně využívat. 

Takže je možné říci, že držíte krok s „pul-
sem doby“?

Pokrok jde rychle dopředu, snažíme se
držet krok s konkurencí a mít přehled. Sle-
dujeme aktuální trendy v nových technolo-
giích, v automatizaci, optimalizaci a zeští-
hlování výroby…

Když byste to měl konkretizovat, v jakých
oblastech se to společnosti dotýká přede-
vším?

Především jde o nové technologie ve
zpracování plechů, tedy dělení a tváření.
Dále v oblasti využití 3D scanneru jak pro
vývoj, tak především pro rozměrovou kon-
trolu. V neposlední řadě také nyní nabízíme
finalizaci výrobků prostřednictvím aplikace
špičkové technologie povrchových úprav.
To vše v co možná nejkratším čase a ve vy-
soké kvalitě.

DIOSS NÝŘANY začal psát svou historii
před 150 lety. Přibližte nám prosím v krát-
kosti jeho cestu do nynější podoby?

Historie nynějšího areálu firmy je bohatá
na střídání různých výrob a sahá, jak
správně zmiňujete, až do předminulého
století. Již v roce 1872 byl na území dneš-
ního areálu uveden do provozu Zieglerův
důl na těžbu černého uhlí. V roce 1917 pak
na témže místě Škodovy závody zřídily
nový muniční závod. Volba připadla právě
na málo výnosný Zieglerův důl, který měl
pro tento účel výhodnou polohu v lesích
nedaleko Nýřan. Munice se zde vyráběla
od roku 1919, zpočátku jen pro Českoslo-
venskou armádu, ale brzy byla výroba roz-
šířena také o exportní zakázky, které byly
odesílány do zemí celého světa. Muniční
výroba byla v roce 1958 ukončena. V témže
roce byl závod vyčleněn z tehdejšího stát-
ního podniku ŠKODA PLZEŇ a zařazen jako
hlavní výrobní závod do státního podniku
TESLA Karlín, již pod novým obchodním
jménem TESLA Nýřany. Nejprve se zde vy-
ráběly drobnější elektrotechnická zařízení
a postupně byla po roce 1960 výroba plně

přeorientována na vývoj a výrobu telefon-
ních ústředen. V roce 1992 pak došlo k pri-
vatizaci a následně k založení společnosti
DIOSS NÝŘANY s.r.o., která začala brzo
rozšiřovat své výrobní aktivity na západní
trhy. V roce 1993 tak začala například první
nová výroba pro významného zahraničního
partnera japonskou firmu SANYO. Byla to
výroba baterií pro ruční nářadí a také pro
mobilní telefony, která trvala až do konce
roku 2006, kdy byl bateriový program
ukončen a výroba přesunuta zákazníkem
mimo Evropu. Během této éry se firma
v roce 2000 transformovala na akciovou
společnost.

A co představuje dnes?
DIOSS NÝŘANY, a. s., je zdravá, moderní,

ryze česká rodinná firma, která dokáže kom-
pletně realizovat zakázky v oblasti strojíren-
ství a služeb dle přání a požadavků záka-
zníka. Tvoříme tým, který dokáže projekty
dotáhnout do zdárného konce při zachování
principu win-win. 

„Čím složitější a zajímavější projekt, tím
větší výzva pro náš tým,“ přečetl jsem si na
www stránkách společnosti. A taky
„DIOSS, to jsou Myšlenky a technologie ve
Vašich službách.“ Realizovali jste řadu uni-
kátních projektů, které z nich považujete za
referenční a proč?

Ano, máme několik významných refe-
rencí z různých strojírenských oborů. Jed-
ním z unikátních a technicky snad doposud
nejzajímavějších projektů byl pro nás pro-
jekt dodávky fasádního systému pro stavbu
King Abdulaziz Centre for World Culture
v Saúdské Arábii. Pro tento projekt jsme do-
dali 340 000 metrů ohýbaných broušených
nerezových trubek, přičemž každá trubka
měla jinou délku a jiný tvar. Tyto trubky nyní

tvoří kompletní opláštění budovy a zároveň
vytváří ve světě ojedinělý architektonický
prvek.

V čem je podle Vás hlavní výhoda společ-
nosti, v jejímž čele jste, ve srovnání s kon-
kurencí?

Umíme se přizpůsobit potřebám daného
projektu a nabídnout zákazníkovi komplexní
servis začínající ve spolupráci na vývoji pro-
duktu, jeho odladění, testování až po séri-
ovou výrobu. Máme mimo jiné silné zázemí
a zkušenosti v oblasti svařování pro kole-
jová vozidla a také v oblasti zpracování ple-
chů včetně špičkových povrchových úprav.
Dále je naší další významnou výhodou po-
loha vedle dálnice D5 a především pak ve-
likost výrobního areálu, který nám dává
možnost velkého rozvoje výrobních ploch
do budoucna. 

Jakou strategii jste zvolili, abyste obstáli
i v budoucnu?

Snažíme se realizovat především dlouho-
dobé projekty a poskytovat našim zákazní-
kům stálý kvalitní servis a podporu.
Chceme, aby se na nás mohli naši zákazníci
dlouhodobě spoléhat jako na partnery a vě-
děli, že se na nás v případě řešení nových
projektů mohou vždy obrátit a že společně
nalezneme východisko a projekt úspěšně
zrealizujeme.

Realizovat zakázky, jak jste o nich hovořil,
znamená mít kvalitní tým zaměstnanců
a spolupracovat s řadou dalších odborníků.
Dnes je v ČR pracovní trh prakticky vyčer-
pán. Nýřany jsou vzhledem ke své poloze
v hledáčku německých firem, které se
mnohdy snaží „přetáhnout“ dobré pracov-
níky. Setkáváte se s touto skutečností, jak
na tom jste v personální oblasti?

Samozřejmě jako dnes již asi každá firma
i naše společnost se potýká s nedostatkem
kvalifikované pracovní síly. Nemyslím si
však, že by v našem regionu německé firmy
z příhraničních oblastí nějak výrazně přeta-
hovali dobré pracovníky. Problém vidím
spíše ve fluktuaci pracovníků mezi okolními
firmami. S tím bojujeme nabídkou zajíma-
vého zaměstnání, nadprůměrným ohodno-
cením ale i dalšími zaměstnaneckými bene-
fity, které společnost DIOSS NÝŘANY po-
skytuje.

Velmi diskutovanou otázkou je stav podni-
katelského prostředí v České republice.
Vím, že je to složitá a také ožehavá otázka.
Přesto bych rád znal Váš názor na něj?

Stav podnikatelského prostředí v ČR hod-
notím veskrze pozitivně, i když roli státu vní-
mám jako stále více direktivní a tento pří-
stup nám naše podnikání rozhodně neus-
nadňuje. Jsem spíše zastáncem volného
trhu a důrazu na větší samostatnost firem
a rozvíjení jejich schopností se sami o sebe

Nadále investujeme do nových zařízení v oblasti zpracování
plechu, robotizace svařování a snažíme se je efektivně využívat,
řekl CzechIndustry Pavel Vašek, generální ředitel DIOSS NÝŘANY a.s.
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postarat a růst bez různých forem dotací od
státu.

Většinu zakázek realizujete pro zákazníky
v zahraničí. Zabezpečujete vše vlastními si-
lami nebo využíváte podpory státu v ob-
lasti exportu?

Vše řešíme převážně vlastními silami.
Podporu státu využíváme jen v oblasti mar-
ketingu a prezentace naší společnosti účastí
na mezinárodních veletrzích. Na podzim le-
tošního roku se zúčastníme s podporou
agentury CzechTrade největšího veletrhu
subdodavatelů ve strojírenství v severských
zemích Elmia Subcontractor ve Švédsku.

Čeho si nejvíce vaši zahraniční partneři cení
na české zručnosti a jak vůbec vnímají naší
republiku?

Určitě si cení toho, že pro ně za stále ještě
atraktivní cenu dostanou velmi kvalitní vý-
robek i servis. Někteří zahraniční partneři si
také cení intuice a nekonvenčního pohledu
v případě řešení jejich problému, která je
pro české techniky přirozenou věcí.

Společnost je členem Česko-německé ob-
chodní a průmyslové komory. V čem vidíte
hlavní přednosti tohoto členství?

Výhody vidíme zejména v možnosti se-
tkávání se zástupci německých firem, ve vý-
měně zkušeností s podnikáním v německy
hovořících zemích a v neposlední řadě
i možnosti podpory a poradenství při vstu-
pech na tyto trhy, kterou ČNOPK také nabízí.

S jakými hlavními problémy se ve své práci
potýkáte?

Problémů je pochopitelně řada. Osobně
hledám neustále cesty jak spolupracovníky
více vtáhnout do dění ve firmě tak, aby více
cítili svou roli a důležitost a zároveň chápali
nutnost změn, které ve společnosti realizuji.
Myslím si však, že toto je problém občanů
v celé naší společnosti jako takové, nikoliv
jen u nás.

Co naopak považujete za hlavní úspěch,
kterého DIOSS pod Vaším vedením do-
sáhl?
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Úspěch spatřuji zejména ve změně ob-
chodního modelu, ve větším důrazu vní-
mání našich současných, ale i budoucích
zákazníků především jako partnerů. Dále
pak se mi spolu s mými kolegy podařilo
zeštíhlit společnost a zefektivnit klíčové pro-
cesy. Rád bych také vyzdvihl probíhající rea -
lizace nových investic do technologického
vybavení a obnovy našeho výrobního
areálu.

Na závěr bych takříkajíc rád nahlédl pod
pokličku a zeptal se, jaké zajímavé pro-
jekty nebo řešení připravujete nebo se rea -
lizují?

Zajímavých projektů je řada. Mohu zmí-
nit například zahájení sériové výroby hliní-
kových skříní klimatizačních jednotek pro
vysokorychlostní vlaky ICx, výrobu ověřo-
vací série nových typů výměníků do kon-
vektomatů firmy RATIONAL. Dále jsme
v letošním roce začali s výrobou kompo-
nentů speciálních skladových systémů
a začínáme se také orientovat i na výrobu
středně těžkých výrobních celků a sestav.
Pro tento segment jsme v červnu tohoto
roku pořídili mimo jiné 320tunový ohraňo-
vací lis od firmy TRUMPF  a vybavili jsme
jednu z našich mnoha hal 5tunovým jeřá-
bem, moderními svařovacími agregáty
a dalším vybavením potřebným pro tento
druh výroby. ■

Foto Dios a Siemens AG, Mnichov / Berlín

>

I ve světě nářadí platí: Dokonalost se prosadí. GARANT, jako značka prémiového nářadí, 

znamená  koncentrovanou kompetenci Hoff mann Group ve výrobě. Více než 30 000 

špičkových výkonných nástrojů pro všechny aplikační oblasti nabízí nejvyšší jistotu inovací, 

stálou prémiovou kvalitu a optimální poměr ceny a  užitné hodnoty. Přesvědčte se na:

www.garant-tools.com
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Je sběr vysloužilých světelných zdrojů
v České republice na odpovídající úrovni?

Domácnosti a firmy v loňském roce sebraly
a předaly k recyklaci 727 tun světelných zdrojů,
předloni to bylo jen o tunu méně. Sebrané
množství představuje zhruba pět milionů kom-
paktních a lineárních zářivek, výbojek a LED žá-
rovek. I když se sebrané množství zvyšuje jen
mírně, i tak se daří Čechům dosahovat nad-
standardní míry recyklace.

Jak jsou nastaveny evropské recyklační cíle
pro osvětlovací zařízení? Čeká nás v tomto
smyslu v blízké budoucnosti nějaká zásadní
změna?

Požadavky EU na míru sběru elektroodpadu
se postupně, ale neustále zvyšují. Do roku
2015 byla stanovena míra sběru v úrovni
4 kg/na obyvatele ročně. Od roku 2016 se změ-
nila metodika a přišla povinnost zajistit sběr
elektroodpadu v návaznosti na množství elek-
trozařízení uvedených na trh v předchozích
třech letech. Prozatím se jedná o cíl sběru
40 %. Tento úkol bude od roku 2021 pro Če-
skou republiku zvýšen dokonce až na 65 %. 

Cíl je jedna část, jeho naplňování tou druhou.
Daří se je plnit?

Úroveň sběru u Ekolampu se u světelných
zdrojů pohybuje kolem 60 %, což je i v rámci
celoevropského srovnání velmi dobré číslo. Je
potřeba vnímat to, že některé typy vyslouži-
lých elektrozařízení se sbírají hůře než jiné. Za-
tímco třeba u takové vysloužilé pračky řeší
spotřebitel klasický nerudovský problém „kam
s ní“ a nakonec mu v drtivé většině stejně ne-
zbyde nic jiného než ji odvézt na nějaké sběrné
místo, u světelných zdrojů je z hlediska jejich
sběru komplikované to, že jsou relativně malé
a část spotřebitelů je proto jednoduše hodí do
popelnice. Sběr světelných zdrojů je tedy ex-
trémně finančně náročný a podle míry sběru
světelných zdrojů se pozná opravdu kvalitní
kolektivní systém, tedy organizace, která vy-
sloužilá elektrozařízení zpětně odebírá.

Daří se vám v posledních letech rozvíjet síť
sběrných míst?

Sběrná síť je průběžně rozšiřována s ohle-
dem na zákonné požadavky a dostupnost
sběrných míst občanům. V současné době je
v České republice k dispozici více než 4 400
sběrných míst. Vysloužilé zářivky lze odevzdat
ve sběrných dvorech, obchodech s elektrem či
u prodejců světelných zdrojů. Malé sběrné ná-
doby jsou také velmi často rozmístěny v su-
permarketech či nákupních centrech, na obec-
ních a městských úřadech. Abychom spotře-
bitelům zjednodušili sběr světelných zdrojů,
vyvinuli jsme mobilní aplikaci „Kam s ní?“,
která vyhledá nejbližší sběrné místo na svě-
telné zdroje. Tato aplikace je zdarma ke stažení
pro uživatele mobilních zařízení s operačním
systémem android a iOS. ■

Více na www.ekolamp.cz
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Vysloužilá zářivka může mít svůj „druhý život“

Co přinese nová legislativa sběru elektroodpadu v České republice? Jak jsme na tom ve srovnání
s Evropou ve sběru vysloužilých osvětlovacích zařízení? Na tyto a další otázky odpovídá Petr Číhal,
obchodní ředitel společnosti Ekolamp.

Mobilní aplikace „Kam s ní?“. Tato aplikace je
zdarma ke stažení pro uživatele mobilních zařízení
s operačním systémem iOS.

Mobilní aplikace „Kam s ní?“. Tato aplikace je
zdarma ke stažení pro uživatele mobilních zařízení
s operačním systémem android.



Pane náměstku, když byste měl charakte-
rizovat současnou Prahu, jaká podle Vás
je?

Praha je dnes metropolí evropského vý-
znamu hned z několika důvodů. Naše his-
torické centrum je stále jedním z nejnav-
štěvovanějších míst planety. Zároveň je
však Praha dynamicky se rozvíjejícím měs-
tem s minimální nezaměstnaností a rozsá-
hlou nabídkou jak pracovních, tak i podni-
katelských či volnočasových příležitostí,
městem, které je schopné na nejvyšší
úrovni pořádat sportovní či kulturní akce
světového významu, městem, kde sídlí
třeba také podnikatelský inkubátor Evrop-
ské vesmírné agentury ESA BIC Prague či
administrativní centrum navigačního sy-
stému Galileo. Na druhou stranu má po-
chopitelně Praha i své problémy, ať už jde
o nedostatek bytů či chybějící části po-
třebné dopravní infrastruktury.

Sto let od vzniku republiky je příležitostí
se podívat do minulosti a připomenou
proměny, kterými naše hlavní město pro-
šlo, které jsou ty zásadní okamžiky?

Na rozdíl od řady evropských měst měla
Praha to štěstí, že neutrpěla zásadní škody
během druhé světové války. Proměny
města tak byly během uplynulých let spíše
postupné. Zmínil bych tři zásadní mo-
menty. Tím prvním byla výstavba metra,
které zásadně změnilo veřejnou dopravu

v Praze. Tou druhou je potom proměna,
která vlastně stále probíhá od roku 1989.
Během necelých třiceti let se Praha po-
stupně mění ze šedivého, oprýskaného
města na krásné opravené město plné
barev. V neposlední řadě nemůžu nevzpo-
menout na povodně z roku 2002.

A pokud jde o dopravu?
Již jsem zmínil metro, pevně věřím, že

v jeho rozšiřování se bude pokračovat, ať
už jde o výstavbu trasy D či prodloužení
ostatních tras, například trasy C do Čako-
vic. Praha má momentálně téměř dokon-
čený Městský okruh. Během prázdnin by
už měl být vybrán projektant posledního
úseku mezi Trojou a Štěrboholy. Velmi
dlouho bohužel čekáme na dokončení
Pražského okruhu, tedy vnějšího obchvatu
Prahy, který staví stát. Postupuje však
velmi pomalu.

Že má Praha jednu z nejlepších veřejných
doprav na světě, je skutečnost. Na druhé
straně se potýká s řadou problémů. Blíží
se ke konci volební období a to dává mož-
nost bilancovat. Co považujete za hlavní
úspěch, kterého v dopravě bylo dosaženo
a naopak, co se nepovedlo tak, jak byste
si přál?

Když jsem nastoupil na pozici radního
pro dopravu, stál jsem před zásadním úko-
lem, kterým bylo dotáhnout k otevření Tu-

nelový komplex Blanka. Dnes už si na to
možná nikdo nevzpomene, ale tehdy mu
mnozí lidé předurčovali osud pěstírny
žam pionů. Dnes ale skvěle slouží. Již jsem
zmínil postup v dokončení Městského
okruhu, výrazně jsme posunuli i přípravu
výstavby Radlické radiály. Pokračují pří-
pravy řady nových tramvajových tratí.
Troufám si tvrdit, že pražskou MHD se po-
vedlo opravdu vylepšit v řadě směrů. Zvý-
šili jsme objem přepravy, máme mnohem
víc cestujících, kterým jsme navíc zásadně
snížili cenu ročního kuponu na 3650 korun.
Zároveň se podařilo snížit cenu vozokilo-
metru. Nemůžu zapomenout na opravy in-
frastruktury, což je oblast, v níž v minulých
desetiletích Praha hodně zaspala. Ve vel-
kém opravujeme silnice, chodníky, tramva-
jové tratě, vestibuly metra i tolik diskuto-
vané mosty. Je to nepříjemné, uzavírky
lidem logicky vadí, ale je to naprostá nut-
nost. Stále je však hodně práce před námi.
Je třeba dokončit zmíněné okruhy, hodně
složitá je výstavba metra D, musíme navý-
šit parkovací kapacity. Paradoxně nejsou
až tak takovým problémem finanční pro-
středky, jako spíše příliš složitá legislativa
a v neposlední řadě problém s pozemky
pro infrastrukturní stavby. V neposlední
řadě chci zmínit odstraňování bariér ve ve-
řejné dopravě. V této oblasti postupujeme
neustále dopředu, během pár let bude
pražská MHD kompletně bezbariérová.

Na dopravu by mělo každý rok jít 35 procent 
z celkových investic města,

řekl CzechIndustry Petr Dolínek, náměstek primátorky hl. m. Prahy
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Osobně se zasazujete o řadu nákladných
dopravních staveb. Které to jsou přede-
vším a proč?

Prioritou jsou oba okruhy, tedy vnitřní
i vnější. Stejně tak zejména jih Prahy
opravdu zoufale potřebuje metro D. Těch
věcí je však mnohem víc. Během uplynu-
lých tří let se intenzivně pracovalo na pří-
pravě Studie udržitelné mobility. Návrh
plánu zahrnuje takzvaný zásobník projektů,
ve kterém je více než 400 návrhů za celko-
vou částku 340 miliard korun. Z nich tým,
který plán připravuje, vybral 240 nejdůle-
žitějších, které si město s ohledem na fi-
nance bude moci dovolit. Jedná se o in-
vestice v řádu zhruba 120-130 miliard
korun. Na dopravu by mělo každý rok jít 35
procent z celkových investic města. Věřím,
že Praze konečně začne pomáhat i stát.

Ulevit dopravě v hlavním městě by mohlo
větší využití přepravy zboží a materiálů po
vodě, jak je tomu například v Paříži nebo
Londýně. Přepravu stavebního odpadu lo-
děmi po Vltavě testujete v rámci pře-
stavby a rozšíření ústřední čistírny odpad-
ních vod na Císařském ostrově. Naplnily
se očekávání tohoto experimentu?

Větší využití Vltavy je jednou z výzev do
budoucna. Na magistrátu pracuje Komise
pro lodní dopravu, která se touto proble-
matikou zabývá. Odvoz suti ze stavby čis-
tírny funguje dobře, městu uleví od mnoha
desítek nákladních aut denně, které by
jinak odpad odvážela. Připravuje se ale
i projekt zkušebního provozu lodní tram-
vaje. Stále větší popularitu mají i přívozy. 

Příkladem ekologického řešení v praxi
jsou dvě betonárny – Libeň a na Rohan-
ském ostrově, které vozí materiál po vodě
a tím omezují vliv těžké mechanizace na
okolí. Počítá se v plánu rozvoje dopravy
v metropoli s podobnými řešeními?

Obecně jsem zastáncem toho, abychom
Vltavu využili v maximální možné míře,

a to jak pro nákladní, tak pro osobní do-
pravu. Nápor automobilové dopravy je
totiž v Praze enormní. A nejde jen o kolony,
doprava je také dnes největším znečišťova-
telem ovzduší v hlavním městě.

A pokud jde o dopravu zboží a nákladů po
železnici?

Na větším využití železnice v rámci praž-
ské dopravy už jsme hodně odpracovali.
Počet cestujících výrazně narostl. Železnice
je pro nás klíčová zejména s ohledem na
velké množství lidí, kteří do Prahy denně
přijíždějí z okolních krajů, roste ale její vý-
znam i pro vnitroměstskou dopravu. Po-
chopitelně bychom chtěli větší využití že-
leznice i pro nákladní dopravu. Narážíme
ale na kapacitu. Jde bohužel o další deficit
státu. Důsledkem je obrovský nápor kami-
onů, které denně projíždějí Prahou. Proto
bojujeme za jejich zákaz. Nevidím důvod,
aby byli Pražáci neustále obětními beránky
státu, který není schopen dostavět Pražský
okruh či zvýšit kapacitu železnice v okolí
Prahy. Stát musí urychleně zvýšit kapacitu
železnice.

Doprava je největším znečišťovatelem
ovzduší v Praze, kromě emisí dusíku a kys-
ličníku uhličitého se jedná zejména o su-
spendované částice frakce PM10 a PM2,5.
I když se pohybují v povolených limitech,
neznamená to, že by neškodily lidskému
zdraví. Dá se tato nepříznivá skutečnost
změnit?

Klíčem je omezení tranzitní dopravy,
k čemuž je nezbytné dokončení, jak už
jsem uvedl, Pražského okruhu. V rámci vni-
troměstské dopravy potom vidím jako nej-
lepší cestu motivaci lidí, aby co možná nej-
častěji dali před autem přednost veřejné
dopravě, nebo třeba jeli na kole. Snažíme
se k tomu vytvářet co nejlepší podmínky.
Osobně nejsem příznivcem restrikcí typu,
že budeme lidem zakazovat jezdit autem,
jak to chtějí třeba zelení. 

Zastupitelstvo by mělo v září schválit Plán
udržitelné mobility.  Můžete nám přiblížit
priority, které obsahuje?

Už jsem zmínil zásobník projektů i výběr
priorit s ohledem na financování. Nejpod-
statnějšími investicemi, na které by se
město mělo zaměřit, je dostavba vnějšího
a vnitřního okruhu, metro D a rozšíření že-
lezniční sítě včetně železnice na letiště
a dále do Kladna. Kromě toho jsou sou-
částí plánovaných opatření také další sil-
niční stavby, jako jsou obchvaty Dolních
Měcholup a Písnice, Hostivařská spojka či
propojení Průmyslové a Kutnohorské.
Praha by do roku 2030 měla mít 100 kilo-
metrů nových cyklotras a plán zahrnuje
také snížení podílu automobilové dopravy
a podporu elektromobilů. Plán počítá také
s budováním P+R parkovišť ve spolupráci
se Středočeským krajem. MHD by měla
být do roku 2025 zcela bezbariérová. Do
oprav ulic a mostů má jít celkem 27 miliard
korun.

Udržitelná mobilita i Smart City záleží
především na chování lidí. Podle jednoho
průzkumu je český člověk ochoten si od-
trhnout od úst, uskromnit se v oblečení,
ale není ochoten se vzdát pohodlí jezdit
v osobním automobilu přesto, že by se
například z místa A do místa B dostal ví-
cekrát rychleji městskou hromadnou do-
pravou. Máte nějaký recept nebo plán,
jak změnit myšlení a tím i chování Pra-
žanů?

Zlepšujeme podmínky pro alternativní
způsoby přepravy a současně dlouho-
době děláme kampaně, jejichž cílem je,
aby se lidé zamysleli, a aspoň občas ne-
chali auto doma. Je to ale běh na dlouhou
trať, rezistence je velká. Já jsem ale opti-
mista, věřím, že to většina lidí vezme brzy
za své. 

Od minulého roku jste poslancem PČR. Co
děláte konkrétně pro Prahu?

Konkrétně můžu zmínit třeba přípravu
zákona o liniových stavbách, který obsa-
huje i seznam staveb, u nichž bude možné
využít institut předběžné držby. Do tohoto
seznamu jsem prosadil hned několik praž-
ských staveb. Jedná se o trasu metra D, sil-
nici I/12 z Běchovic do Úval, která navazuje
na stavbu Pražského okruhu mezi D1
a D11. V případě železniční sítě bude chtít
město posunout hranice železničního uzlu
Praha. Na seznamu je naštěstí i Pražský
okruh. Z pozice poslance rovněž intenzivně
tlačím na vládu, aby pohnula s investi-
cemi, které Praze dluží.

Otázka na závěr: dá se zvládnout práce
poslance a zastupitele, nemáte pocit, že
by bylo jedno na úkor druhého?

Je to na úkor rodiny a volného času, ale
zvládnout se to po dobu několika měsíců
dá. Výhodou je, že z magistrátu do sně-
movny je to 15 minut pěšky či pár stanic
tramvají. Praha je bohatý region a asi
i proto se k ní stát chová dost macešsky.
Pražáci si ale rozhodně zaslouží zastání,
odmítám, aby je někdo považoval za lidi
s prominutím druhé kategorie, kteří
mohou snášet například nekonečný proud
kamionů pod svými okny. ■
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V
Německu jsou průkopníky mezi vět-
šími chytrými městy Mnichov, Ber-
lín a Frankfurt n. Mohanem. Kon-

cem června 2018 proběhlo na Technické
univerzitě v Mnichově česko-bavorské ex-
pertní setkání „Smat City – Energy and En-
vironment“. Jeho cílem bylo představení
inovativních českých a bavorských pro-
jektů, podpora vytváření sítí „chytrých re-
gionů“ na bázi česko-bavorských partner-
ství měst např. Řezna a Plzně, Norimberku
a Prahy, a dále přeshraniční regionální
spolupráce (Euroregion Bavorský les/Šu-
mava, Euroregion Egrensis, Evropský re-
gion Dunaj-Vltava). Setkání také podpořilo
navazování kontaktů Czech Smart City
Clusteru se společenstvím Smart Cities
Tech Partnership. Na české straně akci ko-
ordinoval Generální konzulát ČR v Mni-
chově a byla podpořena také programem
„Projekty ekonomické diplomacie 2018“
Ministerstva zahraničních věcí ČR.   

Bavorský klastr informačních
a komunikačních technologií

Hlavním partnerem setkání na bavorské
straně byl bavorský klastr pro informační
a komunikační technologie BICCnet, jenž
vede Sascha Stöppelkamp, a který podpo-
ruje vytváření sítí mezi samotnými podniky
informačních a komunikačních technologií,
a dále propojení na výzkumná zařízení a ba-
vorské centrum digitalizace ZD.B - Zentrum
Digitalisierung Bayern. Ústředními tématy
jsou inovativní technologie a témata jako
blockchain, analýza dat a umělá inteligence
– tedy hlavní technologické pilíře digitali-
zace. Klastr BICCnet také pomáhá malým
a středním podnikům v oboru informačních
a komunikačních technologií při jejich zapo-
jování do mezinárodního kontextu zvláště
v oboru inteligentních systémů pro chytrá
města v rámci Smart City Tech Partnership
(www.smartcitytech.eu). Toto partnerství
má zvýšit konkurenceschopnost podniků
v EU. Zahrnuje aktuálně 10 partnerů podob-
ného typu jako je bavorský BICCnet ze 7
zemí EU. Jedním z cílů je spolupráce se ze-
měmi a regiony mimo Evropu -  například
v roce 2018 se pozornost zaměřovala na
Singapur, kde v červenci 2018 proběhl
World Cities Summit. V roce 2019 budou
v centru pozornosti vztahy s městy USA. 

Digitální Bavorsko

Bavorská vláda vyčlenila na 4 roky 2015-
2018 v rámci programu „Bayern Digital“

Bavorsko – české expertní setkání k chytrým městům

V záplavě všelijakých „chytrých“ věcí, kterými nás zahrnuje dnešní doba, se vyskytuje také pojem
„chytré město“ – smart city.  Jedna z jeho mnoha charakteristik říká, že jde o inteligentní využití
moderních technologií, zejména informačních a komunikačních s cílem optimalizovat města, aby byla
příjemná k životu, vstřícná k podnikání i šetrná k životnímu prostředí. A nejde o nějaký samoúčel: ve
městech žije již nyní zhruba čtvrtina obyvatel planety a do roku 2030 to bude podle OSN už polovina
světové populace – tedy asi pět miliard lidí. Města tak budou stále více zatěžována dopravou,
zněčištěním vzduchu, chudobou a celkovým přetížením. 
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celkem 2,5 miliardy eur, na další 4 roky
2019-2022 počítá dokonce se zvýšením na
3 miliardy pro „Bayern Digital II“.  Kon-
krétním příkladem projektu digitalizace,
na kterém se podílí bavorské centrum di-
gitalizace ZD.B je laboratoř propojené
mobility „Connected Mobility Lab – CML“
= holistický, tedy celostní ekosystém mo-
bility jako základ pro mobilitu budouc-
nosti. 

Czech Smart City Cluster

Český klastr pro podporu chytrých měst se
představil jako vyspělý průkopník myš-
lenky chytrých měst, který propojuje státní
správu, místní samosprávu, znalostní insti-
tuce, hospodářství a obyvatele měst. 

Má ambice stát se hlavním českým ná-
rodním zájmovým sdružením - platfor-
mou, která se zabývá problematikou chyt-
rých měst a zároveň podporuje meziná-
rodní spolupráci. V bavorsko-české přes -
hraniční spolupráci už přitom déle probíhá
intenzivní dialog např. mezi pilotním pro-
jektem chytrého města Písku, v jehož Tech-
nologickém centru vznikl projekt Czech
Smart City Cluster, a Technickou univerzi-
tou Deggendorf. Tým geoinformatiky jeho
Technologického kampusu Freyung pod
vedením profesora Wolfganga Dornera
úzce spolupracuje nejen s Pískem, ale také
s Plzní, rovněž prostřednictvím plzeňské
Západočeské univerzity. 

Plzeň patří v ČR k nejprogresivnějším
chytrým městům

V žebříčku vyspělosti 77 chytrých středně
velkých měst EU, který sestavuje na zá-
kladě komplexních kritérií Technická uni-
verzita ve Vídni, byla sice Plzeň v roce 2014
až na 50. místě, těsně následovaná Ústím
n.L. na 51. místě, ale ze zemí střední a vý-
chodní Evropy ji předstihla pouze slovin-
ská města Ljubljana a Maribor. Dlouho-
dobý a systematický přístup Plzně svědčí
o tom, že své postavení mezi chytrými
městy upevňuje a také dále hodlá posilo-
vat. Na expertním setkání v Mnichově byla
Plzeň zastoupena nejvíce – Regionální roz-
vojovou agenturou Plzeňského kraje, kla-
strem Chytrý Plzeňský kraj a v neposlední
řadě společností OMEXOM, která předsta-

vila na konci roku 2017 otevřený projekt
chytrého města v praxi – SMART CITY PO-
LYGON. Na projektu, společně uskutečně-
ném s E.ON Česká republika, si může náv-
štěvník v areálu firmy OMEXOM v plzeň-
ské čtvrti Bolevec vyzkoušet, co znamená
inteligentní využívání moderních technolo-
gií v každodenním životě ve městech. Inte-
grované systémy projektu zvyšují bezpeč-
nost obyvatel, chrání majetek, efektivně
řídí energetiku, dopravu i parkování, myslí
na bezpečnost chodců a umožňují chytré
řízení správy budov a při tom všem ještě
zlepšují ochranu životního prostředí. Pro-
jekt je určen pro odborníky, potenciální in-
vestory, zájemce z místních samospráv,
školy i všechny ostatní laické zájemce
o chytrá města.  

Chytrá města jsou komplexním
a dlouhodobým projektem

Podle průzkumu Česko-německé obchodní
a průmyslové komory (ČNOPK) ještě kon-

cem roku 2017 nemělo 64 % obcí v České
republice žádnou strategii pro svůj chytrý
rozvoj. Velká města jako Praha, Brno, Os-
trava už se poměrně dávno zapojily do to-
hoto celosvětového vývoje, zpoždění mají
spíše některá menší města, která si svou
cestu teprve hledají. 

Problematika harmonického a koordino-
vaného vývoje měst stojí za mimořádnou
pozornost. Celkově sice pokrývají jen 1 %
povrchu planety, ale podílejí se polovinou
na světové spotřebě energií a jsou původci
okolo 80 % globálních emisí skleníkových
plynů.

Autor jedné z prvních českých publikací
k chytrým městům („Smart city v praxi“)
Jakub Slavík dospěl k názoru, že nedochází
k technologické revoluci, ale je dobrý
důvod hovořit o ekonomické a manažerské
revoluci při využívání moderních technolo-
gií ve prospěch měst a jejich obyvatel. ■

Zdeněk Fajkus, Mnichov
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Obrat a růst německého trhu Smart-City v letech 2017-2022 (v miliardách €). Největší růst ve
sledovaném období by měly zaznamenat vzdělávání, automatizace budov, energetika, veřejná správa,
zdravotnictví a doprava s logistikou. Pramen: Arthur D.Little,eco
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M
ěsta jsou komplexní organismy sklá-
dající se z navzájem se prolínajících
systémů – vzájemné vztahy občanů,

obchodní ekosystém, školy, nemocnice, ve-
řejné služby a mnoho dalších. Chytrá města in-
tegrují relevantní činnosti na digitální úrovni,
kde se činnosti každodenního provozu města
propojují navzájem, automatizují a optimali-
zují. Lidé jsou již připojeni a propojeni pro-
střednictvím chytrých zařízení a osobních po-
čítačů. V mnoha městech se také začínají za-
vádět inteligentní měřiče energie, zabezpečo-
vací zařízení a další senzory. Domy, auta, ve-
řejné prostory a další sociální systémy nyní
směřují k připojení na internet věcí (IoT). 

Bezpečná chytrost

Vize budoucnosti přináší občanům možnost na-
přímo komunikovat s místní samosprávou po-
mocí palety digitálních služeb, řešení admini-
strativních úkonů online, nový rozměr partici-
pativní demokracie, využívání technologického
potenciálu internetu věcí (IoT) k získání provoz-
ních dat města v reálném čase či rozvoj umělé
inteligence (AI) k analýze velkého množství dat
v krátkém čase a mnoho dalších. Při implemen-

taci konceptu Smart City je však často opomí-

jen jeden klíčový aspekt tzv. chytrosti – bezpeč-

nost. Bezpečnost města a jeho občanů ve

smyslu obecné bezpečnosti (energetické, envi-

ronmentální atd.), bezpečnosti občanů, ze-

jména však kybernetická bezpečnost, která

v posledních letech zásadně roste na významu. 

Nové technologie s sebou přináší nová ri-
zika. S nárůstem široké škály zařízení připojo-

vaných na zastaralé systémy pracující s tradič-
ními přístupy k bezpečnosti dochází ke zvět-
šování prostoru pro možná napadení, cílem
útoků jsou zejména kritické energetické infra-
struktury, databáze obsahující citlivé údaje
(např. školní systémy, nemocniční systémy),
ovládací systémy metra, veřejného osvětlení,
městských kamerových systémů či rozvíjející
se datové platformy měst. Města nejsou při-
pravena tyto hrozby efektivně řešit – rozhodo-
vací procesy jsou příliš rigidní a zaměřují se
pouze na minimalizaci rizik 

Safe City

Ve vztahu ke Smart City se proto objevuje nový
styl myšlení zaměřující se na bezpečnost
města – Safe City. Rozvoj konceptu Safe City
má za cíl chránit soukromí a zdraví obyvatel,
rozvíjet bezpečné datové architektury, budovat
celkovou odolnost města a dohlížet nad zajiš-
těním bezpečnosti implementovaných techno-
logií a provozních systémů pomocí inovativ-
ních, v praxi ověřených řešení vyvinutých bez-
pečnostními experty. Safe City současně hledá

nové možnosti využití standardních Smart

City řešení nestandardním způsobem (např.

kamerových systémů).

Nová kritická infrastruktura

Infrastruktura a městské služby se vyvíjí spolu
s rozvojem nových, vzájemně propojených sy-
stémů pro monitorování, řízení a automatizaci.
Integrované systémy jsou schopné reagovat
na krizové situace při haváriích a nouzových

stavech. Rozšiřování technologie IoT umož-
ňuje zakotvení stovek tisíc připojených sy-
stémů do mnoha kritických infrastruktur
města, což městům umožňuje zlepšit správu
v reálném čase a zvýšit tak kvalitu života ob-
čanů. Vzájemná provázanost a přístup k vel-
kému množství dat však otevírá výzvy nejen
v oblasti bezpečnosti, ale zejména soukromí.
Nelegální přístup k informacím, útoky způso-
bující fyzické omezení dostupnosti služeb,
množství aplikací a subjektů, které mají přístup
k údajům o umístění a aktivitách občanů. In-
ternet věcí může být bez nadsázky nazýván
novou kritickou infrastrukturou.

Automatizované kybernetické
zabezpečení

Bezpečnost je kontinuální proces transfor-
mace. Kybernetické útoky, terorismus a kon-
kurenční boj mezi národy o technologickou
dominanci jsou hlavními silami přetvářející
bezpečnostní prostředí. Rapidní technologický
vývoj byl hnací silou těchto změn a technolo-
gie budou i nadále definovat bezpečnostní
výzvy. Kybernetická bezpečnost, big data,
umělá inteligence, robotika a autonomní vo-
zidla již nyní způsobují významné změny
v bezpečnost měst. 

Každý den se objevují nové zdroje hrozeb
a formy útoku jsou stále vynalézavější a kom-
plexnější (zároveň však narůstá počet útoků
hrubou silou, které jsou umožněny zpřístupně-
ním levné výpočetní kapacity). Tradiční bez-
pečnostní hrozby se transformují, digitalizují
a přesouvají do kybernetického prostoru. Ná-

Safe city aneb imunitní systém chytrých měst

Česká republika prožívá zásadní rozmach ve vývoji konceptu chytrých měst. Ty jsou postavené
zejména na inovacích v oblasti informačních technologií, které vytvářejí nové ekonomické i sociální
příležitosti, současně však představují výzvy pro bezpečnost měst a obyvatel a jejich soukromí. 
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roky a zejména pak s nimi spojené náklady na
kybernetickou bezpečnost proto zásadně na-
růstají.

Střety v kybernetickém prostoru už nejsou

pouze otázkou technicky zdatných jednot-

livců či organizovaných skupin (vládních i ne-

vládních). S rozvojem umělé inteligence (AI)

dochází k automatizaci kybernetické války

a to v rozsahu mimo kontrolu a kapacitu lid-

ských aktérů. V tomto prostředí tradiční pří-
stup periodických kontrol a testování bezpeč-
nosti přestává být dostačující. Stejně jako
v případě vývoje útočných metod, i obrana
vyžaduje automatizaci procesů a kontinuální
testování bezpečnosti ideálně za pomoci
umělé inteligence. 

Na trhu již existují pokročilá řešení, která in-
tegrují rozvoj obranných kapacit (Blue Team)
a testování zabezpečení pomocí skutečných
útoků (Red Team) v tzv. přístupů Purple Team,
ve kterém dochází ke spojení těchto dvou
týmů za účelem zajištění co nejužší spolupráce
a využití vzájemných synergií. 

Díky obdobným pokročilým službám zabez-
pečovacích platforem využívajících AI apliko-
vaných do středu pomyslného kybernetického
imunitního systému se města mohou bránit
široké škále tradičních útoků včetně jejich mu-
tací. Nástroje automatizovaného kybernetic-
kého zabezpečení jsou navíc schopné nepřetr-
žitě monitorovat a testovat vybrané klíčové
prvky bezpečnostního systému, identifikovat
slabá místa a vyhodnocovat a automaticky
upozorňovat na bezpečnostní rizika. 

ICS a SCADA sítě

Kybernetická bezpečnost je naprosto zásadní
i v průmyslu, kde jde zejména o zajištění bez-
pečnosti systémů SCADA (dispečerské řízení
a sběr dat). Automatizované systémy bez ope-
rátorů formou machine-to-machine (M2M) ne-

invazivně vyhodnocují rizika spojená s kritic-
kou infrastrukturou, zejména neautorizované
vzdálené přístupy, nezabezpečená zařízení, na-
rušování protokolů, slabé autentizace a slabé
segmentace. Nástroje využívají machine lear-
ning a eliminují tak potřebu zavádění rigidních
pravidel a podpisů. Řešení neposkytují pouze
alarmy, ale zároveň informace a specifická do-
poručení pro mitigaci předpokládaných hro-
zeb. 

Kamerové systémy 
a analytický software

Kamerové systémy jsou jedním z nejrozšíře-
nějších bezpečnostních prvků využívaných pro
zvyšování bezpečnosti měst. Mají však jednu
velkou slabinu - závislost na lidském faktoru.
V případě živého přenosu je potřeba operá-
tora, který na obraz dohlíží, stejně tak zpětná
analýza archivních záběrů klade vysoké poža-
davky na lidské zdroje. Řešení pro oba tyto
problémy přináší software využívající umělé
inteligence (zejména metody deep learning)
specializované na analýzu vizuálních záběrů
(popřípadě i zvukové stopy). 

Největší výhodou těchto řešení je možnost

nasazení na drtivou většinu existujících ka-

merových systémů díky minimálním náro-

kům na kvalitu obrazu. Software stačí napojit

na centrální úložiště video záznamů a je při-

praven k použití. Video analýzy lze použít jak
v reálném čase, tak pro zpětnou analýzu vel-
kého množství stopáže, které městům umož-
ňuje přejít z reaktivního přístupu k bezpečnosti
na proaktivní.

Nabízené služby se profilují (a často prolí-
nají) ve dvou klíčových kategoriích – rozpozná-
vání obličejů a rozpoznávání objektů (zbraně,
vozidla, zavazadla). Součástí analytického soft-
waru jsou i nástavbové služby, které umožňují
generování heatmap, mapování pohybu hle-

daných osob (v čase a prostoru) či zpřístup-
nění aplikace skrze mobilní zařízení. Tyto sy-
stémy se nejčastěji aplikují na veřejných pro-
stranstvích, letištích, nádražích či přímo ve vo-
zech vlaků.

Kvalitní řešení využívají hashování obrazo-
vých dat a jejich následné šifrování, přístup
k získaným informacím je povolen až po spl-
nění nastavených procedur (např. úřední po-
volení, přidání na seznam hledaných a pohře-
šovaných osob atd.), tudíž jsou plně v souladu
s ochranou soukromí obyvatel města a poža-
davky plynoucími z nařízení GDPR. 

Zajišťování objektů

S kamerovými systémy je spojena i ochrana
objektů, zejména z hlediska zajištění perime-
tru. Na trhu se objevují integrovaná řešení
kombinující živý video přenos doplněný o ana-
lytický software, 3D modelování a radarovou
technologii Lidar. Tyto technologie se navzá-
jem doplňují a přinášejí vysokou přesnost při
zjišťování konkrétní pozice narušení perimetru
a doplňují jej schopností mapování pohybu
vetřelce (včetně rychlosti) na celé ploše peri-
metru, ne pouze jeho hranice. Analytický soft-
ware je navíc vysoce konfigurovatelný a lze tak
předcházet planým poplachům způsobeným
např. malými živočichy, pohyby větví apod.
Modelování ve 3D prostředí také umožňuje vy-
tvořit virtuální perimetr s mnoha proměn-
nými, který není vázaný čistě na videozáznam
– lze například vymezit koridory, ve kterých se
při zaznamenání pohybu nespustí alarm či na-
stavení časových rozmezí pro monitorování
různých koridorů. Virtuální prostředí lze také
využít při samotném návrhu bezpečnostního
systému, simulace architektovi zprostředko-
vává jasnou představu, jak jednotlivé prvky
rozložit, aby nevznikala slepá místa. 

Kybernetická energie 
musí městům sloužit

S rozvojem kybernetických a internetových

kapacit jsme vytvořili něco jako novou ato-

movou energii. A stejně jako s pomocí ato-

mové energie můžete zásobovat města

a státy elektřinou, tak z ní můžete vyrobit ato-

movou bombu a města a státy zničit. Stejné

je to v oblasti cyber. Chytrá města budou

s postupem času stále více propojená a závi-

slejší na technologiích. Aby byla tato města
ještě chytřejší a dokázala zajistit bezpečnost
svých obyvatel, musí zavádět integrované bez-
pečnostní nástroje a opatření již při návrhu ar-
chitektury a implementaci nových technologií
dle postupu „security by default“. 

Takové nástroje, které jsou schopné flexi-
bilně reagovat na hrozby a skutečné útoky na
jakoukoliv část komplexního systému města
a vytvoří bezpečnou školu, bezpečné metro,
bezpečný park či náměstí, bezpečnou budovu
atd. Kvalitní bezpečnostní systémy vyžadují
dlouhodobou perspektivu, strategické inves-
tice a financování. Koncept Safe City tento pří-
stup zastřešuje a zprostředkovává integrovaná
řešení připravovaná na míru. ■

Ing. Daniel Vlček, 

Safe City Advisor – EY (Ernst & Young), 

člen výkonného výboru

– Czech Smart City Cluster,

daniel.vlcek@cz.ey.com
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P
rostějovský areál s barevnými sily při-
pomínající pastelky je součástí Slado-
ven Soufflet ČR. Spolu s provozovnami

v Hodonicích, Litovli, Kroměříži a Nymburce
se zdejší sladovna podílí ze 60 procent na
produkci sladu... a více jak 90 procent vývozu
českého sladu na zahraniční trhy. „Tady se již
naklíčený zelený slad takzvaně hvozdí, neboli
suší,“ provází nás areálem statutární ředitel
sladoven Richard Paulů a s potěšením popi-
suje celý proces zpracování ječmene. Česká
odnož francouzské Soufflet Groupe prodává
pivovarům 12 druhů sladů, hvozděných i pra-
žených.“ 

Stabilní a levnější dodávky tepla 

Provoz a ekonomiku sladoven ovlivňují různé
rizikové faktory, mezi nimi třeba i letošní re-
kordní sucha ohrožující úrodu ječmene. Klí-
čové je i efektivní využívání energie. „V našich
sladovnách představují náklady na energii
více než 50 procent z variabilních nákladů na
výrobu sladu,“ zdůrazňuje Richard Paulů.
Energeticky náročný je zejména proces jeho
sušení při teplotách 50 – 85 °C. Řízeným vze-
stupem teplot a úbytkem vláhy se ve sladu vy-
tváří barevné a aromatické látky, které při
zpracování v pivovaru přecházejí do sladiny -
mladiny - piva.

Sladovny Soufflet proto začaly hledat opti-
mální řešení energetických úspor. Navázaly
spolupráci s ČEZ Energo, dceřinou společností
ČEZ ESCO, která postupně v provozovnách
v Nymburce, Prostějově a Hodonicích instalo-
valo pět kogeneračních jednotek vždy o vý-

konu 10 MWe a to v celkové hodnotě téměř
200 mil. korun. „Kogenerační jednotka je
ideální symbiózou mezi výrobou elektřiny
a tepla. V Nymburce máme dvě kogenerační
jednotky o celkové kapacitě zhruba 4 mega-
watty, stejně tak v Hodonicích, kapacita v Pro-

stějově je zhruba poloviční. V těchto provo-
zech dodává kogenerace zhruba třicet procent
spotřebovaného tepla, zbytek si sladovny vy-
robí spalováním zemního plynu ze sítě,“ uvádí
za ČEZ Energo obchodní ředitel Radek Dvořák.

„Realizací projektu instalací kogeneračních
jednotek do procesu hvozdění sladu došlo
k výraznému snížení spotřeby primárních
paliv, a tím k zefektivnění procesu o jeho vý-
roby. Přínos mají i ekologický, protože v kom-
binaci s provozem sladoven zcela využijí ener-
gii uvolněnou při spalování zemního plynu
a nezatěžují okolí kouřem nebo zápachem,“
uvádí ředitel podniku. 

Hodnotu roční úspory na energiích v provo-
zech s kogenerační jednotkou odhaduje
R. Dvořák v řádech jednotek milionů korun. Ve-
škeré investiční náklady v celkové výši téměř
200 mil. Kč byly hrazeny dodavatelem řešení.

Dispečink bez starostí

Provoz kogenerace má pro sladovny i další vý-
hody, například v podobě příjmů za pronájem
prostoru, kde zařízení stojí, nebo snížení platby
za rezervovanou kapacitu plynu, kterou spolu-
hradí ČEZ ESCO. Všechny jednotky jsou napo-
jeny na centrální dispečink ČEZ Energo.

„Spolupráce s ČEZ ESCO je velmi dobrá
a profesionální. Na čem jsme se dohodli a co
jsme podepsali, to vždy platilo, a proto jsme ji
postupně rozšiřovali,“ konstatuje Paulů a odka-
zuje na zakázku průmyslového osvětlení v pro-
stějovské sladovně s investicí 1,5 mil. Kč nebo
aktuální stavbu velkého průmyslového tepel-
ného čerpadla ve sladovně v Kroměříži. ■

C
elkem 119 kogeneračních jednotek
v 64 lokalitách ve všech krajích České
republiky provozuje ČEZ Energo. Jsou

to teplárny, průmyslové podniky, nemocnice,
hotely, školy a také obce, které kogenerační
jednotkou doplňují dosluhující zdroje v rámci
centrálního zásobování teplem.

Všechny jsou sdruženy do takzvané
virtuá lní elektrárny s centrálním dispečin-
kem, který je může řídit prakticky jako jeden
zdroj. Celkový instalovaný elektrický výkon
této virtuální elektrárny dosahuje 94 MW
a stoupl meziročně o 8 procent. Tepelný
výkon kogeneračních jednotek a plynových
kotlů v portfoliu ČEZ Energo je přes 199 MW
a stoupl o 6 procent.

„Od konce roku 2010, kdy společnost ČEZ
Energo ve spolupráci s firmou TEDOM
vznikla, se nám podařilo zvýšit počet provo-
zovaných lokalit čtyřikrát a další místa při-
dáme letos. Máme rozpracováno několik vel-
kých projektů, které budou znamenat i vý-
znamné navýšení výkonu,“ uvádí generální
ředitel ČEZ Energo David Bauer. „Letošní

první pololetí hodnotíme jako velmi úspěšné
a druhé vypadá také pozitivně.“

Velkým projektem v přípravné fázi jsou na-
příklad 4 MWe kogeneračních jednotek pro
Horní Slavkov, které budou spuštěny na za-
čátku roku 2019.

Slovo kogenerace pochází z anglického co-
generation a znamená společnou výrobu
elektřiny a tepla. Zatímco z klasických elek -
tráren se teplo vznikající při výrobě elektřiny
vypouští bez užitku do okolí, kogenerační jed-
notka ho využívá k vytápění nebo přípravě
teplé vody. Šetří tím palivo i peníze a navíc
garantuje vysokou účinnost využití energie.
Ta přesahuje 90 procent, což znamená nižší
emise škodlivých látek do ovzduší. Jako pa-
livo je využíván plyn.

„Sdružení všech jednotek do virtuální
elektrárny ČEZ ESCO má velkou výhodu,
protože můžeme díky velkému objemu zís -
kat výhodnější ceny nakupovaného plynu.
Zároveň je celé portfolio řízeno z centrál-
ního dispečinku, který umožňuje výhodný
prodej elektřiny. Výsledkem jsou lepší ce-

nové podmínky pro podniky a obce, u kte-
rých kogenerační jednotky budujeme,“ říká
Bauer.

V případě, že zákazník projeví zájem
o naše služby, neplynou z toho pro něj žádné
investiční náklady. Prostředky investuje ČEZ
Energo, které poté vlastní a provozuje koge-
nerační jednotku. Výhodou pro zákazníka
jsou příznivé ceny tepla a příjem z nájmu po-
zemku, na kterém kogenerační jednotky
stojí.

„Elektřinu prodává ČEZ Energo stan-
dardně do sítě. Kogenerační zdroje jsou také
schopny pracovat v takzvaném ostrovním
provozu, tedy nezávisle na distribuční síti.
V lokalitě je pak možné zajistit zásobování
elektřinou i ve chvíli, kdy dojde k nenadá-
lému výpadku. Tyto decentralizované zdroje
sice většinou nemají tak velký výkon, aby
centrální dodávku zcela nahradily, ale přesto
mohou spotřebitelům dodat alespoň tolik
elektřiny, aby nedošlo ke škodám,“ dodává
Josef Jeleček, předseda představenstva
TEDOM. ■

Hvozdí slad pro dobré české pivo, úsporně a ekologicky

Energeticky náročný proces sušení sladu pomáhá v provozovnách Sladoven Soufflet ČR optimalizovat
pět kogeneračních jednotek od ČEZ ESCO. 
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Kogenerace ČEZ Energo na rekordu



K
lasické výdejny nástrojů v některých

údržbářských dílnách již dosloužily. Byly

nahrazeny moderními systémy pro

výdej zboží, které zaměstnancům nepřetržitě

vydávají nástroje a osobní ochranné pro-

středky (OOP) a udržují přehled o aktuálním

stavu zásob. Protože se před otevřením zá-

suvky nebo výdejní přihrádky musí zaměst-

nanci přihlásit do systému, lze v případě po-

třeby mapovat spotřebu materiálu přímo na

jednotlivé projekty. 

Optimální naplnění

Je samozřejmě důležité, aby měl výdejní auto-

mat stále k dispozici dostatečné množství po-

třebných nástrojů a OOP. Moderní systémy ří-

zení nástrojů se proto propojují se softwarem

pro správu resp. ERP systémem dílny tak, aby

při podkročení minimálního množství bylo

automaticky informováno nákupní oddělení

nebo se přímo vygenerovaly objednávky. Pro

dílny, kde se používá více automatů pro výdej

nástrojů, je navíc důležité, aby mohly být

všechny automaty napojeny na centrální řídicí

jednotku a provozovány paralelně. K tomuto

hledisku by však měly přihlížet i menší pro-

vozy, pokud uvažují o zavedení takového sy-

stému. Protože instalací více systémů na růz-

ných místech se již může počítat se zkrácením

tranzitních časů při vyzvedávání nástrojů. 

Z výhod plně automatizovaného výdeje ná-

strojů profituje například závod Neumünster

DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH. Vedení

firmy chtělo, aby cca 500 zaměstnanců mělo

nepřetržitě i ve třísměnném provozu bezproblé-

mový přístup k požadovanému nástroji. Sou-

časně měly být výrazně zkráceny časy zaměst-

nanců potřebné pro zajištění nástrojů. A vzhle-

dem k řadě různých výrobních hal v areálu

podniku byla právě tato činnost časově příliš

náročná. Díky použití systému pro výdej zboží

GARANT Tool24 Smartline se firmě podařilo

nejen optimalizovat pracovní procesy zkráce-

ním tranzitních časů a zajistit trvalou dostup-

nost nástrojů po celý den, ale také výrazně zvý-

šit spokojenost zaměstnanců. Systém usnad-

ňuje zásobování nástroji – zejména během

noční směny, když není v provozu řádný výdej,

a zaměstnanci se mohou sami obsloužit u ro-

bustních skříní s až 90 zásuvkami. Kromě toho

mohou díky intuitivnímu softwaru rychle najít

požadovanou volbu pomocí skeneru, vyhledá-

vání podle klíčových slov nebo podle čísla arti-

klu. 

Sestavování na principu stavebnice

Výdejní systém lze samozřejmě provozovat mi-

mořádně ekonomicky, pokud se do něj umístí

co možná nejvíce artiklů. U systémů pro výdej

zboží GARANT Tool24 Smartline proto může zá-

kazník vybírat zásuvky s různou výškou a šířkou,

zatímco systém výdeje po jednotlivých kusech

GARANT Tool24 PickOne nabízí pro organizaci

kusového výdeje C-artiklů čtyři různé přihradky

kombinovatelné na principu stavebnice. Výdej

po jednotlivých kusech dovoluje mimořádně

vysokou kontrolu nad spotřebním materiálem,

protože zaměstnanec poté, co se přihlásil do sy-

stému, dostává díky menším odběrným při-

hrádkám jen velmi omezený přístup k jednotli-

vému zboží. Takto lze přesně sledovat dokonce

i stav zásob klasických C-artiklů. Díky výdeji po

jednotlivých kusech je například možné snížit

„fasování“ pracovních rukavic a ochranných

ucpávek do uší až o 50 procent. To ukazují zku-

šenosti u zákazníků Hoffmann Group. Pokud je

třeba spravovat výdej i těžkých artiklů systé-

mem pro výdej po jednotlivých kusech, musí

tento systém navíc vydržet velmi vysoká zatí-

žení. Systémy řízení nástrojů jsou proto konci-

povány pro celkové zatížení do jedné tuny.

Moderní automaty pro výdej nástrojů nejsou

ale jen robustní a spolehlivé. Jsou také mimo-

řádně inteligentní, protože jsou řízeny promyš-

leně naprogramovaným softwarem. Automaty

mají již dnes nejlepší informace o požadavcích

na nástroje i o jejich využití a lze je propojovat

do sítě, mají tak jednoznačně potenciál stát se

ústředním datovým centrem o nástrojích a tedy

důležitým stavebním prvkem na cestě k reali-

zaci strategií konceptu Průmysl 4.0. ■
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Jak dostat nástroje k zaměstnancům rychleji

Nástroje z automatu – to je v některých údržbářských dílnách již běžnou praxí. Zaměstnanci tak mají
možnost kdykoli si vyzvednout potřebné nástroje a osobní ochranné prostředky; díky automatickému
doobjednávání se lze také vyhnout nedostatečnému zásobování. 

Bruno Jentner
vedoucí sekce Tool24 u Hoffmann Group.

Před odběrem artiklu se zaměstnanci musejí
přihlásit pomocí PIN kódu, RFID čipu, hesla
nebo otisku prstu. Díky tomu lze objem
spotřebního materiálu snížit na polovinu. 

Systémy pro výdej nástrojů jako GARANT Tool24
Smartline nabízejí rozhraní k softwaru pro správu.

Systém pro výdej nástrojů u DB
Fahrzeuginstandhaltung GmbH.



V
současnosti jsou dílčí komponenty
„radarcentra“ instalovány na letec-
kých základnách vzdušných sil Ar-

mády ČR Čáslav, Praha-Kbely, Náměšť nad
Oslavou, Pardubice a dále v Národním in-
tegrovaném středisku řízení letového pro-
vozu Praha-Jeneč i Středisku řízení a uvě-
domování Hlavenec.

Jedním ze základních aspektů byla mo-
dernizace stávajícího radiového vybavení
letišť. Původní letištní letecké radiosta-
nice LUN 3520 a jejich ovládací prvky
byly v rámci tohoto projektu demonto-
vány a nahrazeny novými radiostanicemi
Rohde & Schwarz 4200. Dosavadní sdru-
žená vysílací a přijímací stanoviště radio -
komunikačních systémů byla v rámci vý-
měny nahrazena novými separátními vy-
sílacími a přijímacími stanovišti vybudo-
vanými v prostoru hlavních provozních
budov LS LPS (vysílací segment) a samo-
statných stanovišť v prostoru leteckých
základen (na vnější vlivy citlivější přijí-
mací segment), čímž došlo k podstat-
nému zkvalitnění radiokomunikačních
schopností letišť a ke kompletnímu pře-
chodu na telefonní a radiovou komuni-
kaci využívající VoIP ke komunikaci a ří-
zení uvnitř systému (jedná se o první pro-
vozovaný systém s tímto řešením v Ev-
ropě).

Projekt Radarcentrum je dílem realizova-
ným od roku 2016. V reálu se jedná o mo-

VTÚ se podílí na zvýšení bezpečnosti letového provozu

RADARCENTRUM je pracovní název projektu odštěpného závodu Vojenský technický ústav letectva
a protivzdušné obrany, který modernizuje systém zpracování a distribuce provozních a řídicích
informací vojenského řízení letového provozu. 
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S
pecializované pracoviště odštěp-
ného závodu Vojenský technický
ústav letectva a protivzdušné ob-

rany v Praze – Kbelích řeší aplikovaný vý-
zkum a vývoj dopadů zvýšené informační
zátěže do chování člověka v systému člo-
věk-stroj (člověk-letadlo). Jedná se o ana-
lýzy a vyhodnocování míry aktivace orga-
nismu operátora (pilota) ve specifických
zátěžích, která koreluje s odolností lid-
ského činitele vůči této zátěži a aplikování
těchto poznatků na proces rozhodování
subjektů při ovládání složitých mechatro-
nických systémů. Pro korektní klasifikaci
aktivace organismu individuálního lid-
ského činitele je používána analýza změn
tepové frekvence, měření oční a hlasové
aktivity, subjektivní hodnocení úspěšnosti
prováděné aktivity instruktorem a samo-
hodnocením pomocí softwarové aplikace
vytvořené ve spolupráci s psychology. Pro
hodnocení míry odolnosti byly vytvořeny
speciální klasifikační metody, které imple-
mentují moderní metody vícerozměrné
analýzy fyziologických reakcí člověka (jako

operátora v systémech člověk-stroj) ve
specifických zátěžových situacích. Použité
metody umožňují objektivně stanovit ko-
relace mezi jednotlivými fyziologickými
veličinami z hlediska definování jejich in-
formační hodnoty při testování míry
stresu v těchto zátěžových situacích a je
sledována a hodnocena schopnost adap-
tace jedinců na tyto zátěže v procesu roz-
hodování a ovládání složité vojenské tech-
niky. Zkušenosti z řešených projektů uka-
zují na možnosti využití poznatků v oblasti
vyhodnocování reakcí osob ve zvýšené
stresové zátěži a v oblasti zvyšování odol-
nosti osob na zvýšenou stresovou zátěž
v procesu řízení a rozhodování (řízení slo-
žitých mechatronických systémů - letadel).
Hlavním cílem je ovlivňovat dopad zvý-
šené stresové zátěže na přípravu speci-
fické skupiny osob (např. pilotů letadel, ří-
dících letového provozu, atd.) k náročným
misím. ■

Zpracoval: Ferdinand Tesař
Ilustrační foto: Pavel Lang a Jan Vachek
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dernizaci stávajícího ATM systému na sou-
časnou technologickou úroveň formou vý-
měny technologického jádra systému,
sjednocení technologie jednotlivých sub-
systémů ATM systému na shodnou úroveň
a implementaci nových postupů vojen-
ského řízení letového provozu na národní
a mezinárodní úrovni. 

Montáž technologie byla zahájena
v roce 2018 postupnou výlukou letišť Čás -
lav, Náměšť nad Oslavou, Pardubice
a Praha-Kbely, kde bylo do prostoru tech-
nického sálu DRTZ instalováno zcela
nové technologické jádro modernizova-
ného systému a provedena jeho imple-
mentace pro stávající konzole pracovišť
TWR, asistenta TWR, APP. Dále byla na
jednotlivých letištích provedena montáž
ovládacích a zobrazovacích prvků sy-
stému na pracoviště ARO, a implemen-
tace dat systému AWOS jak pro účely le-
tištní meteorologické služby, tak pro vy-
užití na pracovištích TWR, APP a PAR. Ná-
sledovala montáž technologického jádra
systému a zobrazovacích a řídicích prvků
na pracoviště operátorů systému v pro-
storách pracovišť vojenského řízení leto-
vého provozu v Národním integrovaném
středisku řízení letového provozu (IATCC)
v Praze-Jenči a montáž technologického
jádra systému a zobrazovacích a řídicích
prvků na pracoviště technického dohledu
ve Středisku řízení a uvědomování (CRC).
Posledním krokem probíhajícího projektu
bude výstavba tzv. zkušebního a výcviko-
vého centra. Toto pracoviště je z hlediska
vojenského ATM systému zcela novým
a dosud nevyužívaným prvkem umožňu-
jícím jak výcvik nových operátorů pro-
vozní a technické obsluhy, tak i testování,
implementaci a bezpečné provozní zkou-
šky nového softwaru a hardwaru sy-
stému před jeho ostrým provozním nasa-
zením.

Závěrem je třeba zmínit odborníky, kteří
mají zásluhu na realizaci tohoto význam-
ného projektu, který má reálný dopad na
zvýšení bezpečnosti letového provozu.
Jsou zařazeni do úseku techniky letectva
VTÚLaPVO, který řídí Ing. Jan Ohlídal
a jmenovitě se jedná o vedoucího projek-
tového týmu Ing. Romana Maříka a vý-
zkumné a vývojové zaměstnance Ing. Mi-
loslava Krýše a RNDr. Tomáše Ptáčka.  ■

Tomáš Mařík
Ilustrační foto: archiv o. z. VTÚLaPVO

Aplikovaný výzkum 
v oblasti lidského činitele v letectví 



VÍCE NEŽ TŘETINA ELEKTŘINY V ČR POCHÁZÍ 
Z JADERNÝCH ELEKTRÁREN. PŘI JEJICH PROVOZU 
VZNIKÁ RADIOAKTIVNÍ ODPAD. ČESKO, STEJNĚ JAKO 
JINÉ JADERNÉ ZEMĚ, PROTO HLEDÁ OPTIMÁLNÍ 
ŘEŠENÍ, JAK SE O NĚJ BEZPEČNĚ POSTARAT. 

Ročně v České republice vznikne necelých 100 
tun radioaktivních odpadů, nejen v  elektrár-
nách, ale například i  v  průmyslu, nemocnicích 
nebo ve výzkumných ústavech. Zhruba 90 % 
tvoří nízko a  středněaktivní odpady, které jsou 
umisťovány do tří stávajících přípovrchových 
úložišť provozovaných v ČR. Zbylá desetina při-
padá na vysokoaktivní odpady, které je nutné 
izolovat od životního prostředí mnohem déle. 
Odborníci napříč zeměmi se shodují, že v sou-
časnosti nejoptimálnějším řešením, jak vyso-
koaktivní odpady zabezpečit, je výstavba hlubin-
ného úložiště (HÚ). 

Hlubinné úložiště, jehož provoz se v  současné 
době plánuje až po roce 2065, se projektuje pro 
zhruba 10 000 t vyhořelého paliva a další vyso-
koaktivní odpady. Může se to zdát mnoho, ale 
je potřeba si uvědomit, že toto množství je po-
čítáno na 60 let provozu stávajících elektráren 
a provozu 3 nových bloků po dobu 60 let (což je 
v souladu se státní energetickou koncepcí) 

Systematický proces přípravy hlubinného úloži-
ště v ČR začal v roce 1989. Již v roce 1993 bylo 
navrženo řešení, založené na švédském multi-
bariérovém bezpečnostním konceptu. Základní 
bariérou je korozivzdorný ukládací obalový sou-
bor, další bariérou jsou nepropustné jílové mate-
riály (bentonit) a třetí bariéru tvoří stabilní hor-
ninové prostředí cca 500 m pod povrchem země. 

Vyhořelé jaderné palivo a  vysokoaktivní odpa-
dy již v ČR existují. I kdybychom dnes odstavili 
všechny reaktory, nevyřešený problém s odpady 
zůstane. Posláním Správy úložišť radioaktivních 
odpadů (SÚRAO) je zajišťovat bezpečné uklá-
dání radioaktivních odpadů, dosud vyproduko-
vaných i budoucích, v  souladu s požadavky na 
jadernou bezpečnost a ochranu člověka i život-
ního prostředí. 

Výzkum a vývoj v oblasti nakládání s radioaktiv-
ními odpady je kontinuální proces. Snahou věd-
ců je objem odpadů určených k trvalému uložení 
minimalizovat. 

V rámci přípravy hlubinného úložiště vysokoak-
tivních odpadů a  vyhořelého jaderného paliva 

SÚRAO realizuje řadu výzkumných a  demon-
stračních projektů. Jedním z  nejvýznamnějších 
je např. Výzkumná podpora pro hodnocení 
bezpečnosti hlubinného úložiště. Cílem je získat 
informace o  proveditelnosti úložiště a  dlouho-
dobém chování úložného systému a  okolního 
horninového masívu v  různých podmínkách. 
Jedná se o  podrobný výzkum jevů, procesů 
a událostí, které se mohou vyskytnout v úložišti 
po dobu tisíců let, je nezbytný pro porozumění 
jejich vlivu na bezpečnost úložiště. Jak z hledis-
ka časového, tak i  z  hlediska komplexnosti jde 
o  jeden z  nejnáročnějších výzkumných úkolů 
SÚRAO, na kterém se však podílí více jak 200 
odborníků z  různých nejen českých vědeckých 
institucí. 

Dalším významným domácím projektem je i vý-
zkum a  vývoj vlastního ukládacího obalového 
souboru. Pro získání dat o chování horninového 
prostředí a charakterizace horninového podloží 
v předpokládané hloubce úložiště slouží vědcům 
i podzemní výzkumné pracoviště (PVP) Bukov. 
Prostředí PVP Bukov představuje ideální příle-
žitost pro studium chování, odolnosti a  použi-
telnosti materiálových složek plánovaných pro 
použití v  HÚ. SÚRAO se rovněž účastní řady 
mezinárodních výzkumných projektů.

Příklady některých mezinárodních projektů:

Špičkový mezinárodní 
vědecký výzkum 
v oblasti nakládání 
s radioaktivními odpady

DEMONSTRATION OF 
PLUGS AND SEALS 
(DOPAS) 

MATERIAL CORROSSION 
TEST (MACOTE) 

Mezinárodní projekt DOPAS je zamě-
řen na konstrukční řešení zátek pro 
potřeby hlubinného úložiště radioak-
tivních odpadů. Na projektu spolufi-
nancovaném Evropskou unií se podílí 
14 organizací ze čtyř evropských zemí, 
další státy se spolupodílí na výzkum-
ných pracích.

Ukládací kontejnerů soubory mají, 
vzhledem k materiálu, který je v nich 
uložen, zvýšené požadavky na život-
nost. Proto jsou zkoumány materiály 
vhodné k výrobě těchto kontejnerů, 
a to nejen v laboratorních podmínkách, 
ale také in-situ, tedy v podmínkách 
obdobných, jaké očekáváme v hlubin-
ném úložišti.
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LARGE SCALE 
MONITORING (LASMO) 

MONITORING 
DEVELOPMENTS FOR 
SAFE REPOSITORY 
OPERATION AND STAGED 
CLOSURE (MODERN) 2020 

LONG TERM DIFFUSSION 
(LTD) 

FULL-SCALE ENGINEERED 
BARRIER EXPERIMENT IN 
CRYSTALLINE HOST ROCK 
(FEBEX) 

Projekt je zaměřen na multidisciplinár-
ní monitoring chování horninového 
masívu při jeho náhlém odlehčení. 
Monitorovací experiment je instalován 
v podzemní laboratoři Grimsel Test 
Site. Podílí se na něm instituce ze Švý-
carska (NAGRA, University of Bern), 
Anglie (RWM) a České republiky 
(UGN, ÚSMH a ČGS).

Projekt Modern 2020 navazuje na vý-
stupy projektu MoDeRn v 7. rámcovém 
programu, který probíhal v období 
2009–2013. Tématikou je monitoring 
hlubinného úložiště v různých fázích 
provozu a po jeho uzavření.

Difúze do neporušené horninové mat-
rice je považována za jeden z nejdůleži-
tějších procesů retardace radionuklidů 
v horninovém prostředí hlubinného 
úložiště v granitoidních horninách

Úkolem projektu FEBEX je testování 
inženýrských bariér pro hlubinné 
úložiště (zejména bentonitu typu 
FEBEX). Experiment byl umístěn 
do podzemní výzkumné laboratoře 
v Grimselu v roce 1997.
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Česká republika 
se připojila k mezinárodní
Vodíkové iniciativě

B
ěhem konference na vysoké
úrovni, která se konala
v rámci neformálního zase-

dání Rady EU pro Energetiku, se
Česká republika připojila k tzv. Vodí-
kové iniciativě. Ta byla předložena
současným rakouským předsednic-
tvím a pro signatářské státy není zá-
vazným právním dokumentem.
"Česká republika považuje rozvoj
a podporu inovativních technologií
využívajících vodíkovou platformu
nejen v energetice za velmi per-
spektivní. A i to je důvod, proč jsme
se rozhodli k Vodíkové iniciativě ra-
kouského předsednictví připojit,"
uvedla po podpisu deklarace ná-
městkyně ministryně průmyslu
a obchodu Alexandra Rudyšarová.

Hlavním cílem Vodíkové iniciativy
je upozornit na potenciál, který při-
náší využívání vodíku v energetice.
Klíčovými oblastmi pro možné vy-
užívání vodíku jsou v této souvi-
slosti především dekarbonizace
energetických systémů, možnosti
krátkodobého i dlouhodobého uklá-
dání energie a možnosti potenciální
konverze vodíku na obnovitelný
metan. "Vodíkové technologie pova-
žuji za velmi atraktivní energetický
zdroj. Věřím, že intenzivní vývoj
umožní zavádění vodíkových tech-
nologii, jejichž širší použití je v sou-
časnosti zatím velmi neefektivní.
Víme však, že se jedná o univerzální
a čistou energii, která díky dalšímu
technologickému pokroku může
v budoucnu nabídnout velmi zají-
mavé možnosti, jak v průmyslu, tak
i například v dopravě.  Zároveň se
jedná o typický příklad čisté ener-
gie, která plně respektuje snahu EU
o podporu a zavádění obnovitel-
ných zdrojů," dodala náměstkyně
MPO Alexandra Rudyšarová.

Energetická konference na vy-
soké úrovni předcházela neformál-
nímu jednání Rady EU pro energe-
tiku. To bylo věnováno především
integraci tzv. zimního energetic-
kého balíčku Evropské komise,
který má být klíčovým souborem
opatření zaměřených na vnitřní
energetický trh a kapacitní mecha-
nismy. Ty pak hrají zásadní roli pro
zajištění dostatečného výkonu (ka-
pacity) elektrické energie v meziná-
rodních přenosových sítích. Jedná
se o finanční nástroj, který by měl
pro provozovatele přenosové sítě
zajistit u vybraných zdrojů elektřiny
dostatečný disponibilní výkon, aby
nedocházelo k neočekávaným vý-
padkům nebo přetížení přenoso-
vých soustav. Neformální zasedání
Rady EU pro energetiku proběhlo
v rakouském Linci ve dnech 17.
a 18. září 2018. ■

U
nikátní trénink nigerijských speci-
alistů ukončen vydáním certifikátu.
Společnost ÚJV Řež se tímto podílí

již na 17. odvozu vysoceobohaceného ja-
derného paliva, s cílem snížit riziko jeho
možného zneužití pro výrobu jaderných
zbraní či teroristické účely. Jde o další krok
k bezpečnějšímu kontinentu.

V průběhu jara a léta 2018 se experti
ÚJV Řež z divizí Radioaktivní odpady a vy-
řazování a Integrita a technický inženýring
významně zapojili do přípravy nigerijských
pracovníků z institutu CERT (Centre for
Energy Research & Training) v Zarii na
odvoz paliva z výzkumného reaktoru
MNSR (Miniature Neutron Source Reactor)
z Nigérie do Číny. V tomto období se ve vý-
cvikovém středisku umístěném v Ghaně
uskutečnily celkem tři tréninky manipulací
s obalovým souborem ŠKODA-MNSR
v celkové délce tří týdnů.

Po úspěšném zakončení teoretické
i praktické části byl jednotlivým účastníkům
předán oficiální certifikát. Na základě něho
se mohl uskutečnit v první polovině září tzv.
Dry-run, jehož se účastnili i zástupci nigé-
rijského dozorového orgánu (obdoba čes -
kého SÚJB). Na základě úspěšného prů-
běhu tohoto Dry-runu bude povolen převoz
vysoceobohacené MNSR zóny z reaktoru

NIRR-1 v institutu CERT z Nigerie do Číny.
„Výcvikové středisko v Akkře slouží pro
komplexní nácvik dovedností, potřebných
pro plánované odvozy palivové zóny reak-
torů z Nigérie, Pákistánu, Íránu a Sýrie, kde
se kvůli složité bezpečnostní situaci musí
na odvozech paliva podílet hlavně místní,
důkladně proškolení, specialisté“, říká ve-
doucí tréninku Adam Scheinherr, projek-
tový manažer divize Radioaktivní odpady
a vyřazování ÚJV Řež.

Vybavení střediska zahrnuje model reak-
toru 1:1, obalový soubor OS ŠKODA-
MNSR, vybavení pro manipulaci se soubo-
rem, zařízení pro heliové zkoušky těsnosti
a další komponenty, včetně speciálně vy-
vinutého překládacího zařízení ruské firmy
SOSNY. Výcvikové středisko bylo vybudo-
váno v ghanské Akkře pod hlavičkou Me-
zinárodní agentury pro atomovou energii
při OSN z prostředků amerického Depart-
ment of Energy (Ministerstva energetiky
USA) v rámci programu M3 - Material Ma-
nagement and Minimization. Program
MNSR zahrnuje odvozy vysoceobohace-
ného paliva z výzkumných reaktorů čín-
ského typu ze všech zemí zpět do Číny za
účelem snížení globální hrozby zneužití ja-
derných materiálů pro výrobu jaderných
zbraní či teroristické účely. ■

Specialisté z Řeže školili v Africe
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V
elvyslanectví České republiky v Ber-
líně počátkem září hostilo diskusní
fórum o budoucnosti vodíkových

technologií spojené s výstavou hybridních
automobilů s vodíkovými články a zaříze-
ním na výrobu elektřiny Power-box 180W
z dílny ÚJV Řež, a. s. Na čtyřicet odborníků
z obou zemí diskutovalo o tom, nakolik je
vodík zdrojem energie budoucnosti, kde
a jak lze využívat vodíkové technologie
a jaké jsou možnosti vzájemné spolupráce
mezi oběma zeměmi. Setkání se uskuteč-
nilo pod gescí Velvyslanectví České repu-
bliky v SRN, German Hydrogen Asso -
ciation (DWV) a Skupiny ÚJV společně
s Čes kou vodíkovou platformou HYTEP.

Na úvod setkání Tomáš Ehler, obchodní
rada velvyslanectví ČR, a Werner Diwald,
prezident německé vodíkové asociace, na-
stínili potenciál spolupráce v oblasti vodí-
kových technologií mezi oběma zeměmi

vzhledem k dobrým podnikatelským i vě-
deckým kontaktům. I když v současné
době má Německo před Českou republi-
kou výrazný náskok v rozšiřování například
vodíkových plnicích stanic nebo počtu vo-
díkových dopravních prostředků, jsou
v Česku rozpracovány vodíkové projekty,
které jsou velmi zajímavé a posunují vy-
užití vodíkových technologií dál, přede-
vším do oblasti energetiky. V tomto směru
má Skupina ÚJV v České republice nejvíce
zkušeností.

V části programu věnovaného využití
vodíkových technologií v energetickém
průmyslu představili české zkušenosti a re-
alizované výzkumné projekty Aleš Doucek,
vedoucí oddělení Vodíkové technologie
ÚJV Řež, a Michal Slabý ze společnosti
NET4GAS. Dosavadní zkušenosti se zavá-
děním vodíkových technologií do praxe
a systémy podpory včetně tzv. best prac-

tice představila Renáta Slabá z Minister-
stva dopravy ČR a za HYTEP Karin Stehlik
z Centra výzkumu Řež. V části věnované
vodíkové mobilitě prezentoval zkušenosti
své společnosti Aleš Ťoupalík z Unipetrolu.
Za německou stranu vystoupili zástupci
hlavních hráčů ve vodíkových technolo -
giích v SRN, konkrétně drážďanská sunfire
GmbH,

„Následná diskuse potvrdila, že vodík je
jednou z významných, možná pro mobilitu
nejvýznamnějších cest šetrného přístupu
k životnímu prostředí, bez toho, že bychom
si museli odepřít „energetický komfort“,
na který jsme dnes zvyklí. Zájem Česka
i Německa na tomto spolupracovat je pak
významným faktorem pro další rozvíjení
vodíkových technologií obou zemí“, kon-
statoval na závěr setkání Aleš Doucek ve-
doucí oddělení Vodíkové technologie ÚJV
Řež. ■
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Společnost BUILDSYS má v nabídce své
činnosti dvě řešení, a to pro řízení budov
a úspory energie. Můžete to konkretizovat?

Ústřední částí našeho byznysu je řízení
technologií v komerčních objektech – např.
v administrativních budovách nebo ve vý-
robních závodech. Nezabýváme se výrob-
ními technologiemi, ale systémy chlazení,
vytápění, elektroinstalacemi, osvětlením
a podobně. 

Důležité z našeho pohledu není pouze to,
aby se tyto technologie ovládaly automati-
zovaně. Klíčová je jejich vzájemná prováza-
nost tak, aby na sebe smysluplně reagovaly
a pracovaly s energií maximálně efektivně.
K tomu slouží integrovaný řídicí systém,
jehož prostřednictvím se vše ovládá z jedi-
ného místa. 

Takto komplexní řešení může v první
řadě zamezit plýtvání energií, které je ve vý-
robních závodech i administrativních budo-
vách bohužel velmi obvyklé. Automatizace
budov přirozeně vede k úsporám energie.
Jsou to spojené nádoby. 

Uživatelský standard budov se proti minu-
losti výrazně změnil. Co dnes tvoří základ
inteligentních staveb?

Ještě nedávno se v budovách automati-
zovalo jen vytápění a chlazení. Tyto sys -
témy se navíc řešily (a dodnes mnohdy
řeší) odděleně, takže leckdy fungovaly proti
sobě. Obor automatizace budov byl na
okraji zájmu. V posledních dvou třech le-
tech, s rostoucím důrazem na efektivitu
a zdražováním energie, se však situace
mění. Výrazně se rozšiřuje spektrum auto-
matizovaných technologií. Prosazují se sku-
tečně inteligentní, plně automatizované sys -
témy. K automatizaci se začíná přistupovat
komplexněji, stále častěji zahrnuje i elektro-
instalace, osvětlení, nakládání s vlastními
zdroji energie, rekuperaci vzduchu, vnější
zastínění, bezpečnostní systémy atd. Takto
komplexní přístup se zatím týká ojedinělých
projektů, v brzké době jich ale bude mo-
hutně přibývat. Jednoduše se to vyplatí.

Jak takový systém funguje a v čem je jeho
hlavní přínos pro uživatele?

Podstatné je říct, jak může fungovat.
Automatizovat jednotlivé technologie je
totiž jen jeden krok. Řada investorů u něj
bohužel končí. Zahrnou do projektu auto-
matizované chlazení, topení, osvětlení, ža-
luzie, ovšem každý z uvedených systémů
řeší s jejich dodavateli odděleně. Výsled-
kem je několik samostatných řídicích jedno-
tek, někdy vzájemně nekompatibilních.
Problém je, že osvěta je v této oblasti velmi
nízká a mnozí klienti ani nevědí, že se dá
automatizace řešit i mnohem efektivněji. 

Důležité je už ve fázi projektu uvažovat
komplexně a zvolit technologie, které spolu
dokáží spolupracovat. Ty se prováží v jedi-
ném řídicím systému, odkud je možné po-

hodlně je ovládat a kam se zároveň ukládají
veškerá data o provozu. U takového řešení
se nemůže stát, že by se jednotlivé techno-
logie vzájemně blokovaly, respektive praco-
valy proti sobě. Paradoxně právě to se
často skutečně děje, dokonce i v relativně
nových budovách. Klimatizace se spustí
ještě v topné sezóně a čím víc chladí, tím víc
se čidla topení, které funguje zcela samo-
statně, snaží teplotu regulovat a zvyšují
výkon.

Integrovaný systém podobnému plýtvání
brání. Zároveň umožňuje individuální na-
stavení pro jednotlivé uživatele. Současné
technologie umí dle nastavených parame-
trů samy reagovat třeba na příchod lidí do
místnosti. Podle toho přizpůsobí teplotu

nebo automaticky udržují určitou intenzitu
osvětlení, přičemž reagují i na sluneční svit
nebo zatažení žaluzií. Systémy zároveň mo-
nitorují i vnější podmínky. Pokud má přijít
studená fronta, topení se už předem akti-
vuje. Při velkém větru zase řídicí systém
sám z bezpečnostních důvodů vytáhne
vnější žaluzie.

Takové řešení reálně zvyšuje komfort uži-
vatelů, současně šetří energii a výrazně při-
spívá i k prevenci poruch nebo jejich rych-
lému řešení. Díky automatickému hlášení
o mimořádných stavech se problémy odha-
lují mnohem rychleji než při běžných kon-
trolách.

Automatizace nových budov, jak vyplývá
z Vašich slov, je samozřejmostí. Umíte se
vypořádat i se starými objekty?

Rekonstrukce starších objektů předsta-
vují asi 10 procent našich zakázek. Pokud ta-
ková modernizace spočívá v tom, že z pů-
vodní budovy zůstanou jen obvodové zdi,
je to srovnatelné se stavbou na zelené
louce. U méně rozsáhlých oprav je doda-
tečná automatizace složitější, ale je možná.
Jen je potřeba počítat s vysokými náklady.
Také je rozdíl, zda zavádíme zcela novou
automatizaci, nebo pracujeme s budovou,
kde existují dílčí automatizované technolo-
gie a my se je snažíme integrovat do jedi-
ného řídicího systému. V takovém případě
vždy záleží na jejich kompatibilitě. Zejména
při rekonstrukcích se uplatňují bezdrátová
řešení, avšak i ta mají své nedostatky –
třeba nedostatečnou kvalitu přenosového
signálu v závislosti na konstrukčních vlast-
nostech dané budovy. V současnosti se
však bezdrátovým technologiím věnuje
řada společností, což samozřejmě posouvá
jejich aplikovatelnost značně kupředu. 

Obecně se uvádí, a naše praxe to potvrzuje, že systémy řízení
v průměru šetří 30 procent nákladů na energii, 

řekl CzechIndustry Michal Petřík, předseda představenstva společnosti BUILDSYS

32
3I2018



Finance až na prvním místě, říká známé
rčení. Lze vyčíslit návratnost investice a za
jakých předpokladů?

Čísla se v naší disciplíně vyjadřují složitě.
Už proto, že chybí obecně platná porovná-
vací kritéria, podle kterých by bylo možné
komplexně hodnotit kvalitu automatizova-
ného řízení budovy. U nových budov navíc
například z pohledu spotřeby energie ne-
existuje porovnání s předchozím stavem.
Ve výsledku také ohromně záleží na tom,
jakým způsobem se daná budova po kolau-
daci provozuje a jak se chovají její uživatelé. 

Uvedu příklad: Pro jednu administrativní
budovu jsme vytvořili velmi propracovaný
systém řízení. Na místě však sídlí společ-
nost, jejíž zaměstnanci mají rádi své speci-
fické prostředí beze změn. Potenciál budovy
tudíž prakticky nevyužívají, veškeré chytré
funkce mají vypnuté.

Obecně se ale uvádí – a naše praxe to po-
tvrzuje – že systémy řízení v průměru šetří
30 procent nákladů na energii. Vedle toho
snižují i náklady na personál zajišťující pro-
voz a údržbu. A ještě jedno podstatné číslo:
Pokud se automatizace budovy řeší už ve
fázi projektu, představuje investice s ní spo-
jená přibližně 2 procenta celkových nákladů
na stavbu budovy – bez ohledu na to, zda
se systém nastaví skutečně promyšleně, jak
se o to snažíme my, nebo průměrně, tedy
ne dokonale. To, jakým způsobem se vyřeší
ona 2 procenta, má naprosto zásadní vliv
na to, jaké budou u dané budovy výsledné
provozní náklady a spotřeba energie.

S prvním souvisí to druhé, tedy úspory
energie. V nabídce máte Energy manage-
ment program. Přibližte nám ho prosím?

Už jsem o tom hovořil. Energy manage-
ment je přirozenou součástí toho, co dě-
láme. Neposkytujeme ho jako oddělenou
službu, je zahrnutý rovnou v našem progra-
mování technologií.

O úsporách energie, zejména v budovách,
se hovoří víc než dost, nicméně konkrétní
výsledky pokulhávají za cíli, které si Česká
republika dala. Proč?

Jak jsem uvedl, úspory energie vzhledem
k nízkým cenám elektřiny do nedávna ne-
byly na pořadu dne. V posledních dvou le-
tech se situace mění a důraz na ekonomický
provoz, ekologii a efektivitu se stává priori-
tou. Povědomí o možnostech v komerčních
budovách je však stále nízké. Těžko můžete
chtít nějakou službu, když nevíte, že exis-
tuje. Proto chceme z efektivní automatizace
budov udělat téma, o kterém se bude mlu-
vit. Konkrétně automatizace se totiž z po-
hledu úspor vyplatí vždy. Investoři se to jen
musí dozvědět. 

Někdy mám pocit, že naše spoluobčany
úspory energie příliš nezajímají. Zvykli jsme
si, že máme dostatek levné energie a do-
mníváme se, že tomu tak bude i nadále,
takže se s ní v nejednom případě doslova
plýtvá. Nakolik ovlivňuje „lidský faktor“ vý-
sledky Vašich řešení?

Je to velmi individuální. Snažíme se veš -
keré technologie aplikovat tak, abychom
uživatelům budov zajistili maximální kom-
fort. To zahrnuje i možnost přizpůsobovat si
různá nastavení individuálně. Vycházíme
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z obecně platných doporučení, ale každé ře-
šení probíráme s daným klientem a přizpů-
sobujeme mu ho na míru. Podle ideálního
scénáře by takto měla vzniknout budova,
kde vlivy lidského faktoru budou minimální,
protože uživatelé objektu se v něm budou
cítit příjemně a systémy zároveň budou na-
staveny tak, aby se neplýtvalo energií.
Přesto se najdou ojedinělé případy – jako
např. zmiňovaná administrativní budova –
kde uživatelé svým přístupem naši snahu
o úsporný a efektivní provoz negují.

Hranici řešení ovlivňují fyzikální zákony.
Bohužel, někteří „propagátoři“ úspor jdou
za ní. Setkal jste se s takovými případy?

Žádná výraznější zkušenost mě nena-
padá. Většinou šlo leda o nepřesné inter-
pretace dat. Například jsem se setkal s tím,
že celková účinnost kogeneračních jednotek
měla být 105 %, což z fyzikálního hlediska
není možné a pro zákazníka to mohlo být
matoucí. Jsou to ale ojedinělé případy.

Vizitkou každé společnosti jsou reference.
Přibližte nám některé z realizovaných zaká-
zek, na které jste právem pyšni?

Zásadní realizací byla administrativní bu-
dova Corso Court, kde sídlí centrála společ-
nosti Skanska. To byl přesně ten případ, kdy
měl developer za to, že automatizaci ve
svých projektech zajišťuje dobře, a teprve
s naší realizací zjistil, jak moc se dá poten-
ciál těchto systémů posunout. Do té doby
byli zvyklí zabývat se jednotlivými techno-
logiemi odděleně, ale naše komplexní po-
jetí je nadchlo natolik, že integrovaný sys -
tém řízení začali požadovat pro všechny své
další projekty.

V kategorii průmyslových podniků bych
vyzdvihl stavbu opavského výrobního zá-
vodu společnosti Mondelez, kde se vyrábějí

sušenky Opavia. Šlo opět o projekt, kde
jsme zajišťovali kompletní řízení všech tech-
nologií kromě výrobních. Zajímavé je
v tomto případě třeba vytápění a chlazení,
které zdaleka neslouží pouze k zajištění
komfortního vnitřního prostředí. V části,
kde se pečou sušenky a taví polevy, je třeba
udržovat vysokou teplotu, o něco dál je na-
opak potřeba výrobky chladit. Naše techno-
logie se tak přímo prolínají s výrobním pro-
cesem a pro nás bylo klíčové nastavit jed-
notlivé energetické a tepelné toky maxi-
málně efektivně. 

Aktuálně je naší nejzásadnější zakázkou
stavba výrobního závodu Jaguar-Land Rover
ve slovenské Nitře. Jedná se o největší inves-
tiční projekt ve východní Evropě a my tam od
samého začátku řešíme kompletní nastavení
a řízení veškerých technologií. 

Řadu referenčních projektů máte na www
stránkách. Popis řešení u každého z nich
má vypovídací hodnotu po technické
stránce. Co mi tam chybí, jsou konkrétní
efekty, které má přinést. Z jakého důvodu?

Důvod je prostý. Hodně pracujeme na
projektech a málo na webových stránkách.
Už brzo se to ale změní.

Na čem nyní konkrétně Vaše společnost
pracuje?

Momentálně je nejzásadnější zmiňovaná
stavba obřího závodu Jaguar-Land Rover.
Popsat vše, co na místě řešíme, by vydalo
na samostatný článek, ale ve zkratce: Dodá-
váme systém řízení pro veškeré budovy
v rámci areálu (např. svařovnu, montážní
halu, administrativní budovu či energetické
centrum). U všech těchto objektů řešíme
vzduchotechniku, která přivádí vzduch
přesně definovaných parametrů. S tím se
pojí instalace různých odtahových ventilá-

torů. Dalším bodem je vytápění a chlazení
školicího centra nebo kompletní řízení tech-
nologií v rámci energetického centra. V ná-
vaznosti na to řídíme i různá čerpadla a ven-
tily, bez kterých by energetické centrum ne-
mohlo fungovat. 

Vedle instalací těchto technologií tvoříme
také integrovaný vizualizační systém,
odkud lze veškeré technologie pohodlně
ovládat. V tomto systému se zároveň uklá-
dají veškeré naměřené hodnoty z elektro-
měrů, jističů, vodoměrů, kalorimetrů či fre-
kvenčních měničů, což je do budoucna zá-
sadní pro zavádění Průmyslu 4.0 a také pro
tzv. Energy management. Zákazník má na-
příklad kompletní přehled o tom, kolik ener-
gie odebírá ze sítě vysokého napětí a kde
přesně tuto energii posléze spotřebovává.

Není to však jediný projekt. Čerstvě do-
končenou realizací je třeba Energy Manage-
ment System, který jsme vytvořili pro
1MWh bateriové úložiště naší sesterské
společnosti Energon Advanced Energetics.
Šlo o klíčový prvek, který v bateriovém kon-
tejneru řídí veškerou spolupráci mezi bate-
riemi, měniči, transformátory a rozvaděčem
a zároveň umí kliknutím jediného tlačítka
aktivovat libovolné funkce, které bateriový
kontejner nabízí.

Jaké argumenty byste zvolil pro to, aby si
zákazník vybral právě BUILDYS?

V první řadě přizpůsobujeme budovu zá-
kazníkovi, nikoli zákazníka budově. Každý
projekt řešíme na klíč, a proto neaplikujeme
tzv. univerzální řešení.  Máme vysoký počet
kmenových zaměstnanců, kteří jsou experty
v oboru. Díky odbornému know-how doká-
žeme z širokého spektra možností vybrat
technologie, které se nejlépe potkávají s po-
třebami daného projektu. A jsme tu pro kli-
enty 24 hodin denně. ■
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T
ento jedinečný projekt je výsledkem
spolupráce mezi společnostmi Nissan,
Eaton, BAM, Mobility House a Johan

Cruijff ArenA s podporou Amsterdamského
fondu pro klima a energii (AKEF) a společ-
nosti Interreg.

Systém pro skladování energie o velikosti
tří megawatt poskytuje spolehlivější a efek-
tivnější zdroj elektrické energie pro stadion,
jeho návštěvníky, sousední budovy a holand-
skou energetickou síť. Kombinací střídačů
Eaton a ekvivalentu 148 baterií Nissan LEAF
soustava pro ukládání energie umožňuje vy-
tvářet nejen udržitelnější energetický systém,
ale také vytvářet tzv. kruhovou ekonomiku
pro baterie elektrických vozidel.  

„Díky tomuto systému skladování energie
bude stadion schopen inteligentněji využívat
vlastní udržitelnou energii a jako společnost
Amsterdam Energy ArenA BV může obcho-
dovat s dostupnou kapacitou baterií,“ říká
Henk van Raan, ředitel inovací Johan Cruijff
ArenA. „ArenA má také zajištěno značné
množství energie, a to i při výpadku. V dů-
sledku toho stadion přispěje ke stabilitě nizo-
zemské energetické sítě. Johan Cruijff ArenA
je jedním z nejvíce udržitelných stadionů na
světě, čímž vytváří trend na cestě při zavádění
inteligentních inovací, jako je tento unikátní
systém skladování energie,“ dodává Cruijff.

„Skladování energie v Johan Cruijff ArenA
je demonstrací znalostí společnosti Eaton
v oblasti řešení řízení energie,” říká Frank

Campbell, korporátní prezident pro elektro-
technický sektor pro region EMEA ve společ-
nosti Eaton. „Systém jsme navrhli speciálně
pro potřeby Johan Cruijff ArenA. Šlo o návrh
výkonové elektroniky, integraci bateriových
modulů elektrických vozidel a přizpůsobení
inovačního řešení stávající infrastruktuře sta-
dionu. Jsem nesmírně hrdý na výsledek
a vidím, že Johan Cruijff ArenA je nyní ener-
geticky účinnější a řídí svou energii způso-
bem, který je udržitelný, bezpečný a spoleh-
livý.“

Flexibilní skladovaná kapacita

Systém ukládání elektrické energie hraje dů-
ležitou roli při vyrovnávání nabídky a pop-
távky po energii v Johan Cruijff ArenA. Skla-
dovací systém má celkovou kapacitu 3 mega-
watty, což je dostatečné pro napájení několika
tisíc domácností. Toto množství také zna-
mená, že energie vyrobená 4 200 solárními
panely na střeše ArenA může být také ulo-
žena a optimálně využita. Systém akumulace
energie zajistí záložní výkon, sníží využití die-
selových generátorů a poskytne úlevu ener-
getické síti vykrýváním výkonových špiček,
které se vyskytují během koncertů. 

Johan Cruijff ArenA 

Johan Cruijff ArenA je důležitým hráčem ve
špičkové soutěži mezinárodních víceúčelo-

vých stadionů. Je to domov AFC Ajax, ho-
landského národního týmu, a platforma pro
špičkové koncerty, taneční akce a firemní se-
tkání. Amsterdam ArenA každoročně uvítá
více než dva miliony návštěvníků. Pro Johan
Cruijff ArenA je to vše o zkušenostech s pu-
blikem. Společně se svými partnery nabízí
špičkové služby a vybavení a neustále pra-
cuje na vytváření optimálního zážitku pro fa-
noušky na stadionu a kolem něj.

O Amsterdamské inovační aréně

Nový systém pro skladování energie na
tomto stadionu a související společnost Am-
sterdam Energy ArenA BV, jsou konkrétními
výsledky inovačního programu řízeného Am-
sterdam Innovation Arena, ve kterém pracují
znalostní instituce, vlády a firmy, jako jsou
BAM, Nissan, Eaton a The Mobility House,
na stadionu budoucnosti.

Stadion a sousední oblast fungují jako Li-
ving Lab; hotspot pro testování inovací v praxi.
Inovativní koncepce a nápady, stejně jako
osvědčená řešení v oblasti výstavby, správy
a využívání stadionu, se díky Johan Cruijff
ArenA International objevují na stadionech, ve
sportovních a rekreačních oblastech po celém
světě. Partneři Amsterdam Innovation Arena
jsou: Johan Cruijff ArenA, Amsterdam City
Council, Amsterdam Smart City, TNO, KPN,
KPMG, Huawei, Microsoft, Signify, Nissan,
Eaton, Honeywell and BAM. ■

Největší bateriový systém pro skladování energie 
je v Johan Cruijff ArenA 

Největší evropský systém pro skladování energie, který využívá v komerční budově jak použité, tak
zcela nové baterie z elektrických vozidel, byl uveden do provozu. 



S
polková ministryně životního prostředí
Svenja Schulze (SPD) v těchto dnech
v televizní diskuzi navíc znovu připustila,

že Německo své cíle v oblasti omezování emisí
tzv. skleníkových plynů v roce 2020 (snížení
o 40 % oproti roku 1990) s velkou pravděpo-
dobností nesplní. Zároveň optimisticky-moti-
vačně dodala, že je proto potřeba soustředit se
na cíle stanovené pro rok 2030, tedy v době
dostatečně vzdálené od jejího současného
funkčního období.

Německo si samo vzalo vítr z plachet Ener-
giewende, když v důsledku jaderné katastrofy
ve Fukušimě překotně ruší zcela funkční a bez-
pečné jaderné elektrárny. Je zajímavé, že tuto
logickou a očividnou souvislost většina ně-
meckých medií zcela přehlíží. Na vrtoších po-
časí závislá obnovitelná energetika pak sotva
stačí nahrazovat kvapně rušené bezemisní ja-
derné elektrárny a navíc vyžaduje mnohem
větší záložní zdroje než konvenční produkce
elektřiny, zatím bohužel většinou v podobě kla-
sických fosilních – uhelných, resp. plynových
elektráren. Zároveň se tak vlastně znehodno-
cuje vcelku pozitivní fakt, že okolo 38 procent
výroby elektřiny v Německu už nyní zajišťují
obnovitelné zdroje. 

Jeden nesmírně příznivý efekt přesto Ener-
giewende nelze upřít – díky ohromnému roz-
voji technologie pro výrobu elektřiny a tepla

z obnovitelných zdrojů v SRN a jejich masové
výrobě ve světě došlo k takovému snížení cen
– např. fotovoltaických modulů – že se staly ce-
losvětově dostupnými, dokonce už i v chud-
ších zemích.  

Z dosavadního vývoje Energiewende nic-
méně jasně vyplynulo, že ji není možné usku-
tečnit jen v oboru výroby elektřiny bez důklad-
ných změn také při výrobě tepla, které se podílí
více než polovinou na spotřebě primární ener-
gie v Německu. 

Boj o ukončení těžby uhlí se přiostřuje

V duchu svých průkopnických ambicí se ně-
kteří němečtí politikové zejména levicového
spektra už déle zabývají myšlenkou odchodu
od uhlí, které má téměř 40procentní podíl na
výrobě elektřiny v zemi. Pokud se tak stane,
bude Německo asi první zemí na světě, která
se zbaví ve svém energetickém mixu jaderné
energetiky i uhlí téměř najednou. Nepo-
chybně poté dojde k dalšímu zvýšení ceny
elektřiny, která je už nyní pro domácnosti nej-
vyšší v EU – zhruba dvojnásobná oproti ceně
v ČR. Tento dopad bude ještě zesílen nutností
vybudovat finančně nesmírně drahý projekt
dálkové přenosové sítě pro elektřinu ze se-
veru Německa – místa hlavních přebytků
elektřiny na jih, kde po odstavení poslední ja-

derné elektrárny zesílí již nyní největší pop-
távka po elektřině.  V červnu 2018 vytvořila
spolková vláda Komisi pro růst, restruktura-
lizaci a zaměstanost, která má do konce roku
2018 vytvořit plán a doporučit datum vystou-
pení z těžby uhlí. Odchod od uhlí bude nejen
komplikovaný, ale nesmírně nákladný. Bý-
valá zemská vláda (koalice SPD/Grüne) Se-
verního Porýní-Vestfálska totiž hlavní těžební
společnosti RWE sice zmenšila v roce 2016
oblast těžby v dole Garzweiler II, takže z plá-
novaných 1,2 miliardy tun hnědého uhlí zů-
stane asi 400 mil. tun nevytěžených, ale ne-
vydala žádné závazné časové omezení. Tě-
žební společnosti proto pracují s datem defi-
nitivního ukončení těžby v roce 2045. Pod-
statné zkrácení této lhůty – nyní agresivně
prosazované hlavně Zelenými – je spojeno
s rizikem obrovských kompenzací pro těžební
firmy, podobně jako tomu bylo u jaderných
elektráren, při současném řešení sociálních
dopadů. V samotné branži těžby uhlí pracuje
v Německu kolem 20 000 osob, ale v souvi-
sejích oborech jsou to další desetitisíce. Ra-
dikální odpůrci těžby hnědého uhlí zdá se
v poslední době definitivně odložili „bílé ru-
kavičky“ a při svých protestech proti policii
přímo v hnědouhelných povrchových dolech
používají železné tyče, praky a molotovovy
koktejly...

ENERGIEWENDE je v Německu pouze jedním ze „stavenišť “ 

Konkrétní výsledky německé energetické transformace „Energiewende“ a hlavně její dopady na
ochranu životního prostředí jsou zatím dosti chabé. V roce 2017 činil podle spolkového ministerstva
hospodářství podíl ropy a plynu stále drtivých 78,3 procenta německé spotřeby primární energie,
zatímco energie slunce a větru se propracovaly na pouhých 4,1 procenta.   
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Ideály versus životní komfort

Stejně jako v jiných vyspělých zemích je vy-
soký životní komfort v Německu běžným stan-
dardem, kterého se obyvatelé jen neradi vzdá-
vají. I když vědí, že během jednoho letu na Ka-
nárské ostrovy je na jednoho pasažéra uvol-
něno do vzduchu stejné množství CO2 jako při
celoročním používání jejich osobního auta,
každoroční leteckou dovolenou si většinou ne-
odpustí. V zemi vzrostl odbyt „silničních mas-
todontů“ třídy SUV v roce 2017 o 17 %. Na
otázku, proč si pořídili takového obra, odpově-
děl jeden z čerstvých majitelů: „Protože
jsou“... Zákonodárci by si tedy asi měli položit
otázku, proč se taková auta vůbec vyrábějí.
Také často kritizovaná vysoká spotřeba masa
okolo 90 kilogramů na hlavu a rok se v SRN
dlouhodobě nemění, přes rozličné – i velmi su-
gestivní – kampaně, nabádající k ochraně
zdraví a klimatu nebo ukazující masový chov
zvířat se všemi negativy. 

Ochrana životního prostředí 
hlavně na papíře

Samozřejmě existují projekty, které vyžadují
dlouhodobé plány, koordinaci se stávající le-
gislativou nebo v rámci EU a podobně.
Mnohde se ale jedná o poměrně triviální zále-
žitosti řešitelné rychlou změnou zákonů, před-
pisů či nařízení. Zcela proti logice ochrany ži-
votního prostředí je pak státem přehlížený a le-
teckými společnostmi hojně používaný sy-
stém bonusů za odlétané kilometry i samotná
podstata tzv. levných aerolinek. Podobné
otázky si lidé kladou v souvislosti s leteckým
benzínem (kerosinem), který není v Německu
a dalších zemích EU zdaňován. Stále nevyře-
šené je daňové zvýhodnění motorové nafty
vůči benzínu, které ročně poskytuje řidičům
dieselů – nyní již neobhajitelnou – výhodu
a zároveň připraví státní pokladnu o částku
okolo 8 miliard eur ročně. Hodně delikátním je
také téma omezení rychlosti na dálnicích, které
si němečtí fandové volantu zatím nenechali
vzít a zůstávají tak stále světovou výjimkou.
Takže ochrana životního prostředí ano, ale
pokud se to nedotkne komfortu, na který jsme
zvyklí... I Zeleným a dalším levicovým silám
ale pomalu dochází, že rozumné reformy není
možné dělat jen s výstražně vztyčeným ukazo-
váčkem a pomocí zákazů a tvrdé neústupné
kritiky, ale spíše trpělivým vysvětlováním a po-
mocí silných argumentů. 

Německé automobilky se potýkají
s elektromobilitou

Německý automobilový průmysl, který je pá-
teří ekonomiky, sice utrpěl velké šrámy kvůli
aféře „Dieselgate“, ale ekonomicky nadále
prosperuje – také díky šrotovací prémii, kterou
„darovala“ automobilkám spolková vláda –
a zůstává symbolem nejvyšší světové kvality
a trvanlivosti. Po velkém váhání se nyní sku-
tečně vážně a komplexně začíná zabývat téma-
tem elektromobility, která představuje největší
strukturální změnu a výzvu v její více než
130leté historii. Přitom výchozí situace není
pro německé automobilky výhodná: přede-
vším stále chybějící vlastní výroba bateriových
článků, a tedy závislost na jejich dovozu z Asie.
I aktuálně se rýsující rychlý rozvoj vlastního
bateriového průmyslu bude závislý na dovozu
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Vývoj cen elektřiny pro domácnosti v Německu v leteche 2000-2018

Složení ceny elektřiny pro spotřebitele v Německu v roce 2018 – náklady na výrobu tvoří pouhých 21 %,
přirážka na podporu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů 23 %. Vnitřní kruh představuje data

Vývoj hlavních komponentů ceny elektřiny v Německu v posledních 10 letech  – výrobní náklad
klesají a mezitím značně rostou daně a odvody.



drahých a nedostatkových surovin pro jejich
výrobu. Jistým řešením je proto v letošním
létě zahájená stavba továrny na baterie v čín-
ské režii. Je známo, že Čína si zajistila – také
díky promyšlené, dlouhodobé a důsledné in-
vestiční politice v Africe cenově výhodný pří-
stup k nejdůležitějším surovinám.  Vůči Ně-
mecku silná a zkušená konkurence tak získala
v bateriovém průmyslu, ale také v oboru hy-
bridních aut (Japonsko) a elektrických vozidel
(Čína, USA, Jižní Korea, Japonsko, Francie)
mezitím už docela slušný náskok. Přesto si
země nepochybně získá důstojné postavení
i v elektromobilitě a souvisejích oborech –
otázkou bude jen, za jakou cenu...

Digitalizace výrazně pokračuje, ale...

Státní tajemník spolkového ministerstva hos-
podářství Christian Hirte v červnu optimisticky
oznámil: „Rozvoj digitalizace průmyslu je po-
těšující. Jestliže v roce 2016 disponovalo 46 %
průmyslových podniků vysoce digitalizova-
nými interními procesy, je to nyní již 58 %.
V zájmu zachování mezinárodní konkurence-
schopnosti musí ale digitalizace ještě nabrat
na rychlosti a šíři záběru.“ Přitom se minister-
stvo nyní zaměřuje na dvě oblasti: umělou in-
teligenci a lepší transfer výsledků výzkumu
a vývoje do podnikové praxe, ke kterým před-
loží začátkem prosince 2018 konkrétní strate-
gický plán. Téměř 7 procent německých pod-
niků je považováno za „digitální předjezdce“
(81 až 100 bodů), třetina patří mezi „digitálně
pokročilé“ (61 až 80 bodů), dalších 34 procent
je digitální střed (41-60 bodů), 19 procent se
stále těžce potýká s digitalizací (21 až 40 bodů)
a zhruba 8 procent firem jsou „digitální opoz-
dilci“. Mimoto asi 5 % podniků již využívá
umělou inteligenci a třetina podniků počítá
s tím, že ji bude využívat do 10 let. Přes
všechna optimistická prohlášení, je Německo
již déle konfrontováno s problémem, že po-
měrně velké regiony nemají přístup k rych-
lému internetu. V koaliční smlouvě je sice ob-
sažen záměr „do roku 2025 zajistit plošnou vý-
stavbu gigabitových sítí“, ale aktuálně ještě
není v SRN k dispozici ani plošná infrastruk-
tura na nižší megabitový stupeň.  Postiženy
jsou zvláště venkovské oblasti – v širokopás-
mové třídě s více než 30 Mbit/s je dostupnost
pouze kolem 55,1 procenta. Zatímco v Japon-
sku a Jižní Koreji bylo koncem roku 2017 již
více než 75 procent všech stacionárních širo-
kopásmových připojení pomocí skleněných
vláken, v Německu to bylo pouze okolo 3 %
procent!  Více než 50procentního podílu již do-
sáhla také většina skandinávských a pobalt-
ských zemí.  Německo je tedy ve výstavbě sítí
pro digitalizaci neuvěřitelně pozadu – asi o pě-
tinu pod průměrem zemí OECD!   

Školství trpí nedostatkem učitelů
a chátrajícími školami

V jedné z nejdůležitějších oblastí, zajišťujících
budoucnost mladé generace, a tím i Německa,
se dlouhodobě hromadí problémy – zejména
u základního vzdělání. V důsledku migrační
krize nastal ohromný nedostatek učitelů, který
se řešil operativně zvýšením platů a tedy atrak-
tivnosti tohoto povolání. To skutečně přilákalo
často adepty z jiných oborů, kteří jsou nyní bez
řádné pedagogické přípravy konfrontováni
i s nečekanými problémy, se kterými si neví

rady ani zdatní dlouholetí pedagogové – např.
když mají žáka, který drží v největších vedrech
půst včetně tekutin v období ramadánu, a to
až na hranici rizika zkolabování organismu.
Značné potíže existují i při údržbě a rekon-
strukci škol. Problémem nejsou peníze – těch
je v příslušných fondech díky prosperujícímu
hospodářství a odpovídajícímu výběru daní –
dostatek. Hlavní brzdou je složitý administra-
tivní systém, vyplývající z rozdělení kompe-
tencí mezi spolkem, spolkovými zeměmi a jed-
nolivými městy resp. obcemi. Ten je spojen
s náročným bludištěm žádostí mezi jednotli-
vými subjekty a dále s nutností vyhlašovat slo-
žitá a časově náročná výběrová řízení, pokud
zakázka na rekonstrukci překročí určitý fi-
nanční objem. A proto spousty škol dále chát-
rají nebo jsou rekonstruovány „za pochodu“ –
tedy souběžně s výukou... Přesto si hlavně
střední a vysoké školy zachovávají i v meziná-
rodním srovnání vysoký standard výuky ze-
jména v technických a přírodovědních obo-
rech jako příslib budoucí prosperity.  

Politika klopýtá za vývojem

A všechny nezbytně nutné reformy a souvise-
jící změny rámcových podmínek by měla pro-
sazovat velká nebo spíše křehká koalice jed-
noho – vzájemnými šarvátkami zejména o mi-
grační politiku – silně oslabeného (unie
CDU/CSU) a jednoho „polomrtvého“ (SPD),
jehož oblíbenost u voličů spadla v posledních
dnech dokonce pod úroveň Alternativy pro
Německo. AfD se tak mezitím trochu absurdně
– přes své nedostatečné kompetence v řadě
témat – stala jen díky jasně vyprofilované a ko-
munikované (proti)migrační politice v září
2018 druhým (!) nejsilnějším subjektem ně-
mecké politiky. Ochotně nastavuje křivé zr-
cadlo již pátým rokem vládnoucí velké koalici
v čele s kancléřkou Merkelovou, která ani
během 3 let nebyla schopna najít žádnou jas-
nou odpověď na migrační krizi, natož kon-
krétní opatření, která by zastavila nebo ales-
poň výrazně přibrzdila další chaotický příliv ile-
gálních migrantů a souvisejících problémů.
Přes zdánlivě klesající počty migrantů na hra-
nicích se musí vzít v úvahu nadále plynule ros-
toucí celkové počty migrantů v souvislosti se

slučováním jejich rodin – tedy následnou ma-
sivní migrací. Téma migrační krize je nadále
hlavním tématem, které ovlivňuje politický
vývoj a možná dojde i na německé politické
scéně k vývoji podobnému jako jinde v Evropě
– tedy k výraznému snížení významu tradič-
ních stran (to už SPD plně zažívá), rozdrobení
politické scény a nástupu zcela nových sub-
jektů (AfD) s nepředvídatelnými dopady na
Německo i celou EU. Rostoucí význam Alter-
nativy pro Německo je už dlouho zlým snem
kancléřky Merkelové, která s oblibou používá
ve svých prohlášeních slovo „alternativlos“
tedy „bez alternativy“. 

Imigrační zákon

Už řadu let varují demografové v Německu,
před snižováním počtu obyvatel a jeho nepří-
znivými následky zejména na pracovní trh
hospodářství, běžícího na plné obrátky. Firmy
bez rozdílu velikosti volají po zjednodušení
a zrychlení přílivu kvalifikovaných pracovních
sil do Německa.  Podle výpočtu expertů by
bylo zapotřebí ročně kolem 300-400 tisíc kva-
lifikovaných pracovníků ze zahraničí, aby se
eliminoval přirozený úbytek pracovních sil
v důsledku demografického vývoje. Je tedy
s podivem, že se o novém imigračním zákoně
začíná diskutovat otevřeně a důrazněji až nyní.
Posunem je také postupné přiznání, že ani více
než milion ilegálních, většinou nekvalifikova-
ných nebo i analfabetických migrantů tento
problém – zvláště v období digitalizace – v žád-
ném případě nevyřeší.  Naposledy tak učinil
například hesenský premiér Volker Bouffier
(CDU) v televizní diskuzi na veřejnoprávním
kanálu.  Velké množství nahromaděných prob-
lémů v Německu v imigrační politice a sou-
časně nutnost respektovat řadu mezinárod-
ních závazků, činí již nyní problematiku no-
vého imigračního zákona politicky vysoce vý-
bušným, jak ukazují první ostré výměny ná-
zorů například na zavedení bodovacího sy-
stému pro kvalifikované pracovní síly, či jeho
separaci od azylového zákona. 

Zdá se tedy, že letošní podzim bude pro Ně-
mecko nejen klimaticky nadprůměrně horký...

■

Zdeněk Fajkus, Mnichov 
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O
jedinělé centrum EURAZIO zákazní-
kům nabízí největší množství laserů
a CNC strojů na jedné ploše připra-

vených pro jejich předvedení a vyzkoušení
vlastních materiálů a aplikací. Expanzi
firmy 4ISP zapříčinila nejenom propraco-
vaná strategie ukázek práce na jednotlivých
strojích, ale i návrhy řešení pro specifické
provozy, zakázkové modifikace, implemen-
tace do výrobních linek nebo částečně ro-
botická řešení. Slavnostní Opening navští-
vili zákazníci a zájemci o tento typ laserů.
Pokud to někdo nestihl, rádi ho uvítáme ve
veletržním stánku v samostatné hale Y na
Mezinárodním strojírenském veletrhu
v Brně, kde bude firma 4ISP své stroje vy-
stavovat.

„Společnost 4ISP již více, než osm let do-
dává nejenom na český trh CNC stroje.
Cena těchto zařízení se velmi často pohy-
buje v řádech milionů až desítek milionů
korun. Při této výši investice se jen málo-
který zákazník spokojí s obrázkem v kata-
logu či tabulkou s technickými parametry.
Potřebuje stroj vidět. Chce si otestovat svůj
výrobní proces s vlastním materiálem
přímo na daném stroji,“ uvádí Petr Tůma,
jednatel společnosti 4ISP. „Pro poskytování
podobných služeb jsme v minulých letech
postrádali dostatečně kvalitní zázemí. Tento
nedostatek nám pomůže odstranit právě
EURAZIO centrum v Modleticích u Prahy,
kde na ploše více než 5000 metrů čtvereč-
ních budeme mít trvale k dispozici cca 80
strojů nejrůznějších typů. O spokojenost zá-
kazníků se postará dnes již téměř padesátka
našich zaměstnanců. EURAZIO center
kromě předvádění strojů poskytuje našim
technikům i zázemí pro zakázkové úpravy
strojů, kvalitní poskytování servisu či har-
monizaci dovozových strojů s našimi bez-
pečnostními normami. Pro klienty, jejichž
aplikace vyžaduje delší přítomnost je při-
pravena i malá ubytovací sekce. Jak si do-
vedete představit, investice do celého pro-

jektu byla extrémní a přesáhla částku 10 mi-
lionů eur. Přesto, a to vzhledem ke složitosti
procesů, nebyla v rámci tohoto projektu vy-
užita evropská dotace,“ dodává P. Tůma. 

Nové centrum zajistí svoz zákazníků z le-
tiště Praha anebo Hlavního nádraží. EURA-
ZIO nabídne komplexní celodenní testování
strojů i zrychlené 2–3 hodinové. Umožní zá-
kazníkovi vyzkoušet vlastní materiály i apli-
kace. Pro zájemce zabezpečí jako službu do-
plňková školení obsluhy strojů nebo bez-
platné telefonické konzultace obsluhy stroje
či standardní i prodloužené záruční doby,
On-site servis i NBD servisní smlouvu.
V EURAZIO budou k vidění základní typy
vláknových řezacích laserů na řezání kovů

(dodání do 1–3 týdnů), s čímž se může set -
kat zákazník jinde v Evropě zcela ojediněle.
V centru si zájemci o naší techniku budou
moci vyzkoušet vlastní materiály na jedi-
nečných strojích, například kombinovaném
zařízení pro trubkové a plošné řezání kovu,
trubkových řezacích strojích pro velmi malé
i velmi velké průměry kovových materiálů,
značkovacích laserech s automatickými po-
davači pro velkokapacitní výrobu, značko-
vacích laserech pro velkoformátová zna-
čení.  Škála strojů bude široká, od strojů pro
školy a hobby použití až po stroje pro prů-
myslovou výrobu. 

V EURAZIO dále uvidíte filtrační a chla-
dicí jednotky, kompresory; doplňková zaří-
zení a příslušenství k řezacím a obráběcím
strojům, prodejní sklad CNC komponent
a tyčového materiálu; doplňkově bezpeč-
nostní kamery. 

EURAZIO je tady pro Vás, přijďte a inspi-
rujte se nejmodernějšími technologiemi.

Prostřednictvím našich www stránek si
snadno a rychle dojednáte schůzku či náv-
štěvu Centra! ■

Eurazio Center, Za Stodolou 144

251 01 Modletice, www.eurazio.eu
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Největší showroom laserů a CNC strojů ve střední Evropě
EURAZIO je v Modleticích u Prahy

Mezinárodní firma 4ISP po třech letech příprav slavnostně otevřela 6. září tohoto roku největší
prodejní a předváděcí centrum EURAZIO na lasery a CNC stroje v Evropě. 

V EURAZIO bude dále k vidění 

■  4 – 7 typů vláknových laserů na ře-
zání kovů

■  6 – 10 typů značkovacích a popiso-
vacích laserů

■  1 – 2 ohraňovací lisy
■  1 – 2 brusky
■  6 – 10 CO2 laserů
■  6 – 10 frézek



Hybridní bezpečnostní hrozby

V rámci nejrůznějších diskusí o stavu a vývoji
bezpečnostního prostředí v posledních le-
tech se stále více vyskytují pojmy jako hy-
bridní hrozby, hybridní působení nebo hy-
bridní konflikty a války. O těchto pojmech se
často mluví jako o nových fenoménech, které
stále více poznamenávají charakter dnešního
i budoucího bezpečnostního prostředí. 

Slovo hybridní (mimochodem tento pojem
se poprvé objevil v biologii) má zcela jasný
věcný význam. Hybridní znamená vzniklý
smíšením nebo křížením nějakých entit
podle toho, jestli výsledkem je entita slo-
žená z původních entit a zachovávající jejich
původní vlastnosti nebo zcela nová entita,
jejíž vlastnosti mohou být od vlastnosti pů-
vodních entit odlišné i zcela nové. Proces hy-
bridizace může probíhat  a také reálně pro-
bíhá v nejrůznějších přírodních i společen-
ských systémech jako jedna z důležitých pro-
cesních optimalizačních metod v rámci evo-
lučního vývoje. 

Bezpečnostní prostředí je takové prostředí,
jehož vývoj určují bezpečnostní aktéři, kteří
prostřednictvím vytváření a nasazení bezpeč-
nostních hrozeb či bezpečnostních protiopa-
tření negativně nebo pozitivně ovlivňují míru
ohrožení (stability, fungování, existence)
prvků v prostředí či dokonce celého prostředí
a tím realizují své zájmy. I v rámci bezpečnost-
ního prostředí mohou probíhat nejrůznější hy-
bridizační procesy, jejichž obecným cílem je
vytváření takových efektivních asymetrií, bez
nichž nelze dosáhnout požadovaného stavu
bezpečnostního prostředí. 

V rámci bezpečnostního prostředí probí-
hají hybridizační procesy především na 2 zá-
kladních úrovních (tab. č. 1):

•  na úrovni bezpečnostních aktérů a jejich
zájmů, které realizují prostřednictvím
změn stavu bezpečnostního prostředí;

•  na úrovni bezpečnostního působení,
které je vytvářeno prostřednictvím vy-
tvářených bezpečnostních schopností
a jejich nasazení (bezpečnostní čin-
nosti).

V rámci hybridního bezpečnostního půso-
bení se v bezpečnostním prostředí kombinují
nejrůznější nástroje (formy) bezpečnostního
působení schopné způsobit změnu stavu
bezpečnostního prostředí, zejména pak:

•  vojenské (bezpečnostní) nástroje;
•  politické nástroje;
•  ekonomické nástroje;
•  civilní nástroje;
•  informační (a dezinformační) nástroje.
Jejich vzájemné kombinování se provádí

tak, aby díky optimální volbě vzájemné syn-
chronizace a dynamické intenzity bylo dosa-
ženo maximálního efektu bezpečnostního
působení. 

Hybridizace bezpečnostního prostředí není
ničím novým, probíhá v něm odjakživa (např.
společné působení vojenských jednotek a li-
dových milicí, hybridní působení zpravodaj-
ských služeb, fungování mezinárodních bez-
pečnostních resp. vojenských aliancí atd.).
V průběhu historie se samozřejmě různě mě-
nily formy, rozsah a dynamika hybridizace.

Historicky se vyvíjející hybridizace bezpeč-
nostního prostředí významně ovlivnil jak
obsah bezpečnostních střetů, tak i technolo-
gický vývoj a jeho implementace v prostřed-
cích hybridního bezpečnostního působení. 

Na rozdíl od historických střetů o území,
suroviny či obchodní příležitosti se hlavním
cílem budoucích bezpečnostních střetů stane
prostor životních příležitostí. Hlavním cílem
bezpečnostního působení bude stále méně
ničení nějakých materiálních aktiv a stále
více především účelové ovládnutí chování je-
jich vlastníků či uživatelů.

Na rozdíl od silových letálně vedených
bezpečnostních střetů se hlavní formou ve-
dení bezpečnostních střetů stane vedení
střetů v neletálním, často dokonce i jen vir-
tuálním, prostředí. Časově omezené bezpeč-
nostní především materiální střety se budou
stále více měnit na permanentní nemate-
riální informačně-psychologické střety (válka
vjemů). 

Hlavními důvody pro měnící se úroveň hy-
bridizace bezpečnostního prostředí byly
a nadále především budou:

•  rostoucí cena materiálních bezpečnost-
ních střetů;

•  rostoucí počet obětí bezpečnostních
střetů;

•  rostoucí společenská neochota nést
přímé následky bezpečnostních střetů.  

V historickém kontextu lze vysledovat
i některé základní trendové změny ve vyvíje-
jícím se bezpečnostním prostředí genero-
vané jeho stále větší hybridizací – viz. ta-
bulka. č. 2. 

Eliminace 
hybridních bezpečnostních hrozeb

Eliminace hybridních bezpečnostních hrozeb
(ale i pouze hybridního bezpečnostního pů-
sobení) probíhá sice stejným procesem jako
u jednoduchých bezpečnostních hrozeb, ale
musí se vyrovnat se všemi specifiky vytvá-
ření a působení hybridních bezpečnostních
hrozeb.

Eliminace každé bezpečnostní hrozby je
založena na její identifikaci, na vytvoření ade-
kvátních bezpečnostních schopností pro za-
jištění její eliminace (pro ochranu a obranu)
a na efektivním nasazení těchto schopností
k zajištění její eliminace. Specifičnost hybrid-
ních bezpečnostních hrozeb a jejich půso-
bení (strukturální složitost) především vždy
vyžaduje hybridní eliminaci – a to jak z po-
hledu vytvářených bezpečnostních systémů,
tak i z pohledu tvorby relevantních bezpeč-
nostních schopností a činností pro řešení mi-
mořádných a krizových situací vyvolaných
hybridními bezpečnostními hrozbami (tab.
č. 3). 

Dnešní bezpečnostní praxe ukazuje, že:
•  v situacích, kdy hybridní bezpečnostní

působení nedosáhne úrovně vzniku kri-
zových situací, ale pouze úrovně mimo-
řádných událostí, nejsou standardní bez-
pečnostní systémy schopny zajistit ade-
kvátní eliminaci takového působení;

•  v situacích, kdy hybridní bezpečnostní
působení dosáhne úrovně vzniku krizo-

vých situací, není možné zajistit ade-
kvátní eliminaci takového působení bez
významného prohloubení míry integrity
a integrability v rámci standardních bez-
pečnostních systémů, zejména pak v ob-
lasti jejich řízení.

Bez vytvoření nových adekvátních „hy-
bridních bezpečnostních struktur“ není re-
álné zajistit efektivní eliminaci hybridních
bezpečnostních hrozeb resp. eliminaci hy-
bridního bezpečnostního působení.

Výše uvedené tvrzení je možné dokumen-
tovat i již nabytými zkušenostmi z dosavadní
realizace opatření v oblasti identifikace hy-
bridních bezpečnostních hrozeb. Identifikace
hybridních bezpečnostních hrozeb (tj. identi-
fikace konkrétních hybridních struktur a jejich
vlastností) je vždy primárním a neopominu-
telným krokem z pohledu jejich následné eli-
minace. Identifikace a evaluace běžných jed-
noduchých bezpečnostních hrozeb se pro-
vádí prostřednictvím standardních zpravo-
dajských činností realizovaných relevantními
zpravodajskými či dalšími bezpečnostními
institucemi.

Identifikace a evaluace hybridních bezpeč-
nostních hrozeb vyžaduje provádění adekvát-
ních zpravodajských činností v podstatně šir-
ším prostoru pro hledání koincidence mezi
různými ději v různých relevantních prostře-
dích (strategické, operační, bezpečnostní). 

Dnes jsou tyto zpravodajské činnosti  re-
alizovány převážně v sektorové formě. Shro-
mažďování a adekvátní koincidenční a kon-
textová analýza informací nezbytná pro iden-
tifikaci a evaluaci hybridních bezpečnostních
hrozeb se dnes ukazuje jako největší pro-
cesní problém v oblasti eliminace hybridních
bezpečnostních hrozeb. Ukazuje se i fakt, že
jednoduchá koordinace resp. integrace exis-
tujících zpravodajských či dalších bezpeč-
nostních institucí v národním nebo meziná-
rodním měřítku je často procesně velmi slo-
žitá (bezpečnost informací, mocenské či po-
litické problémy) a efektivnost takového po-
stupu je velmi malá. Bez vytvoření dosta-
tečně „hybridních“ nových identifikačních
a evaluačních struktur v rámci existujících
bezpečnostních systémů tento stav ale
zjevně nezměníme (tab. č. 4). 

Hybridní bezpečnostní hrozby 
a Česká republika

Česká republika (jako novodobý nástupce
čes koslovenského státu vzniklého v roce
1918) se po svém vzniku v roce 1993 stala
novým samostatným prvkem globálního
bezpečnostního prostředí, a tím také objek-
tem i subjektem jeho probíhající hybridizace.

Vzhledem ke geografickému, ekonomic-
kému i politickému zakotvení Česká repub-
lika je a jistě i dále bude předmětem neje-
nom různého konkrétního hybridního bez-
pečnostního působení různých bezpečnost-
ních aktérů, ale i předmětem konkrétního
bezpečnostního působení velmi komplex-
ních hybridních aktérů. V rámci strategických
dokumentů České republiky i mezinárodních
institucí, jichž je Česká republika členem, lze
nalézt řadu explicitních vyjádření o nutnosti
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zajištění efektivní eliminace hybridních bez-
pečnostních hrozeb. Lze také sledovat různé
pokusy o implementaci různých konkrétních
aktivit zaměřených na tvorbu schopností vy-
užitelných v rámci procesu eliminaci hybrid-
ního bezpečnostního působení resp. hybrid-
ních bezpečnostních hrozeb.

Asi nejvýznamnější tlak na implementaci
řešení problematiky hybridních bezpečnost-
ních hrozeb působících na Českou republiku
vytvořil Audit národní bezpečnosti, prove-
dený v roce 2016 a na něj navazující akční
plán  další optimalizace bezpečnostního sy-
stému České republiky. V akčním plánu je
problematice hybridních bezpečnostních
hrozeb věnována celá jedna samostatná ka-
pitola, v níž je specifikováno 13 konkrétních
kroků (cílů) zaměřených především na zajiš-
tění adekvátních bezpečnostních schopností
pro efektivní eliminaci hybridních bezpeč-
nostních hrozeb.

V České republice, stejně jako u řady dal-
ších států, je základním problémem zajištění
odolnosti vůči působení hybridních bezpeč-

nostních hrozeb realizace takových konkrét-
ních kroků, které by tuto odolnost dokázaly
reálně ovlivnit a přiměřeně zvýšit. Přitom je
nutné si uvědomit, že tyto kroky musí učinit
aktuálně právě především státy, nikoliv me-
zinárodní instituce, a to proto, že:

•  předmětem hybridního působení jsou
dnes především státy a jejich aktiva;

•  většina potřebných schopností k elimi-
naci hybridních hrozeb stejně musí
vzniknout na úrovni států (v rámci me-
zinárodních institucí může pak dojít k je-
jich koordinaci resp. integraci).

V České republice je v současné době klí-
čovým a zlomovým krokem v oblasti řešení
problému eliminace hybridních bezpeč-
nostních hrozeb vytvoření adekvátního pro-
cesního mechanismu schopného reálně
identifikovat a evaluovat konkrétní hybridní
bezpečnostní hrozby působící na Českou re-
publiku – což je mimochodem i první úkol
v kapitole akčního plánu k Auditu národní
bezpečnosti, která se zabývá problematikou
hybridních bezpečnostních hrozeb. Tento

proces, vycházející ze sběru širokého
spektra relevantních dat i informací, musí
zajistit takové zpravodajské informace,
které především umožní racionální a efek-
tivní rozhodování (a následné plánování)
o konkrétním způsobu eliminace identifiko-
vané hybridní bezpečnostní hrozby. Teprve,
až takový proces bude popsán, je totiž
smysluplné a prakticky možné přemýšlet
o jeho zdrojovém, institucionálním a práv-
ním rámci. Zde je stále více zjevné, že
pokud se co nejdříve nepodaří těmto kro-
kům dát potřebný projektový charakter,
bude Česká republika z hlediska vytváření
své odolnosti proti hybridním bezpečnost-
ním hrozbám stále v bodě nula.

Pokud již bude možné identifikovat kon-
krétní hybridní bezpečnostní hrozby půso-
bící na Českou republiku, bude možné i při-
stoupit k jejich eliminaci. Pak bude velmi dů-
ležité, jaká bude úroveň konkrétního hybrid-
ního bezpečnostního působení na Českou re-
publiku.

V případě, že hybridní bezpečnostní půso-
bení bude pouze na úrovni vzniku mimořád-
ných událostí, bude muset jeho eliminaci za-
jistit standardní bezpečnostní systém České
republiky. 

V případě, že hybridní bezpečnostní půso-
bení povede až ke vzniku krizových situací,
bude muset jeho eliminaci zajistit specifický
systém krizového řízení vytvořený nad stan-
dardním bezpečnostním systémem České
republiky.

V obou dvou případech bude ale nutné:
•  adekvátně optimalizovat existující

schopnosti využitelné k eliminaci hybrid-
ního bezpečnostního působení, které
jsou k dispozici v rámci bezpečnostního
systému České republiky;

•  doplnit bezpečnostní systém České re-
publiky o nové schopnosti využitelné
k eliminaci hybridního bezpečnostního
působení, které zatím nejsou k dispozici
v rámci bezpečnostního systému České
republiky;

•  doplnit systém řízení bezpečnostního sy-
stému České republiky o adekvátní
složky operačního řízení, které zajistí při
všech stavech bezpečnostního prostředí
nezbytnou úroveň koordinace a inte-
grace činností v rámci procesu eliminace
hybridního bezpečnostního působení
(adekvátní hybridnost bezpečnostních
protiopatření).

K naplnění takových výše uvedených kroků
bude jistě vhodné využít i již existující rámec
aktuálně probíhající optimalizace procesu za-
jišťování obrany České republiky v rámci im-
plementace Ústředního plánu obrany státu
nebo plánované optimalizace zpravodajského
systému České republiky atd. 

Bylo by ale i skvělé, kdyby se ve veřejném
prostoru v České republice brzo objevil i ně-
jaký „PAN HYBRID“ (např. v roli „národního
bezpečnostního poradce“, jak předpokládá
v souvislosti s aktivitami v boji proti hybrid-
ním hrozbám generální tajemník NATO),
schopný všechny další kroky adekvátně pre-
zentovat a prosazovat.  ■

RNDr. Pavel Štalmach, MBA, 
bývalý první náměstek ministra obrany

a předseda Krizového štábu 
Ministerstva obrany   
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Industry 4.0 – co to vlastně je?

Industry 4.0 (Průmysl 4.0) není nic jiného než
další vývoj automatizace ve všech směrech
lidské činnosti podle toho, jak se zlepšují
a zlevňují technologické možnosti. Prvky In-
dustry 4.0 jsou po dlouhá léta nedílnou sou-
částí výroby, zejména automobilového prů-
myslu a farmacie, kde však fungují více ve
smyslu kontroly kvality a plánováni výroby.
Dnešní výrobci mají se svými dodavateli pro-
pojené systémy řízení výroby umožňující do-
dávky just-in-time. Zároveň mají propojené
CRM systémy a jsou tak schopni efektivně
řešit reklamace vzniklé u dodavatelů. 

Očekávaná změna, kterou s sebou nese In-
dustry 4.0, je na jedné straně postupné na-
hrazení lidské práce kyberneticko-fyzikálními
systémy a na straně druhé širší digitalizace
prodeje a after-businessu s rozšířením mož-
ností pro zákazníky. Již dnes nabízí automo-
bilky sestavení výbavy nového vozu přes we-
bový konfigurátor. Toto se dotkne i domác-
ností, kde jsou v současnosti dostupné různé
technologie inteligentních domů a chytrých
spotřebičů. Tento trend se prohlubuje s ná-
stupem technologie Internetu věcí (IoT).  IoT
se tak přirozenou cestou stává součástí světa
Industry 4.0, který už nemůžeme vnímat jen
jako ten výrobní.

Technologie Industry 4.0 
– komunikace a data

Technologicky je Industry 4.0 hnána obrov-
ským rozvojem internetu, komunikačních
technologií obecně a rozvojem umělé inteli-
gence. Pokud pomineme problematiku fyzi-
kálních vlastností, je schopnost komunikace
a autonomie klíčovým požadavkem na bu-
doucí kyberneticko-fyzikální systémy. Ke ko-
munikaci se přidávají požadavky na strukturu
dat tak, aby systémy na různých úrovních do-
kázaly interpretovat a produkovat data a do-

kázaly spolu efektivně komunikovat. Data je
třeba ukládat pro další použití a ve smyslu In-
dustry 4.0 se opět nabízí moderní technolo-
gie cloudu, cloudových služeb, různých data-
pools a datalakes z důvodu rychlého přístupu
k těmto datům, případně k službám s těmito
daty pracujícími.

Kybernetická bezpečnost 
– v čem je háček?

Z hlediska bezpečnosti jsou výše uvedené
požadavky v podstatě v protikladu s poža-
davky na kybernetickou bezpečnost, tak jak
je vnímaná dnes. Je zřejmé, že s rozvojem
technologií ve smyslu Industry 4.0 bude
nutné i změnit náš pohled na kybernetickou
bezpečnost a začít ji brát mnohem více
v úvahu, a to hned ze dvou důvodů. Za prvé
naše závislost na kyberfyzikálních systémech
se bude zvyšovat, jak si můžeme všimnout
již dnes a poroste důraz na jejich bezvadný
běh. A za druhé digitalizací se zvětšuje
možný operační prostor útočníků, do téměř
neomezených možností, s dosahem na sy-
stémy přímo ovlivňující naše pohodlí nebo
dokonce bezpečnost. 

Proto je velmi důležité dbát na kybernetic-
kou bezpečnost už při rozvoji a návrhu sy-
stémů, ale samozřejmě i během provozu. Tak
jako je nutná standardizace komunikace
a struktury dat, je nutné zavádět i kyberbez-
pečnostní standardy pro návrh i provoz sy-
stémů. V EU se tímto zabývá např. The Cyber
Security Coordination Group pod hlavičkou
organizací CEN/CENELEC/ETSI a celosvětově
pak IEC CAB WG17 pod hlavičkou IEC (Inter-
national Electrotechnical Commission).

Kyberprostor 
– nebezpečný svět, který potřebujeme

Další rozšiřování kyberprostoru, který
s sebou nese digitalizace, přináší bohužel

i negativní jevy. Proto je důležité se umět
v tomto světě chovat a pohybovat. Naše
chovaní díky propojení nemusí negativně
ovlivnit jen nás, ale i celé systémy a tím ži-
voty na druhém konci světa. Jak je to
možné? Ukažme si to na příkladu malware
Mirai. Tento malware dokáže ovládnout za-
řízení a zařadit ho do tzv. botnetu, tedy sku-
piny ovládaných zařízení. V říjnu 2016 byl
tento botnet použit při DDoS útoku proti
DNS službě na východním pobřeží USA
a způsobil výpadek internetových služeb
v této části světa. Následnou analýzou se
odhalilo, že zotročená zařízení jsou webka-
mery, vyráběné jedním výrobcem jako
OEM pro více značek. K přístupu bylo po-
užito defaultní heslo od tohoto výrobce.
Dále se zjistilo, že k útoku bylo použito
pouze 10 % ovládnutých zařízení, útok tedy
mohl být desetkrát masivnější! Takže
i změna hesla může přispět ke kybernetické
bezpečnosti.

Jak se bránit?     

Principy obrany před kybernetickými útoky
jsou známé již dnes, sestávají se z pasivní
obrany, aktivní obrany, post-analýzy útoku
a skrývají pod sebou jednotlivé akce, tech-
nické a procesní opatření. Důležitá je jejich
důsledná aplikace a dodržování během ce-
lého životního cyklu kyberneticko-fyzikál-
ního systému. Jak bylo uvedeno výše, již
existují aktivity na úrovni EU i celého světa,
ovšem mnohem důležitější je chování ob-
čanů nově vznikajícího světa. Uvědomit si
jeho hrozby a přijmout pravidla bezpečného
fungování v kyberprostoru, stejně jako je
přirozené se rozhlédnout při přecházení sil-
nice. ■

Tomáš Hejlík, 

QNI Control Systems 

a CyberGym Europe

Industry 4.0 vs. Kybernetická bezpečnost – máme se čeho obávat?

V roce 2013 byl na veletrhu v Hannoveru představen koncept Industrie 4.0, u jehož zrodu stála
společnost Siemens a německá vláda. Tento koncept popisuje základní vize 4. průmyslové revoluce,
která již započala a s trochou nadsázky by to měl být návod na postupnou digitalizaci výroby,
ekonomiky i domácností.
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V
současné době ohrožují kyberne-
tická rizika podstatnou část oborů,
včetně zdravotnictví, cestovního

ruchu, energetiky, účetnictví, stavebnictví
nebo řízení měst.

Jak mohou kybernetická rizika na
podnik dopadnout a způsobit mu škodu? 

Jde o několik základních vektorů. Často
sel žou vlastní systémy firmy, lhostejno zda
výrobní, podpůrné nebo prodejní. Interní
procesy se následně zastaví, nebo začnou
produkovat výrobek nebo službu v chybné
kvalitě, množství nebo čase. Je zde prostor
pro kybernetické pojištění? Nepochybně
ano. Dochází v této oblasti k výlukám z po-
jistných smluv nebo plnění? Odpověď je,
bohužel, také ano.

Podobně často dojde ke kybertickému
selhání dodavatele. Kyberneticky nezávislé
dodavatele nemá již v zásadě nikdo. Od
velkých firem, které nám zajišťují funkčnost
prodejních kanálů nebo komunikaci s pra-
covníky, dodávající nám energii nebo su-
roviny až po lokálního dopravce nebo bez-
pečnostní agenturu. Jejich kybernetické
selhání může způsobit zásadní škodu u je-
jich klienta, včetně fyzického selhání nebo
neschopnosti plnit své smluvní závazky.
Jak je to s pojištěním v tomto případě? Vy-
užití vlastního pojištění bývá složité – ne-
zbývá tedy než se systematicky věnovat ří-
zení kybernetické bezpečnosti dodavatelů.
Tlačit je do jejich vlastních odpovědnost-
ních pojistek, kryjících i kybernetická rizika
a škody způsobené odběratelům. Ve sku-
tečnosti je to však daleko složitější. Řetězce
závislostí kyberneticky závislých procesů,
činností a aktiv jsou zřetězeny tak, že první
dodavatelská vrstva je kyberneticky závislá
na další, ta ještě na jedné a tak dále. Při
mapování kritických míst kybernetické bez-
pečnosti často nacházíme 5 až 10 nedoku-
mentovaných externích vrstev kyberne-
tické závislosti organizace. K pokrytí hrozí-
cích škod a nastavení dostatečného zabez-
pečení pojistnými produkty nestačí jen
naklikat ve webovém formuláři pojišťovny
podle citu ano-ano-ne-ne. Je třeba věcná
analýza rizik, včetně rizik kybernetického
selhání dodavatelů.

Specifickým typem škod je kybernetické
selhání nějakého koupeného nebo zakáz-
kově zhotoveného výrobku, který sami vy-
užijeme jako část naší produkce. Existují
zvláštní typy kybertického selhání, které se
poměrně obtížně prokazují v reklamačním
řízení – například pokud dojde ke zničení
celku, jehož součástí výrobek byl nebo
pokud uživatel výrobku odmítne poskyt-

nout některou jeho část k analýze (třeba
proto, že obsahuje citlivá data). Jestliže
společnost využívá komponenty, u kterých
existuje možnost kybernetického selhání,
musí uplatňovat specifické způsoby ucho-
vávání obrazů stavu a funkčnosti progra-
mového vybavení, jeho nastavení a bez-
chybného provozu. V opačném případě
bude jednání s pojišťovnou velmi složité.

Dalším možným zdrojem škod je kyber-
netické selhání odběratele. Nejedená se
o nic mimořádného a řada firem se již se-
tkala s tím, že chybná funkce nějakého sy-
stému odběratele (nebo jiného jeho doda-
vatele) mu zabránila odebrat objednanou
službu, zboží nebo poskytnout potřebnou
součinnost. Tento typ kybernetického rizika
se pojišťuje poměrně složitě a je třeba tla-
čit na odběratele, aby ho měl ošetřené on
a nedostal se do situace, kdy nebude scho-
pen dostát svým závazkům kvůli neošetře-
nému kybernetickému riziku.

Také se vám zdá, že by aktivnější měly

být spíše pojišťovny? Toto se pomalu stává
realitou. Začíná to drobnými výlukami, tla-
kem na certifikace, vyčleňováním kyberne-
tických rizik z obecných smluv, podrobným
zkoumáním úrovně kybernetické bezpeč-
nosti klienta při likvidaci pojistné události,
najímáním forenzních expertů a podobně.
Pojišťovny zatím sledují spíše svá pojistná
rizika než specifická rizika klientů. Nelze se
tomu divit. Nelze se nechat ukolébat tím,
že se zatím zdánlivě nic neděje.

Jaké jsou důvody tak pomalého nástupu
pojištění kybernetických rizik na straně po-
jišťoven? Podle relativně nedávného vý-
zkumu, který proběhl ve Velké Británii,
obecně uznávané za evropskou kolébku
pojištění kybernetických rizik, jsou to zej -
ména:
•  Pojištěnci ani makléři kybernetickým ri-

zikům většinou nerozumí – pojem kyber-
netická bezpečnost je pro ně těžce ucho-
pitelný. Možní klienti pojišťoven dosta-
tečně nerozumí produktu a krytí. Pojistné
podmínky jsou pro běžného podnikatele
či majitele společnosti vrcholně kompli-
kované. 

•  Katastrofální události se sektorovým
nebo průřezovým dopadem – kumula-
tivní události, které se mohou lavinovitě
šířit odvětvím nebo mezi nimi, mohou
drasticky ovlivnit způsob stanovení
pojis tného rizika. Důsledkem je velice
konzervativní přístup k Cyber Insurance
produktům.

•  Agregovaná rizika – kybernetická rizika
nelze posuzovat odděleně. Působí ve
svém souhrnu, vzájemně se zesilují nebo
generují. 

•  Pojištěnci i pojišťovny neadekvátně měří
dopady kybernetických rizik – naprostá
většina společností nedostatečně měří
možné finanční náklady na recovery pro-
cesy po události typu úniku dat. Často
dokonce vůbec. Sotva tedy dokáží reálné
dopady posoudit. Stejná situace platí pro
ransomware kampaně nebo cílené útoky
s dopadem na kontinuitu procesů –
včetně přerušení provozu. 

•  Pojistné podmínky jsou odtrženy od reál -
ných kybernetických hrozeb – není
snadné propojit základní typy kyberne-
tických hrozeb a znění pojistných podmí-
nek. Ty často koncipují pojistní právníci
a původní termíny z oboru kybernetické
bezpečnosti a ICT jsou promíchány s ne-
srozumitelným právním žargonem. Vý-
sledkem je, že podmínkám nerozumí ani
právník, ani ajťák.

•  Nezávislé hodnocení kybernetických rizik
a stavu bezpečnosti se nevyužívá – přes-
tože využití dotazníků pojišťoven pro
hodnocení rizikovosti klientů není dosta-
tečné, velmi málo používají se externí
specializovaní konzultanti.

•  Chybné řízení rizik v této oblasti – ne-
schopnost pochopení významu a váhy
rizik často vede k chybné úvaze o nasta-
vení míry akceptovatelného rizika a spo-
lečnosti riziko prostě přijmou, místo aby
ho sdílely nebo přenesly.

•  Nedostatek vnitřní motivace – velké spo-
lečnosti často volí pojištění kybertických
rizik na základě auditních nálezů exter-
ních odborníků. Malé a střední firmy tuto
motivaci často nemají, protože takovými
audity nebo Due Diligence neprocházejí.

•  Neschopnost pojišťoven měřit a řídit po-
jistné riziko technickými prostředky –
přestože v jiných oblastech k tomu již do-
chází – kamery nebo GPS v dopravních
prostředcích, telemedicína v oblasti po-
jištění života a zdraví – v oblasti kyberne-
tických rizik zatím není přílišná ochota
pojišťoven využívat komponenty inter-
netu věcí, centralizace logů, vzdáleného
dohledu a podobné nástroje.

Velké množství pojišťoven zatím není na
komplexní služby v oblasti krytí kyberne-
tických rizik připraveno. Nečekejte, až se
vaše pojišťovna probudí a zavolá vám. Pro-
jděte své pojistné podmínky s právníky, ri-
skaři a IT odborníky. Možná přijdete na to,
že zavolat byste měli spíš vy. ■

Martin Uher, 

předseda představenstva 

CyberGym Europe
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Už jste mluvili se svou pojišťovnou o krytí kybernetických rizik?

Když se o tom bavíme s našimi partnery nebo klienty, nejčastěji slyšíme „raději ne“. Naše doporučení
obvykle zní „tak to rychle udělejte“. Kybernetická rizika, bohužel, již dávno nejsou spojena jen
s typicky IT provozy, jako jsou síťové služby, telekomunikace, zpracování multimédií nebo provoz
datacenter. Dokonce jsme (jen o něco méně dávno) překonali bod, kdy kybernetická rizika zasáhla
„druhou vrstvu“ nyní plně kyberneticky závislých odvětví, jako je letecká doprava, logistika,
bankovnictví, tvorba průmyslových návrhů nebo specifický maloobchod. 



Nabídka šitá na míru 
automobilovému průmyslu

Automobilový segment tvoří v Česku ne-
zanedbatelnou jednu pětinu veškeré prů-
myslové výroby, s čímž souvisí i to, že více
než polovina globálních top 100 dodava-
telů této oblasti působí právě u nás. Vět-
šina z nich má své zázemí v pásu středních
Čech a dále směrem na sever republiky –
tedy kolem „jádrové“ oblasti Mladé Bole-
slavi.

Spolu s náběhem nových modelů Škoda
Auto pro roky 2019 a 2020 a plánovaným
rozvojem segmentu elektromobilů rostou
také nároky na dodavatele vybraných dílů.
Trendem je zkracování dojezdových vzdá-
leností a vyšší flexibilita. Jakkoliv se doda-
vatelé svou produkcí poblíž závodu Škoda
Auto doplňují, v boji o zaměstnance a vý-
robní a skladovací prostory jsou zde kon-
kurenty. Volné pozemky vhodné pro tyto
účely rychle mizí. Dodavatelé proto hledají
nové výrobní a skladové prostory, zejména
na Mladoboleslavsku a Liberecku. A v sou-
časné době mají už jen velmi málo příleži-

tostí, kde v blízkosti automobilky své zboží
vyrábět nebo skladovat.

Jedním z posledních takových míst je
park P3 Mladá Boleslav, nacházející se
v průmyslové zóně Plazy, tedy asi 5 minut
jízdy autem od výrobního závodu Škoda
Auto. „Se zákazníky z automobilového prů-
myslu máme hodně zkušeností, víme, že
mají na své budovy specifické nároky. Patří
mezi ně vyšší počet světlíků, zesílená stře-
cha, vysoká intenzita osvětlení, nebo třikrát
až čtyřikrát vyšší elektrický příkon. Při vý-
stavbě ale myslíme třeba také na to, aby bu-
dova měla větší zázemí pro zaměstnance –
potřebují kanceláře, šatny, odpočinkové
zóny. S tím úzce souvisí i parkování, kde je
potřeba pohlídat vhodný vjezd a výjezd vo-
zidel při střídání směn,“ odhaluje detaily
Tomáš Míček, ředitel P3 pro Čes kou repu-
bliku. Jen u nás už ve svých parcích ubyto-
vala P3 například společnost TI Auto, Knorr-
Bremse, Bosal, nebo Emerge.

V parku mají nyní své zázemí dvě spo-
lečnosti – jeden z nejvýznamnějších svě-
tových dodavatelů akustických kompo-
nentů pro automobilový průmysl, HP-Pel-

zer, a Yapp Czech Automotive, zaměřující
se na výrobu a vývoj plastových palivo-
vých systémů. 

Průmyslové haly 
v atraktivních lokalitách

Novým nájemníkům dokáže P3 připravit
haly na míru i do šesti měsíců. „Naše parky
stavíme nejen tak, aby byly snadno dosaži-
telné z dálnice, ale záleží nám i na tom, aby
do nich zajížděla městská hromadná do-
prava, nebo aby byla v blízkosti vlaková za-
stávka. Snažíme se tak zajistit, aby se do
parku kromě zásobování snadno dostali
také lidé, kteří zde pracují,“ dodává Míček.

A to se netýká jen Mladé Boleslavi. Nové
haly na míru postaví P3 zájemcům třeba také
v Olomouci nebo na východním okraji
Prahy. Park P3 Prague D11 nabízí výborné
napojení na královehradeckou dálnici. Neda-
leký park P3 Prague Horní Počernice je pak
největším parkem v portfoliu P3. Jednu z po-
sledních hal zde letos P3 postavila pro švý-
carskou společnost Sécheron Tchequie. Ta
novou halu využije k rozšíření výroby stej-

Poslední volné prostory pro výstavbu hal v okolí Mladé
Boleslavi nabízí společnost P3

Když dnes dodavatelé mladoboleslavské automobilky hledají v blízkém okolí hlavního závodu volné
skladové či výrobní prostory, mají jen omezené možnosti. Jednou z posledních atraktivních lokalit
nabízí park P3 Mladá Boleslav, kde je aktuálně k dispozici přes 20 000 m2 pro výstavbu na míru.
Portfolio P3 představuje i další zajímavé lokality. 
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nosměrných trakčních měníren. „Náš obor
je poměrně specifický – vyrábíme na objed-
návku pro zákazníky z celého světa a hotové
zboží neskladujeme. Rostoucí poptávka
proto vyžaduje investice do špičkových tech-
nologií, setrvalé navyšování týmů vývoje
a montáže. Stěhování do nově postavené
budovy tyto požadavky vyřešilo,“ říká Václav
Bláha, ředitel divize měníren Sécheron Tche-
quie.

Zajímavou lokalitu nabízí také lovosický
park, kde vzniká logisticko-výrobní areál s ex-
celentním připojením na všechny způsoby
dopravy dostupné v regionu – dálnici D8, že-
lezniční koridor Budapešť – Vídeň – Berlín
a zatím spíše teoreticky i cestu po Labi do
Hamburku. 

Za zmínku stojí také další atraktivní parky,
kde lze skladové či výrobní prostory pronaj-
mout prakticky okamžitě nebo ve velmi blízké
době – P3 Prague D8, P3 Plzeň a již zmíněné
P3 Olomouc a P3 Prague Horní Počernice.

Zákazník v popředí zájmu

Díky osobnímu přístupu a zaměření na detail
dostávají zákazníci P3 vždy špičkové budovy
odpovídající přesně jejich potřebám, a to
v těch nejlepších lokalitách Evropy. P3 je
dlouhodobý investor, vlastník, developer
a správce evropských průmyslových nemo-
vitostí. S ohledem na dlouhodobou udržitel-
nost je buduje v lokalitách, které jsou atrak-
tivní jak pro nájemce, tak pro jejich zaměst-
nance. ■

P3 Prague Horní Počernice

P3 Lovosice



N
a samotném startu moderní indivi-
duální dopravy měl elektromobil
našlápnuto mnohem lépe než jeho

dodnes dominující konkurenti. V roce 1828
přišel maďarský vynálezce Ányos István
Jedlik s prvním typem elektromotoru,
který poháněl malý modelový vůz. O šest
let později se v kovárně Thomase Daven-
porta v americkém Vermontu rozjel elek-
trický vůz kroužící na krátké elektrifikované
dráze. Když v roce 1859 ukázal francouzský
fyzik Gaston Planté světu funkční elektro-
mobil s možností doplňování energie do
olověných akumulátorů na jeho palubě,
všechno směřovalo k happy endu. 

„Doutníkový“ elektromobil Belgičana
Camille Jenatzyho jako první auto světa
prorazil magickou rychlostní hranici 100
km/h už v roce 1899. Ještě v prvních letech
20. století převažovaly ve vozovém parku
USA elektromobily. Zřejmě první český
elektromobil nezkonstruoval nikdo jiný než
František Křižík už v roce 1895. Stejnos-
měrný elektromotor o výkonu 3,6 kW na-
pájel olověný akumulátor se 42 články. Ra-
kousko-uherská monarchie poznala před-
chůdce „dobíjecích stanic“, např. ve Vídni
u restaurací, kaváren, atd. Navzdory všem
těmto optimistickým stopám elektrická

auta na dlouhou dobu svou věc prohrála –
přičinila se o to hlavně sériová výroba For-
dova modelu „T“ se spalovacím motorem
a vynález elektrického startování, který na-
hradil těžkopádné kliky známé dnes už jen
ze starých grotesek. Spolehlivost, vyšší
akční rádius a nízká cena během několika
let srazily elektrickou konkurenci na ko-
lena.

„V Československu po roce 1918 jez-
dilo přibližně 5500 aut všech druhů a sa-
mozřejmě i pár desítek elektromobilů, na-
sazovaných zejména v průmyslu, staveb-
nictví nebo službách. Obecně však byla
sázka na elektrickou trakci v dopravě na-
prostou výjimkou. Přestože v meziválečné
éře i později vidíme z pohledu elektromo-
bility několik slibných momentů, cílený
rozvoj přichází v podstatě až v poslední
dekádě. V barvách Skupiny ČEZ dnes na-
jdeme nejen třicítku elektromobilů, ale
především 116 veřejných dobíjecích sta-
nic, z toho 58 rychlodobíjecích. Vedle toho
nabízíme prostřednictvím společností
ČEZ Prodej a ČEZ ESCO kompletní paletu
produktů pokrývající elektromobilitu do-
slova od A do Z,“ říká člen představenstva
a ředitel divize obchod a strategie Pavel
Cyrani.

Když elektřina měla zvuk

K jednomu z prvních symbolických propo-
jení s čistou energetikou došlo v roce 1923,
kdy nákladní elektromobil spolehlivě slou-
žil k dopravě materiálu a technologií při vý-
stavbě vodní elektrárny v pojizerském Spá-
lově. Její návštěvníci ho dodnes mohou při
prohlídce tohoto provozu Skupiny ČEZ
vidět. 

Mezi světovou špičku v oblasti elektro-
motorů patřil vsetínský všeuměl Josef
Sousedík, vlastník více než 50 patentů z ob-
lasti elektrotechniky a strojírenství, vyná-
lezce elektromobilu s hybridním pohonem
a také vlastenec, který za svou účast v pro-
tinacistickém odboji zaplatil cenu nejvyšší.
Jeden z duchovních otců legendárního vla-
kového spoje konce 30. let „Slovenská
strela“ vybaveného benzinoelektrickým
hnacím agregátem zvolil pro svůj elektro-
mobil vestavbu akumulátoru o kapacitě
120 amperhodin do klasického modelu
Tatra 75. 

To v plzeňské Škodovce stavěli skutečné
elektrické vozy. Pro rozvoz piva zkonstruo -
vali dvojici elektromobilů (3tunový a druhý
s poloviční váhou), které dosahovaly ma-
ximální rychlosti 30 km/h a akční rádius

Elektromobily tu byly už před 100 lety, 
čas pro jejich rozvoj přichází ale až teď
Kdysi dominující, mezitím téměř zapomenuté a dnes znovu postupně objevované. Elektromobily před sto
lety na dlouhou dobu přišly o své místo na výsluní a teprve v poslední dekádě nabrané manko dohánějí
impozantními meziročními nárůsty a výstavbou veřejné dobíjecí infrastruktury. Lídrem domácího trhu je
v poslední desetiletce Skupina ČEZ, která má nabídku pokrývající všechny typy zákazníků.
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činil při hospodárnější jízdě maximálně
50 km.

EMA má smůlu 

Ještě krátce po válce se konstrukcí elektro-
mobilů vážně zabývaly firmy ČKD a Jawa,
ale kola znárodněného průmyslu už jela po
jiných cestách. Pokusy o elektrická auta
byly čestnou výjimkou. Reprezentantem
některých smělých vizí s jepičím životem
byl prototypový projekt elektromobilu
EMA1, unikátního řešení vyvíjeného na
přelomu 60. a 70. let odborníky ve Výzkum-
ném ústavu elektrických strojů točivých
(VÚES) v Brně. Vůz měl na tehdejší po-
měry velice moderním design, čtyřseda-
dlovou úpravu a byl určen pro městský
provoz. Této koncepci odpovídala jak ma-
ximální rychlost 50 km/h, tak i dojezd, který
se pohyboval v rozmezí od 30 do 50 km.
Rychlosti 40 km/h dokázal prototyp dosáh-
nout zhruba za 11 vteřin.

Motorem experimentů se na dlouhá léta
staly pověstné zlaté ručičky domácích ku-
tilů a experimentátorů. Přestavěné Tra-
banty, Wartburgy i vozy domácích značek
ukrývaly pod svými kapotami často origi-
nální řešení a svým tvůrcům spolehlivě
sloužily. Některé závodní modely české
provenience se dokonce dostaly až na start
kdysi populárního švýcarského okruhu
Formel E v Emmenu a Jaromír Vegr tu
v roce 1989 dokonce zvítězil. Svoji stopu
na zdejším grand prix klání elektromobi-
listů zanechal i ČEZ. Na startovní čáru tu
nastoupila nejméně dvakrát elektromobilní
verze pick-upu Škoda Favorit, která byla
jinak využívána v rámci vozového parku
ČEZ.

Elektrobusy s tykadly

Výjimku v masové dopravě představovala
jen cílená elektrizace hlavních železničních
koridorů a také provoz trolejbusů. I když
prehistorické modely u nás jezdily už mno-

hem dříve (České Budějovice 1909-14,
České Velenice-Gmünd 1907-16), první
skutečně tuzemské trolejbusy sjely v roce
1936 z výrobních linek továren Škoda,
Praga a Tatra. Dne 24. 4. stejného roku se
rozjely první pražské trolejbusy na trati od
Svatého Matěje do Střešovic. Ještě během
války začaly jezdit v Plzni (1941) a ve Zlíně
(1944). Velký čas trolejbusů přišel po válce.
V rychlém sledu byl zahájen jejich provoz
v Českých Budějovicích, Jihlavě (1948),
Brně a Hradci Králové (1949), Mariánských
Lázních, Ostravě, Opavě a Pardubicích
(1952). 

Ztrátu jistot naopak přinesla 70. léta spo-
jená s levnou naftou. Za oběť jí padla kom-
pletní trolejbusová síť v hlavním městě,
když poslední autobusy s populárními ty-
kadly v Praze vyjely 15. října 1972. Opačná
vlna ekologizace městských doprav na-
opak přivedla trolejbusy do ulic Ústí nad
Labem (1988), Chomutova a Jirkova
(1995). V Praze se karta začíná obracet až
nyní. 15. října 2017, přesně 45 let od konce
trolejbusů, odstartoval metropolitní do-
pravní podnik zkušební provoz na trati
v Prosecké ulici. Klasické elektrobusy mají
výhodu autonomního provozu a jejich ná-
stup je tedy rychlejší. Příkladem může být
elektrobusová linka mezi pražskou stanicí
metra Budějovická a BB Centrem na blízké
Brumlovce, jejímž partnerem je také Sku-
pina ČEZ, a která během své více než
dvouleté historie přepravila přes milion
a půl pasažérů.

Desetiletka růstu

Také dlouho po roce 1989 se koketování
s elektromobily odehrávalo spíše v po-
kusné rovině. Ještě na začátku 90. let vy-
robila Škoda ELCAR v Ejpovicích několik
stovek elektromobilů pro vývoz, vývoj však
postupně na skoro 15 let ustrnul. V roce
2006 se počet elektromobilů v ČR podle
dostupných statistik pohyboval nad hranicí
20. Po více než deseti letech nacházíme

celý sektor v podstatně lepší kondici,
aktuá lní více než dvě tisícovky vozů před-
stavují téměř stonásobný růst. Impozantně
ale působí hlavně meziroční růsty v po-
sledních letech v řádu desítek procent.
„Zatímco v roce 2016 přibylo na tuzem-
ských silnicích 271 elektromobilů, loni už
to bylo přesně 400. A co je ještě lepší – tato
hranice letos padla už na konci července,
kdy se statistiky prozatím zastavily na 407
registracích,“ shrnuje Kamil Čermák, gene-
rální ředitel společnosti ČEZ ESCO, která
dodává na míru šitá řešení pro elektromo-
bilní parky ve veřejném i korporátním sek-
toru. 

Na míru vyspělosti země z pohledu roz-
voje podmínek pro elektromobilitu ukazuje
i počet veřejných dobíjecích stanic a cha-
rakter pokrytí země. Česká republika měla
podle ASEP ještě v roce 2011 jen 7 dobíje-
cích bodů, v roce 2016 už 174 a letos
v dubnu 415 stanic. ČEZ přitom zůstává ta-
hounem výstavby jak klasických, tak ze-
jména rychlodobíjecích stanic schopných
doplnit většinu kapacity baterií elektromo-
bilu za 20-30 minut. „Pokrytí velkých měst,
ale především hlavních tahů mezi nimi,
zůstává jednou z hlavních podmínek dal-
šího rozvoje. Do roku 2020 proto chceme
naši síť plošně rozšířit na zhruba 250 sta-
nic, s převahou rychlodobíjecích typů,“
říká Pavel Cyrani. Rozšiřování množství
typů elektrických aut v nabídce hlavních
výrobců, vyšší dojezdy nových modelů
a vyhlídky na postupné snižování cen vli-
vem sériové výroby dávají velkou naději,
že zastoupení elektromobilů v českém vo-
zovém parku 21. století bude více než důs-
tojné.

Věděli jste, že…

•  v roce 2018 jsou zatím nejprodávaněj-
šími značkami v ČR Volkswagen (165),
Nissan (79) a BMW (64)?

•  v síti veřejných dobíjecích stanic Skupiny
ČEZ zákazníci loni odebrali přes 640 tisíc
kWh elektřiny, letošní objem odběrů by
měl atakovat 1 milionu kWh?

•  vedle výstavby veřejných dobíjecích sta-
nic z vlastních prostředků postaví Sku-
pina ČEZ více než 100 rychlodobíjecích
stanic podél hlavních dálničních tahů
díky dvojici grantů z evropského pro-
gramu CEF?

•  ČEZ se již angažuje v provozu elektro-
busů v Praze, Třinci nebo Novém Jičíně
a podílí se na přípravě i v dalších měs-
tech? 

•  ČEZ nabízí i produkt „Elektřina pro dobí-
jení“, který kombinuje výhodné ceny
elektřiny pro dobíjení doma i v síti dobí-
jecích stanic, snižuje náklady na provoz
elektromobilu a garantuje pro zákazní-
kovu domácnost odběr zelené elektřiny?

•  pokud bychom uvažovali všech více než
2000 elektromobilů a průměrný roční ná-
jezd 15 000 km, tak při průměrné spo-
třebě 15 kWh/100km bude k jejich dobí-
jení potřeba 4,5 mil. kWh elektřiny ročně
(tj. roční spotřeba zhruba 1800 českých
domácností)? ■

Martin Schreier
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Proč jste novou službu „Do Německa bez hra-
nic“ založili, co řešíte za problém? Je za tím
nějaký příběh, jak nápad vznikl?

Prakticky jsme malá firma, která se pohy-
buje v prostředí větších hráčů. Otázka je, čím
se tyto firmy odlišují? Služby jsou velmi po-
dobné a ceny taky. Možná tím, jací lidé je tvoří,
ale nakonec je to spíše jen v barvě loga. Řešili
jsme, jak bychom se mi mohli od ostatních od-
lišit. Kromě skvělého přístupu k zákazníkovi,
který ale stejně slibují všichni, je to naše do-
prava do Německa. Díky efektivnímu spojení
umíme doručit všechny zásilky do SRN násle-
dující den do 12:00. To samo o sobě umí i další
společnosti. Ty však pohlížejí na přepravu do
Německa jako přeshraniční, což se promítá
i do podmínek přepravy. My hranici s Němec-
kem „pomyslně“ odbouráváme. Protože pra-
cujeme efektivně, můžeme zákazníkovi nabíd-
nout podmínky, jaké by získal za podobnou
přepravu v Německu, jedná se o cenotvorbu,
ale také například možnost odpoledního vy-
zvednutí. Momentálně pro to není na trhu po-
dobná služba, jakou nabízíme v rámci Ně-
mecka my.

Co vás motivovalo k práci v Der Kurier? Jak
jste se vypracoval? Jste poměrně mladý…

Nastoupil jsem do Der Kurier asi před 8 lety.
Začal jsem jako disponent mezinárodní do-
pravy. Mně se tenkrát líbila atmosféra malé
firmy. Později společnost otevřela pozici pro
obchodního zástupce, kterou se mi podařilo
zís kat. Doprava mě bavila, ale spíš jsem se
chtěl více rozvíjet směrem obchodu. Následo-
vala zodpovědnost za sice malý, ale obchodní
úsek v Der Kurier. Po necelých 5 letech na ob-
chodní pozici mi byla nabídnuta pozice výkon-
ného ředitele. 

Měl jste podporu ve svém okolí?
Samozřejmě ano, podporovali mě hodně

rodiče i partnerka. Vysokou školu jsem si do-
dělával při práci, což je celkem náročné na
skloubení. Po večerech a víkendech studujete
a přes den pracujete. V tomto období jsem
měl určitě plnou podporu. A nyní samozřejmě
také. 

Co ve Vašem případě obnáší práce v Der Ku-
rier?

Komunikace s kolegy ve firmě, zodpověd-
nost za její výsledky, investice, za strategii
a plánování, potkávání se s obchodními
partnery, rozvoj nové služby – od operativy,
po prodej a marketing. Zkrátka celková od-
povědnost za chod společnosti.

Kdy služba přesně začala? Začátky samot-
ného Der Kurier jsou hlubší, můžete je přiblí-
žit? Jak začínal Der Kurier a jaký byl jeho
vývoj?

S novou službou jsme přišli na trh na za-
čátku února 2018. Der Kurier jako takový
fungoval na začátku hlavně jako doručovací
stanice zde v ČR. Později jsme rozšířili ex-
portní a importní služby nabídkou i pro
český trh.

Velkou překážkou pro začínající podnikání či
u nové služby bývá financování, vstupní in-
vestice. Jak to bylo ve Vašem případě? Pro-
zradíte nám, kolik to bylo?

Historické údaje nemám, to je již dlouho.
Do nové služby samozřejmě pravidelně in-

vestujeme, jak do zlepšování operativy, tak
do propagace. Například před dvěma lety
jsme kompletně obměnili vozový park, tudíž
máme veš kerá vozidla nová. Přesná čísla si
nechám pro sebe.

Jaký je tedy podle Vás v současnosti stav na
trhu, co chcete změnit a jaké jsou vaše
vzory/inspirace, co jste naopak udělali po
„Česku“? Kde jste se inspirovali?

Stav na trhu je takový, že nabídka všech
společností je dost podobná. To pak vede
k tomu, že zákazník volí hlavně na základě
ceny. My se chceme odlišovat. Nejen naší služ-
bou do Německa bez hranic, ale též razíme
velmi „prozákaznický“ přístup. Ke klientům
přistupujeme férově s flexibilitou malé firmy.
Chceme, aby u nás zákazník dostal ten nejlepší
zákaznický servis. Chtěli bychom, aby u nás
odlišení neviděli zákazníci jen v logu firmy.
Nevím, zda máme přímo vzory, ale ovlivňuje
nás Teorie omezení, která se na provoz firem
dívá holistickou optikou.

Měli jste nebo máte nějaké komplikace s roz-
jetím nové služby, a jak je řešíte? Co vás nejvíc
překvapilo?

Co se týče nové služby: cílem komerčních
firem je zisk. Samozřejmě naším primárním
cílem je postupné navýšení zisku, ale určitě
ne takříkajíc přes mrtvoly, vytváříme si i pří-
jemné prostředí pro práci a záleží nám, aby
u nás byli zákazníci i zaměstnanci spokojení
a chovali jsme se ohleduplně k okolí. My jsme
vlastně všechny ostatní služby, mimo Ně-
mecka bez hranic, již přestali aktivně nabízet.
Myslím si, že nejvíce lze získat tak, že se bu-
dete soustředit na to, co vám jde nejlépe. Pro
nás je to momentálně doprava do Německa,
tam umíme nabídnout na trhu nejlepší hod-

Přemek Lukeš: S Der Kurier do Německa bez hranic

Der Kurier je původně německá společnost, která byla založena v roce 1979. O pět let později byl založen servis
Overnight po Německu. V roce 1998 se kurýrní síť rozšířila o další evropské státy. Roku 2002 vznikla společnost
Der Kurier na Slovensku a o dvě léta později začala působit na českém trhu. Hlavní sídlo pro Českou republiku
je v Praze. V rámci sítě Der Kurier je možné najít pobočky po celé Evropě. Více o společnosti, cílech i nové
službě „Do Německa bez hranic“, prozradil v rozhovoru výkonný ředitel Přemysl Lukeš.
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notu oproti ostatním. Celkové změně před-
cházely analýzy firmy i trhu. Následně se vše
začalo komunikovat ve firmě tak, aby všichni
kolegové pochopili význam změny a nového
zaměření. Analýzou, přípravou i interní ko-
munikací jsme se snažili předejít případným
nesrovnalostem a problémům. Co bylo pro
chod firmy náročné, byl přechod na vlastní
flotilu vozidel a vlastní lidi. To bylo asi před 2
roky, do té doby jsme měli dopravu od sub-
dodavatele. Pomohlo opět komunikovat
a obětavost kolegů. Průšvih by byl, pokud by
tím utrpěl zákaznický servis, ale vše se poda-
řilo překonat.

V čem je „jiná“ než ostatní služby. Jaké jsou
vaše výhody a čím chcete konkurovat, mám
tím na mysli přidanou hodnotu?

Pro trh „business to business“ (B2B) na-
bízíme doručení následující pracovní den do
12:00 za podmínek německých dopravců.
Otevíráme tím možnost českým firmám vy-
vážet na zahraniční trh velmi rychle za pří-
znivých nákladů. Taková možnost tady před-
tím nebyla. Lze tedy lépe konkurovat ně-
meckému dodavateli nebo oslovit segment
zákazníků, kteří nemají zájem o pomalé do-
ručení kolem 2 dnů, ale volí doručení zítra.
Pro B2B firmy je zpravidla ještě hodnota, že
ví, že zásilku obdrží do 12:00. Můžou tedy
navázat další výrobou nebo zpracováním
zaslaného zboží. Filosofie je taková, že po-
máháme firmám na německém trhu růst
a získat nějakou konkurenční výhodu, nebo
minimálně srovnat krok s jejich rychlejší
konkurencí.

Jaké jsou plány se službou v horizontu roku,
vize, případně dále, kam chcete směřovat
a jakou získat pozici na trhu?

Naším cílem je profilace firmy, tzn. pokud se
řekne Der Kurier, každý si představí nejlepší
kurýrní dopravu do Německa. V horizontu
roku chceme dopravu otevřít i pro další seg-
menty a rozšířit působnost na další místa po
České republice.

Jaká je podle Vás budoucnost trhu v ČR, na
němž se chcete uplatnit?

Tak to je docela zapeklitá otázka. Ceny se,
myslím, momentálně pohybují na svých mi-
nimech. Hodně rostou objemy a zájem
o ecommerce, ale i v B2B jsou objemy stále
stabilní s mírným růstem. Na druhou stranu
se všichni potýkají s kapacitami, což se proje-
vuje ve službách zákazníkům. Možná i klesá
důvěra v kurýrní/balíkové firmy. Zaznamenal
jsem, že některé větší společnosti přemýšlejí
o zřízení si vlastní sítě kurýrů, jiné to už třeba
udělaly. 

Toto téma se většinou řeší o Vánocích, kdy
přijde taková špička, že je to málokterá firma
schopná ustát bez problémů při doručení.
Kam to ale bude směřovat? Těžko říct. Ex-
trémní zásadní změny nečekám. Pak se mů-
žeme bavit o tom, že když přijde někdo se
same-day doručením za rozumné peníze, je
to určitě výhoda. Ale v rámci zahraničního
obchodu vidím prostředky ve zlepšování
efektivity převozu zboží mezi státy – tedy
správné náklady a rychlost. Zájem českých
subjektů dobývat zahraniční teritoria s od-
bouráváním roste. Svět a potažmo i logistika

jsou stále více propojené na mezinárodní
úrovni.

Dá se v jednoduchosti napsat, co má Váš zá-
kazník očekávat a kolik ho to bude stát? Co
vše lze „koupit“?

Během 3 minut má zákazník objednáno. Do
17:00 náš kurýr zásilku vyzvedne. Zítra do
12:00 doručeno. Takže ho to stojí chvíli klikání
(čas) + cena za dopravu.

Kdo jsou Vaši nejčastější klienti, jak jste získali
ty první? 

My máme klienty z různých oborů. Tiskárny,
automotive, zdravotní instrumentaria, velko-
obchody. Své první klienty na novou službu
jsme získali přes telefon. Například jsme je
znali z oboru a tentokrát jsme jim udělali na-
bídku, která se neodmítá.

Kolik je vám let, co je pro vás inspirací a co
byste poradil lidem, kteří chtějí podnikat, pra-
covat v kurýrních službách?

Je mi 32 let, jsem ženatý, vysokoškolák,
jedno dítě. Zkušenosti přibývají každým dnem
a za úspěch považuju celkem pohodový život.
Když jsem byl mladší, tak se nám s kamará-
dem podařilo vytvořit docela dobrou komu-
nitu hudebníků okolo serveru se zhruba 400
přístupy denně, měli jsme i vlastní pořad
v rádiu, na to vzpomínám rád. To mně bylo
kolem 22 let a bral jsem to jako úspěch. Já
bych zpětně moc věcí neměnil, jsem spoko-
jený tam, kde jsem. Do podnikání bych poradil
výdrž, zaměření, time-management, volný čas
a obklopit se dobrými lidmi. ■



1.1.Úvod

Každoročně vydává World Economic Forum
zprávu o největších globálních rizicích. Le-
tošní zpráva Globální rizika 2018 se zaměřuje
na vývoj globálních rizik a vazeb mezi nimi.
Celosvětově se lidé sice nyní těší historicky
nejvyšší životní úrovni (v nerozvrácených stá-
tech), avšak zrychlování a vzájemná propoje-
nost ve všech oblastech lidské činnosti tlačí
absorpční kapacity institucí, komunit i jednot-
livců na hranici jejich možností. To ohrožuje
budoucí vývoj. Zatímco se řeší mnoho jed-
notlivých místních problémů, na celosvětové
úrovni čelí lidstvo stále většímu počtu systé-
mových problémů, včetně rozvratů a chyb,
které ovlivňují environmentální, ekonomické,
technologické a institucionální systémy, na
nichž spočívá naše budoucnost.

Současná generace má bezprecedentní
technologické, vědecké a finanční zdroje,
které by měly být použity pro navržení směru
udržitelnější, spravedlivější a všem přístupné
budoucnosti. Přesto je to možná první gene-
race, která může dovést svět na pokraj roz-
padu systémů. I když existuje řada náznaků
pro naději – stále nám chybí hybnost a po-
třebná hloubka spolupráce, abychom dosáhli
změn v požadované míře. Světové ekono-
mické fórum se snaží tomuto cíli napomoci
tím, že spolupracuje s vládami, podniky a or-
ganizacemi občanské společnosti na hledání
nových způsobů řešení systémových rizik,
která se nás týkají.

Klíčem k předcházení krizím a k tomu, aby
svět byl pro současné i budoucí generace
odol nější, je spolupráce. Lidstvo se s prob-
lémy, kterým čelíme, nemůže úspěšně vypo-
řádat ani postupně ani izolovaně. Stejně jako
jsou globální rizika stále složitější, více syste-
matická a kaskádová, tak i naše odezvy musí
být stále více propojeny napříč globálními sy-
stémy, které tvoří náš svět. Dialog mezi více
stranami zůstává základním kamenem strate-
gií, které nám umožní budovat lepší život na
Zemi. 

Letošní zpráva se některým nejnaléhavějším
výzvám věnuje podrobněji: 
•  ztráta biologické rozmanitosti, 

•  kybernetická bezpečnost, 

•  rostoucí geopolitické napětí a

•  riziko výbuchu další finanční krize. 

Nová sekce „Budoucí šoky“ upozorňuje na
to, že je důležité připravit se nejen na známá
pomalu se rozvíjející rizika, ale i na drama-
tické poruchy, které mohou způsobit rychlé
a nevratné zhoršení fungování či dokonce ko-
laps systémů, na které se spoléháme.

V posledních letech se zvýšily environmen-
tální hrozby a tento trend pokračoval
i v tomto roce, Všech pět rizik v kategorii
ohrožení životního prostředí bylo v horizontu
deseti let hodnoceno jako vyšší než průměr,
a to jak z hlediska pravděpodobnosti výskytu,
tak i dopadu. Škody našeho působení na pla-
netu jsou stále jasnější. Dochází k hromad-
nému poklesu biodiverzity, zemědělská vý-
roba přetěžuje ekosystém a znečištění ovz-
duší a moře se stává stále naléhavější hroz-
bou pro lidské zdraví a život. 

Rostou rizika kybernetické bezpečnosti,
a to jak v jejich rozšíření, tak ve svých účin-
cích. Útoky proti podnikům se za pět let téměř
zdvojnásobily a incidenty, které byly kdysi po-
važovány za mimořádné, jsou dnes stále čas-
tější. 

I když se zdá, že svět se konečně vrátil zpět
na cestu růstu po globální krizi, která vy-
buchla před 10 lety, čelí globální ekonomika
kombinaci dlouhodobých zranitelností a no-
vějších hrozeb, které se objevily nebo rozví-
jely v letech od minulé krize.

Svět se posunul do nové a znepokojující
geopolitické fáze. Přístupy založené na mno-
hostranných pravidlech byly narušeny. Ob-
nova státu, jako primárního místa moci a le-
gitimity, se stala pro mnoho zemí stále atrak-
tivnější strategií. To však neplatí pro mnoho
menších států, které se ocitají pod tlakem
geopolitických posunů. V současné době ne-
existuje žádný signál, že by existující normy
a instituce mohly hlavní světové mocnosti
sbližovat. Mezinárodní vztahy se nyní odehrá-
vají stále více rozdílnými způsoby. Kromě
konvenčních vojenských aktivit se jedná

o nové kybernetické zdroje, tvrdé a měkké
síly, rekonfigurované obchodní a investiční
vazby, proxy konflikty, měnící se dynamika (i
přeskupování) aliancí. Potenciální body vzpla-
nutí konfliktů souvisejí s globálními statky
a jejich geografickým rozložením. Posouzení
a zmírnění rizik na všech frontách potenciál-
ních konfliktů bude vyžadovat pečlivé sledo-
vání horizontu a předvídání krizí ze strany
státních i nestátních aktérů.

V posledním průzkumu vnímání globál-
ních rizik (Global Risks Perception Survey)
došlo jen k malému pohybu mezi klíčovými
geopolitickými riziky, avšak při dotazování
na rizikové trendy, je míra obav jasná: 93 %
respondentů očekává v letošním roce zhor-
šení „politických nebo ekonomických kon-
frontací mezi hlavními mocnostmi“. Možná
ještě znepokojivější je, že téměř 80 % re-
spondentů si myslí, že rizika spojená s „vo-
jenským konfliktem nebo invazí“ a „re -
gionálními konflikty vyvolanými hlavní
mocností (mocnostmi)“ jsou v roce 2018
vyšší než v roce 2017 (obr. 1). Tato geopoli-
tická rizika jsou zhoršena pokračujícím

Globální rizika příští dekády
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Obr. 1. Průzkum vnímání globálních rizik – očekávání pro rok 2018

Obr. 2. Vliv úrovně odolnosti na přežití komunity 

Zdroj:  World Economic Forum, 2018



úpadkem v dodržování mnohostranných
dohod a pravidel. 

Svět se posunul do nové a znepokojující
geopolitické fáze. Ta není jen multipolární, ale
i multikoncepční. Již neexistuje předpoklad –
jak tomu bylo ve fázi po skončení studené
války, vytyčené tzv. Novým světovým řádem
a Washingtonským konsensem – že existují
normy a instituce, které by mohly sbližovat
hlavní světové mocnosti. To vytváří nová ri-
zika a nejistoty: hospodářské a obchodní na-
rušení, rostoucí vojenské napětí a destabili-
zující zpětné vazby mezi měnícími se globál-
ními podmínkami a domácí politickou situací
v jednotlivých zemích.

V mezinárodním měřítku vznikají dvě
hlavní rizika. Za prvé, nebezpečí špatné ko-
munikace a mylné kalkulace mezi státy, zesí-
lené absencí jasného mezinárodního pořádku
založeného na pravidlech nebo rovnováze
moci. Druhé mezinárodní riziko se týká zemí,
které zasahují do vnitřních záležitostí jiných
států. Stále vzrůstá počet států, které proje-
vují svou moc způsobem, kterým přímo pod-
porují či jitří problémy uvnitř jiných zemí.
Tento způsob vnějšího zasahování může způ-
sobovat nestabilitu v „cílovém“ státě, včetně
násilných represí nebo výbuchu občanského
konfliktu. Tím, že se podkopává zásada nein-
tervence, stanovená v Chartě OSN, roste ri-
ziko odvetných opatření a vzplanutí mezistát-
ních konfliktů. 

Zintenzivnění „politiky silného státu“ vy-
tváří nejvíce rušivý potenciál mezi hlavními

světovými mocnostmi. Vztahy mezi nimi se
mění – většinou k horšímu. Vzhledem k tomu,
že každý z těchto států stále více prosazuje
své vlastní zájmy, rozbíjejí se pravidla, která
měla řídit jejich vzájemné působení směrem,
jenž se svět mohl sbližovat. V důsledku toho
existují důkazy o obecném rozpadu důvěry
a erozi dodržování celosvětových norem ur-
čených k řízení mírových vztahů mezi státy.

Posun vztahů mezi globálními a regionál-
ními mocnostmi vytváří větší míru nejistoty
pro menší země. Menší státy mají tendenci
těžit z předvídatelnosti, která přichází s řádem
založeným na pravidlech, jsou ale mezi nej-
více postiženými, když se pravidla nedodržují
a když hlavní mocnosti soupeří o pozice.
Menší země jsou obzvláště ohroženy oslabo-
váním bezpečnostních aliancí, na které se
dříve mohly spoléhat, stejně jako působením
skrytých či otevřených tlaků na přizpůsobení
politiky nebo strategie tak, aby odpovídaly zá-
jmům velkého mocenského nebo regionál-
ního hegemona.

1.2. Hlavní globální rizika

Globální riziko je taková nejistá událost nebo
okolnost, že pokud k ní dojde, může mít vý-
znamný negativní dopad na několik zemí
nebo průmyslových odvětví v průběhu příš-
tích deseti let.

5 největších rizik z pohledu pravděpodob-

nosti, že v dekádě 2018-2028 nastanou:

1.  Výskyt extrémních meteorologických jevů
– zvýšený výskyt extrémních meteorolo-
gických jevů (jako jsou povodně, sucha,
bouře, orkány, požáry apod.) ovlivňující
potravinovou bezpečnost, politickou a so-
ciální stabilitu.

2.  Velké přírodní pohromy – poškození infra-
struktury a životního prostředí, jakož i lid-
ské a majetkové ztráty, způsobené geofy-
zikálními katastrofami, jako jsou zemětře-
sení, sopečná činnost, sesuvy půdy, tsu-
nami nebo geomagnetické bouře.

3.  Rozsáhlé kybernetické útoky – státem
sponzorované, trestní nebo teroristické ky-
bernetické útoky, způsobující rozpad infra-
struktury a / nebo ztrátu důvěry v internet.

4.  Rozsáhlé krádeže dat a datové podvody –
trestní nebo státem podporované ne-
oprávněné využívání soukromých nebo
oficiálních údajů, prováděné v nebývalém
měřítku.

5.  Nedostatečná adaptace na změnu klimatu
– vládám a průmyslu se nepodaří prosadit
nebo přijmout účinná opatření na ochranu
obyvatelstva a podnikatelů ovlivněných
změnou klimatu (pomoc přizpůsobit se).

5 největších rizik, z pohledu globálního do-

padu na lidskou společnost, jsou:

1.  Použití zbraní hromadného ničení –  roz-
místění jaderných, chemických, biologic-
kých a radiologických technologií a mate-
riálů vytváří mezinárodní napětí a má po-
tenciál pro významné ničení.

2.  Výskyt extrémních meteorologických jevů
– viz výše.

3.  Velké přírodní pohromy – viz výše.
4.  Nedostatečná adaptace na změnu klimatu

– viz výše.
5.  Vodní krize – výrazný pokles dosažitelného

množství a kvality vody, což má za násle-
dek škodlivé účinky na lidské zdraví a /
nebo hospodářskou činnost.

1.3. Bezpečný region

Krizovou situací je dle zákona č. 240/2000 Sb.,
o krizovém řízení a o změně některých zákonů
(krizový zákon) ve znění pozdějších předpisů,
mimořádná událost podle zákona o integro-
vaném záchranném systému, narušení kri-
tické infrastruktury nebo jiné nebezpečí, při
nichž je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový
stav, stav ohrožení státu nebo válečný stav
(tab. 1.).

Z hlediska bezpečnosti a spolehlivosti zá-
sobování a narušení chodu energetické infra-
struktury jsou nejvážnějšími krizovými situ-
acemi válečný stav a nouzový stav.  Rozdíl
mezi nimi je v tom, že obnova infrastruktury
při nouzovém stavu probíhá v mírových pod-
mínkách, kdy lze očekávat v případě potřeby
i humanitární přeshraniční výpomoc. Při vá-
lečném stavu je s přihlédnutím ke zkušenos-
tem z válečných konfliktů na území Evropy po
roce 1990 nutné počítat s tím, že minimali-
zace ztrát v území (lidských i materiálních)
bude spočívat na připravenosti a odolnosti
území kraje i jednotlivých nižších celků (území
obcí s rozšířenou působností).

Protože se v obou případech jedná o velice
řídké mimořádné události, nelze při analýze
kritických bodů pracovat s ukazatelem prav-
děpodobnosti nýbrž s pojmem nejhoršího
možného scénáře. Jestliže bude směrována
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Tabulka 1 Krizové stavy
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připravenost a odolnost na nejhorší možný
scénář, bude tím vyřešena situace i pro pří-
pad scénářů méně závažnějších (živelní po-
hromy, průmyslové havárie apod.).

Odolnost – resilience – společnosti spočívá
ve spolupráci soukromého a veřejného sek-
toru s cílem dosažení schopnosti udržovat
přijatelnou úroveň služeb systémů (Minimal
Service Level) ve světě hrozeb. Tyto hrozby
mohou být různého druhu: technologické ha-
várie, přírodní pohromy, antropogenní činy
(zejména úmyslné cílené útoky). Odolné sy-
stémy jsou schopné čelit rizikům, pokud za-
hrnují, kromě normálního provozu, též odpo-
vídající nouzové a alternativní procesy s ohle-
dem na potřebu zajištění lidské bezpečnosti.
Vliv úrovně odolnosti na schopnost komunity
přežít krizovou situaci lze ilustrovat na obr. 2.

Analýza odolnosti je vedena z pohledu lid-
ské bezpečnosti (Human Security), což je v zá-
padních zemích všeobecně přijaté paradigma
pro chápání rizik, včetně globálních. Lidská
bezpečnost je určována mírou svobody od
nedostatku a svobody od strachu. Spolu
s dalšími dvěma svobodami (svoboda pro-
jevu a svoboda přesvědčení) tvoří pilíře Vše-
obecné deklarace lidských práv, přijaté Val-
ným shromážděním OSN 10.12.1948.2 Kva-
lita života člověka se odvíjí od plnění základ-
ních potřeb člověka. Souvislost s uvedenými
čtyřmi svobodami ukazuje obr. 3. Takto chá-
paná lidská bezpečnost posiluje legitimitu
a stabilitu státu.

Organizace UNDP (United Nations Deve-
lopment Programme) ve své zprávě Human
Development Report 2014, s podtitulem Sus-
taining Human Progress: Reducing Vulnera-
bilities and Building Resilience (Udržení lid-
ského pokroku: snížení zranitelnosti a zvyšo-
vání odolnosti), se zabývá odolností a zrani-
telností jednotlivých občanů a celých regi-
onů. Zranitelnost přestává být nepřehledným
abstraktním pojmem, pokud ji dokážeme čle-
nit podle tří otázek. 

Kdo je zranitelný? 

Vůči čemu? 

Proč?

Přehled globálních rizik ve zprávě The Glo-
bal Risk Report organizace World Economy
Forum (WEF – Světové ekonomické fórum)
ukazuje, že jsme vstoupili do nové éry, která
není mírumilovná. Rozvíjející se konflikty
a dlouhodobé násilí závažně ovlivňuje lidi, so-
ciální struktury a politické systémy. Došlo
k nárůstu nestrukturovaných konfliktů a ná-
silí, často vedených v hustě osídlených měst-
ských aglomeracích, ve kterých je opakovaně
a systematicky porušováno mezinárodní hu-
manitární právo.

Pokud zprávy těchto dvou organizací spo-
jíme dohromady, získáme přehledný obrázek,
které skupiny obyvatel jsou zranitelné
a jakým způsobem. Obr. 4 ukazuje zranitel-
nost podle zprávy UNDP doplněnou největ-
šími riziky ze zprávy WEF.

Kombinace zranitelnosti a globálních rizik
vytváří riziko dominového rozpadu jednotli-
vých států. Spouštěcími faktory jsou nízká so-
ciální soudržnost (polarizace společnosti
a stavění občanů proti sobě), nezodpověd-
nost některých nestátních organizací (zisko-
vých i neziskových) a slabý stát. Nedělejme si
iluze, že Evropa je bezpečným regionem sou-
časného světa. Od poloviny 90. let minulého
století svět zmítají hybridní konflikty, kdy se

hranice mezi mírem a válkou stírají. I prospe-
rující stát / region se tak může během něko-
lika měsíců ponořit do chaosu, pokud nebude
schopen zajistit svým obyvatelům svobodu
od nedostatku a svobodu od strachu. 

Schopnost regionu čelit této hrozbě souvisí
do značné míry s potenciálem jeho soběstač-
nosti pro pokrytí základních potřeb občanů.
Indikátory soběstačnosti území byly navrženy
v metodice, která je výstupem projektu Bez-
pečnost občanů – krizové řízení (evidenční
číslo VF20112015018), jenž byl realizován
v rámci programu Bezpečnostní výzkum ČR
pro potřeby státu na léta 2010 – 2015, s po-
čátkem řešení projektu v roce 2011 a za fi-
nanční podpory Ministerstva vnitra ČR.

Metodika vychází z předpokladu, že nej-
efektivnějším způsobem, jak snížit dopady
krizových situací, je investovat do zvýšení při-
pravenosti a odolnosti (resilience) území. Je
přitom jistě problematické kvantifikovat,
měřit a hodnotit odolnost komunit předem,
než dojde ke katastrofě, a nacházet důvody
pro investice do odolnosti obcí a měst. Meto-
dika proto nabízí jednoduchý postup, jak zjis-
tit mezery v oblasti zajišťování základních
funkcí lokality pomocí stanovení indikátorů
soběstačnosti dané lokality. Vychází z potřeby
znát možnosti místních zdrojů potravin, vody,
energie a kapacit schopností reakce na krizo-
vou situaci. Indikátory jsou aplikovány na
úroveň obce s rozšířenou působností – ORP

(a vyšší), která je základním prvkem území
pro zajištění kontinuity fungování nezbytných
služeb, představuje také bezprostřední úro-
veň regionálních vazeb v případě nutné po-
moci. 

Metodika pracuje s pojmy běžnými v ob-
lasti krizového řízení, vodního hospodářství,
energetiky, potravin a územního plánování.
Odolností (resiliencí) zahrnuje kapacitu (1)
přizpůsobit se nové situaci, (2) přestát náhlé
narušení, (3) najít novou stabilitu a přitom si
zachovat schopnost vykonávání svých funkcí.
Soběstačností se rozumí nezávislost na exter-
ních zdrojích. Indikátor soběstačnosti je mě-
řitelný ukazatel potenciálu soběstačnosti
území v oblasti výše uvedených základních
potřeb obyvatelstva. Metodika, která má sta-
tut doporučené uživatelské příručky, přináší
nový přístup v hodnocení soběstačnosti
a odol nosti území. Vyplňuje mezeru, kdy
v České republice neexistují vhodné a stan-
dardizované metodické postupy řešení prob-
lémů souvisejících s vytvářením bezpečného
prostředí a soběstačnosti území v případě
dlouhodobého narušení poskytování základ-
ních životních potřeb. ■

Ing. Ivan Beneš, 

místopředseda Výboru 

pro udržitelnou energetiku 

Rady vlády pro udržitelný rozvoj 
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Obr. 3. Lidská bezpečnost a lidské svobody z pohledu hierarchie lidských potřeb podle Maslowa

Obr. 4. Přiřazení globálních rizik k mechanismu působení faktorů zranitelnosti

>



T
ento kompletní program představuje
širokou škálu nabízených řešení od
záchytných van z oceli, plastu nebo

nerezu, podlahových plošin, regálů, sor-
bentů, čerpadel, skladovacích skříní až po
velké skladovací kontejnery, které je možné
umístit venku i uvnitř budovy. Vrcholem
nabídky a technických možností společ-
nosti DENIOS jsou individuální projekty, ve
kterých dokáží naši projektanti a technici
připravit skladovací systém přesně odpoví-
dající zadání a potřebám zákazníka. Při na-
vrhování těchto projektů vycházíme z dlou-
holetých praktických zkušeností získaných
při realizaci zakázek po celé Evropě. 

Spolehlivé a snadné řešení pro usklad-
nění menšího množství chemických a ji-
ných nebezpečných látek představují spe-
cializované bezpečnostní skříně. Při skla-
dování nebezpečných látek je důležité za-
jistit základní legislativní požadavky, ze-
jména zabránit úniku těchto látek do okolí,
povrchových a podzemních vod (dle zá-
kona o vodách č. 254/2001 Sb.). 

Na dně bezpečnostní skříně musí být in-
stalována záchytná vana. Tato vana musí
být navržena tak, aby v případě nechtě-
ného vylití uniklé nebezpečné látky zachy-
tila. Kapacita této vany by měla být mini-

málně 10 % z celkového objemu uskladně-
ných látek, nebo minimálně 100 % objemu
největší skladované nádoby. Bezpečnostní
skříně DENIOS jsou uzamykatelné, je
možné je vybavit polyethylenovými vlož -
nými vanami. Zejména jsou vhodné pro
skladování nebezpečných chemických
látek a jejich směsí. Bezpečnostní skříně
Vám rovněž nabídnou řešení v případě zá-
kazu společného skladování některých
látek. Jejich vzájemnému působení lze za-
mezit umístěním do různých samostat-
ných a nebo speciálně rozdělených skříní. 

Dalším úkolem bezpečnostních skříní je
skladování hořlavin v souladu s evropskou
normou EN 14470-1, která je účinná od
dubna 2004. Všechny protipožární skříně
od DENIOSu této normě odpovídají a jsou
dodávány v různých velikostech a s po-
žární odolností 15, 30, 60 nebo 90 minut.
Tato požární odolnost umožní personálu
bezpečné opuštění pracoviště a dostatek
času pro příjezd požárníků, evakuaci
a další případné protipožární a záchranné
akce. Každá skříň tvoří samostatnou po-
žární zónu a chrání před explozemi a dal-
ším rozšířením požáru. 

Výše uvedené vlastnosti skříní jsou tes-
továny v žárové komoře. Správnost těchto

testů potvrzují dokumenty, vydané autori-
zovanými certifikačními orgány. Tyto doku-
menty jsou platné jak pro trh evropský, tak
tuzemský a zaručují tak špičkovou kvalitu
a vysoký stupeň bezpečnosti. 

Společnost DENIOS je autorizovaným
a servisním partnerem výrobce těchto bez-
pečnostních skříní pro Českou a Sloven-
skou republiku a nabízí svým zákazníkům
autorizované provádění pravidelných bez-
pečnostně technických prohlídek, kontrolu
požárních zařízení skříní a jejich pravidel-
nou údržbu. Dle požadavku zákona a dopo-
ručení výrobce by uživatelé těchto skříní
měli provádět bezpečnostně technickou
kontrolu 1x ročně. Od jednorázového se-
rvisu až po speciální ekonomické, dlouho-
dobé servisní smlouvy – i v tomto případě
dokáže DENIOS nabídnout řešení přímo na
míru. 

Mnoho dalších informací týkající se ob-
lasti skladování nebezpečných látek a vy-
bavení výroby najdete také na téměř 600
stránkách našeho tištěného katalogu. Ten
si můžete stejně jako konzultaci či náv-
štěvu našeho obchodního zástupce vyžá-
dat telefonicky na bezplatné lince
800 383 313 nebo prostřednictvím našich
internetových stránek www.denios.cz ■

Skříně na chemikálie a jiné nebezpečné látky

Již více než 30 let se společnost DENIOS zabývá vývojem a výrobou prostředků a systémů pro
bezpečnou manipulaci a skladování chemikálií, pohonných hmot, olejů, hořlavých látek, odpadů
a jiných nebezpečných látek. 

Společnost DENIOS můžete i letos navštívit na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně 
ve dnech 1. – 5. 10. 2018, v pavilonu A2, stánek č. 30.
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S
ériová výroba baterií HE3DA s roční vý-

robní kapacitou 1,2 GWh bude zname-

nat, že továrna bude jedním z největších

dodavatelů srovnatelných lithiových akumu-

látorů, zároveň bude nejekologičtějším provo-

zem svého druhu na světě a bude plně robo-

tizovaná. Investice v hodnotě miliard korun je

ryze soukromá, bez dotací a podpor, čeští in-

vestoři jsou soustředěni ve fondu Battery

Unite. Továrna MES je v tuto chvíli evropskou

jedničkou, podobné projekty v Evropě zatím

shánějí kapitál, nebo připravují projektové

podklady.

„Továrna bude jednou z nejmodernějších

svého druhu, v současné době je na kontinetu

na úplné špičce. Po dokončení se staneme

jednou z největších podobných investic

v Evro pě. Sériově můžeme začít vyrábět už na

konci příštího roku, tím jsme předběhli konku-

renci. Stavba je zastřešená, instalují se první

technologie. Tento výjimečný projekt umožní

vyrábět obrovské množství unikátních akumu-

látorů založených na světově patentované

technologii HE3DA. Továrna bude vypouštět

čistší vzduch, než který do ní vejde, bude plně

automatizovaná a umožní plynule měnit vý-

robu podle požadavku zákazníků. Baterie jsou

velmi bezpečné, skoro nezničitelné a velmi

snadno se dají zapojovat do velkých energe-

tických bank, otevřou novou etapu pro plné

využití obnovitelných zdrojů,“ uvedl dnes du-

chovní otec projektu MES Radomír Prus.

Magna Energy Storage (M.E.S.) je projek-

tem, který reaguje na zvýšenou celosvětovou

poptávku po Li-ion bateriích. Tato zvýšená

poptávka je vyvolána výrazným zlevněním fo-

tovoltaických panelů potřebných na výstavbu

„slunečních“ elektráren a také skutečností, že

celkově také dochází a v budoucnu bude ve

větší míře docházet k odklonu od tradiční vý-

roby elektrické energie a její nahrazení pro-

dukcí z čistých zdrojů (jako je energie slunce

či větru).

Tyto nové zdroje však kladou zvýšené ná-

roky na distribuční síť, která je často vysta-

vená velkým výkyvům s hrozbou blackoutu.

Absence baterie umožňující ekonomické us-

kladnění energie ve velkém měřítku je v sou-

časné době brzdou dalšího rozvoje energetiky

a výroby energie z obnovitelných zdrojů.

Technologie HE3DA® přináší řešení tohoto

problému, proto cílem projektu M.E.S je vy-

budování závodu na výrobu těchto vysokoka-

pacitních baterií, která zahájí s kapacitou

1,2 GWh a bude dále růst. 

Výrobní hala bude napájena z vlastních

zdrojů, veškerá energie, teplo i voda budou

využívat technologie na jejich úsporu a recy-

klaci. Zároveň bude továrna úplně ekologická:

bezprašnost a bezemisní výrobu zajišťují

české nanofiltry a Hepa filtry, které vypouštějí

vzduch čistší, než který vstupuje do procesu.

Bude tedy jednou z nejekologičtějších továren

tohoto druhu na světě. Myslí se i na zaměst-

nance, kromě špičkové bio kuchyně budou

mít k dispozici i vlastní posilovnu a odpočin-

kové prostory.

Střecha výrobní haly bude využita jako plo-

cha pro výrobu energie ze slunce. Manipulace

a doprava v gigafactory bude zajištěna na

plně elektrické bázi. V budoucnu bude rovněž

vývoz a dovoz materiálů do výrobní haly za-

jištěn čistě elektrickou přepravní dopravou.

Výrobní technologie HE3DA se stane jed-

nou z prvních, která je řešena jako kompletně

robotizovaná a automatizovaná, výrobní pro-

cesy budou splňovat podmínky Průmyslu

4.0. Půjde tedy o ukázkový příklad moderní

investice s vysokou přidanou hodnotou,

který dává prostor pro vznik celého nového

odvětví s možností uplatnění pro desetitisíce

lidí.

V nově vybudovaném výrobním závodě se

využijí výrobní technologie s roční kapacitou

1200 MWh. Dodá je společnost EXELSIOR

ENGINEERING. Umístí se v samostatné vý-

robní hale s napojením na potřebnou infra-

strukturu, jako je produkce suchého vzduchu,

výroba aktivních materiálů, vypékání keramic-

kých separátorů apod.

Součástí budovaného závodu je i příprava

aktivních materiálů na bázi nanočástic grafitu

- pro Anodu a nanočástic NMC (Lithium Nikl

Manganat Kobalt) - pro Katodu (ostatní kom-

ponenty materiálu jsou obchodním tajem-

stvím).

Stavba moderní evropské továrny na výrobu baterií MES
v Horní Suché má střechu a první technologie

Výstavba progresivní a v současné době největší továrny Magna Energy Storage (MES) na výrobu
záložních zdrojů energie podle českého patentu v Horní Suché u Havířova se posunula do další fáze.
Budova je plně zastřešena, začínají se instalovat technologie. 
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Technologické zařízení potřebné pro výrobu

těchto aktivních materiálů se nainstaluje v od-

dělené části závodu. Potřebné know-how

dodá a pronajme společnost HE3DA s.r.o.

Tato výroba je klíčová pro správné nastavení

a práci samotné baterie HE3DA®. Zařízení je

důležité pro zajištění nezávislosti výrobního

závodu na případných dodavatelích aktivních

materiálů a zároveň to umožní lépe uchránit

know-how. Příprava aktivních materiálů bude

kontrolován a testován oddělením kontroly ja-

kosti.

Přípravu a kontrolu nanomateriálů zajistí

vlastní laboratoř včetně jejich rychlých testů

a analýzy. V laboratoři budou ověřovány

a zkoušeny aktivní materiály před aplikací do

vlastní baterie. Výrobní technologie budou

zcela flexibilní se schopností vyrábět baterie

s různými kapacitami od 0,5 KWh až celkem

po 50 kWh, s napětím 4,1 V, při zachování

roční výrobní kapacity 1200 MWh.

Baterie, kterou patentovala společnost

HE3DA, dokáže sloužit jako energetická banka

pro skladování velkého množství energie za

velmi nízkou cenu, ale s vysokou bezpečností.

Dva základní typy budou sloužit buď jako

energetická banka pro skladování velkého

množství energie za co nejnižší cenu, nebo se

využijí v elektromobilech či v energetice jako

zásobárna velmi rychle dostupné energie. 

Baterie s nižší kapacitou budou primárně

určeny pro použití v domácnostech, pro malý

a střední průmysl. Ty s větší kapacitou jsou

primárně určeny pro velkokapacitní sklado-

vání energie, stabilizaci sítě, regulaci frek -

vence v síti. Zkušební výroba podle plánu

začne v polovině roku 2019.

Kdo se na projektu podílí

Společnost Magna Energy Storage, a. s., byla

založena v březnu 2017 s cílem vybudovat

nový závod na výrobu vysokokapacitních ba-

terií HE3DA® v Průmyslové zóně František,

obec Horní Suchá. Jedná se o ryze českou ak-

ciovou společnost bez účasti zahraničního ka-

pitálu. Organizace společnosti je tradiční, du-

alistická (představenstvo jako statutární organ

a dozorčí rada jako kontrolní orgán).

Společnost HE3DA s.r.o., poskytla společ-

nosti Magna Energy Storage, a. s., práva k vy-

užívání svých patentů. Ta na jejich základě

bude vyrábět revoluční baterie HE3DA® 3D vy-

vinuté českým vědcem a vynálezcem

ing. Janem Procházkou, které jsou vhodné

k mnoha aplikacím.

První plně automatizovaná linka na pilotní

výrobu baterií typu HE3DA® 3D s výrobní ka-

pacitou 10 MWh ročně byla uvedena do pro-

vozu v prosinci 2016 v Praze - Letňanech. Byla

odzkoušena technologie výroby a nastaveny

výrobní procesy. Poznatky z vývoje této linky

a používané výrobní procesy budou apliko-

vány do výrobní technologie s kapacitou 1,2

GWh za rok. Celý proces výroby bude maxi-

málně automatizován, obsluhu zajistí ve tří -

směnném provozu zhruba 100 pracovníků.

Výrobní proces a technologické know-how

poskytne společnost Exelsior Engineering,

která má dlouholeté zkušenosti s vývojem

a dodávkami linek pro složité technologické

procesy jako je recyklace plastů, jejich regra-

nulace, plnicí linky apod. ■

Jiří Chvojka
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A
by se tak stalo, potřebuje gruzínská sa-
mospráva mít přehled o dostupných
a ekologicky vhodných technologiích

včetně praktických informací, jak je zajistit.
Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvo-
jovou spolupráci získala prostřednictvím
svých členů v uplynulých letech dostatek poz -
natků a zkušeností z prací v sektorech do-
dávka vody/sanitace a dalších zaměřených na
implementaci environmentálních technologií
pro municipality, které zúročí pro naplnění za-
dání projektu Aid for Trade. Využije přitom
i zkušenosti z dlouhodobé spolupráce se Sva-
zem měst a obcí ČR (SMO ČR), který má po-
dobné zaměření jako iniciátor projektu
NALAG (National Association of Local Autho-
rities of Georgia).

Nabídka PPZRS odpovídala na základní
otázku – kde a jak získat finanční zdroje pro
vznik nebo obnovu udržitelného vodáren-
ského provozu, například čistírny odpadních
vod nebo vytvoření systému odpadového
hospodářství. Základem pro to je zkušenost
konzultantů, kteří pomáhali s transformací
místních samospráv, stejně jako praxe čes -
kých realizátorů rozvojových projektů pro
municipality jak v ČR, tak v sousedních ze-
mích. ČR před vstupem do EU byla ve stejné
situaci, kterou popisuje zadávací dokument.
Lze proto využít praktické znalosti z imple-
mentace investičních projektů v ČR, ale také

ve specifických podmínkách cílové země, kdy
je nutné skloubit úroveň potřebných techno-
logií s místním prostředím a možnostmi pří-
jemce projektu. Jako potřebná se v této sou-
vislosti jeví návštěva zástupců gruzínské sa-
mosprávy v ČR, aby se přímo na místě sezná-
mili s tím, jak se v praxi řeší rekonstrukce ně-
kterých zastaralých provozů komunálních slu-
žeb a instalace nových technologií.

Podmínkou úspěšných děl je zapojení oby-
vatel municipalit podnikatelského sektoru do
jejich realizace. Záměrem projektu proto je
podpořit budování produktivních kapacit
(Productive capacity building) místní samo-
správy pro rozvoj komunálních služeb v ob-
lasti životního prostředí od formulace projek-
tových návrhů přes implementaci a provoz,
s podmínkou komerční udržitelnosti a přimě-
řené návratnosti vlastních investic. Projekt
také posílí spolupráci a synergie v přenosu
znalostí mezi asociacemi místních samo-
správ, konkrétními městy a obcemi i podnika-
telskými subjekty.

Celkovým efektem pro partnerský stát
bude základ pro další rozvoj budování pro-
duktivních kapacit místní samosprávy z hle-
diska schopností a znalostí, jak přistupovat
a implementovat potřebné municipální inves-
tice s ekonomickou udržitelností. 

Ve stručnosti je možné definovat cíle a vý-
stupy projektu následovně: posílit schopnosti

Vážení přátelé a členové 
Platformy podnikatelů pro ZRS,
léto skončilo, jsme tu s dalším vydáním na-
šeho Zpravodaje a jako vždy doufáme, že
jeho obsah bude pro vás užitečný. Nespolé-
háme se však jen na tento klasický informační
prostředek! Každý týden uvádíme aktuality
na stránce Platformy na Facebooku - @rozvo-
jovéinvestice a na Twitteru -@rozvojové pod-
nikání. To, co se nevejde do Zpravodaje ani
na sociální sítě, najdete na webu PPZRS.

Je pořád co objevovat. Rozvojové finanční
instituce v Evropě i po celém světě mění své
strategie tak, aby mohly financovat projekty
udržitelných cílů rozvoje. Ukazuje se, že indu-
strializace podle národních strategií je jednou
z dobrých podmínek, jak se stát zemí nezávis-
lou na dobré vůli dárců. Zjišťujeme, že industri-
alizace už dávno není budování hutí a monto-
ven. Jsou to technické inovace ve zpracovatel-
ském průmyslu. Jsou to změny v zemědělské
produkci. A zejména digitalizace na různých
úrovních všech lidských činností. To vše je pří-
ležitostí pro technickou rozvojovou pomoc.

Ano, jsme malá země uprostřed Evropy,
jeden z mnoha členských států Evropské unie.
Máme se ještě mnoho co učit, např. jak získat
zakázky veřejného nákupu z EU. Takových
firem pořád není dost. Zmiňujeme se o tomto
problému v krátkém upozornění na výsledky
účasti čs. firem v projektech vnější pomoci EU. 

Nejde však jen o lukrativní zakázky! Leccos
umíme, můžeme se s tím chlubit, ale hlavně
máme mnoho projektových příležitostí, kde
můžeme své zkušenosti sdílet s dalšími ze-
měmi. Předávání znalostí projektových mana-
žerů a techniků a ochota učit místní partnery
potřebné dovednosti, to vše je součástí kaž-
dého z projektů financovaných Českou republi-
kou. Píše o tom dále náš stálý spolupracovník
Josef Fukan a tyto principy jsou také podstatou
programu Aid for Trade. 

Tím se dostáváme až ke Strategii ZRS ČR
2030 a jejím programům. Jak do nich zapojit
podnikatele a kde mohou své zkušenosti uplat-
nit? O tom jsme pořádali dvoudílný seminář
dne 12. 9. Zabývali jsme se projektovou spolu-
prací s Gruzií a Moldavskem za účasti předsta-
vitelů těchto zemí i zástupců České rozvojové
agentury. Shodou okolností byl to také den,
kdy jsme v Praze přivítali delegaci ze sdružení
gruzínských municipalit. Všichni jsme se sešli
v prostorách Ministerstva životního prostředí,
které bylo partnerem semináře.

Otázkou zůstává, jakou přidanou hodnotu
vkládáme a budeme v budoucnosti vkládat do
projektů rozvojové pomoci. Jak ji odpovědně
měřit a prezentovat veřejnosti? Víme alespoň
zhruba, jaké dopady budou mít naše projekty
v dané zemi za deset či dvacet let? Co za do-
vednosti dokážeme předat místním lidem?

Není to jen cílová skupina občanů, pro které
jsou výstupy určeny. Každý, kdo se projektem
zabývá, si v jeho závěru odnáší nějakou zkuše-
nost, poznatek a možná jen radost z přidané
hodnoty, na které se podílel. 

Diskusi o dopadech ZRS, a zda lze dále vy-
užít dobré jméno ČR tímto způsobem budo-
vané, připravujeme na 10. listopadu 2018.
V podkladech k této veřejné debatě najdou
účastníci také ekonomické a investiční pohledy
na země, kde již ČR končí s rozvojovou pomocí.
Kromě Mongolska, které dále lehce analyzu-
jeme, to bude také Srbsko a Kosovo. 

Těšíme se na vás na některé z uvedených
akcí! Dotazy a doporučení prosím směřujte na
platforma@spcr.cz.

České zkušenosti 
inspirují gruzínskou samosprávu
Zlepšování životního prostředí je ukotveno v předvstupní dohodě mezi
EU a Gruzií. Většina místních samospráv proto bude muset zajistit
rozvoj ekologicky přijatelných komunálních služeb, mimo jiné ve
vodárenství a sanitaci. 

3/2018
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C
ílem bylo sdílet zkušenosti českých in-
vestičních manažerů veřejné správy
a expertů na technologie pro ochranu

životního prostředí s představiteli gruzín-
ských měst a obcí. Gruzínské národní sdru-
žení měst a obcí (NALAG) požádalo Českou
republiku o pomoc, aby získalo další zkuše-
nosti využitelné pro vlastní přípravu na vstup
Gruzie do EU. Přístupová dohoda totiž mimo
jiné obsahuje požadavky na zlepšení ochrany
životního prostředí v samosprávných celcích.
Pro municipality to znamená zavést či zlepšit
své služby v oblasti ekologie.

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR jako
gestor programu Aid for Trade ČR ve spolu-
práci s koordinátorem zahraniční pomoci,
kterým je Ministerstvo zahraničních věcí ČR,
žádost asociace NALAG schválilo a připra-
vilo projekt „Přenos zkušeností v oblasti
ekologických investic v komunálních služ-
bách“. V soutěži o implementaci zvítězila

PPZRS, neboť její členské subjekty disponují
řadou realizačních zkušeností z municipál-
ních ekologicky orientovaných investic, jak
v České republice, tak i v prioritních zemích
ZRS ČR.

Pod záštitou Ing. Tomáše Pernického, vel-
vyslance a vedoucího Zastupitelského
úřadu ČR v Tbilisi uspořádala PPZRS semi-
nář přímo v hlavním městě, kde se s ex-
perty setkalo více než čtyřicet představitelů
gruzínské veřejné správy. Nabitý program
ukázal přítomným, jak se Česká republika
vyrovnávala s vlastní přípravou na vstup do
EU v oblasti urbanistické ochrany životního
prostředí. Byly představeny konkrétní in-
vestiční projekty i různé možnosti v techno-
logiích pro municipální služby, včetně sou-
hrnu základních bodů projektového řízení
v praxi a jeho zasazení do regulí EU.

Další akce byla v režii partnera projektu
NALAG  a odehrála se v obci Kachreti v re-

gionu Kacheti. I zde byl značný zájem o od-
borné znalosti českých expertů.  Téměř dva-
cítka zástupců gruzínských obcí diskutovala
s českou delegací o problémech s budová-
ním ekologických služeb, zejména v souvi-
slosti s jejich financováním.

Cesta byla výborným počinem prezen-
tace českého know-how v řešení ekologic-
kých investic v komunálních službách. Toto
téma je v Gruzii aktuální. 

Řada měst realizuje či připravuje vodá-
renské a sanitační projekty a praktické
zkušenosti vítá. Existuje tedy předpoklad,
že daný projekt, který byl v Gruzii zahájen
prezentační misí českých expertů, při-
spěje k dlouhodobé spolupráci i obchodní
výměně mezi českou a gruzínskou stra-
nou.

Pozn. redakce: V září 2018 projekt pokra-
čoval studijní cestou gruzínských zástupců
místních samospráv a NALAG do Prahy. ■

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.

O české řešení ekologických investic 
v komunálních službách je v Gruzii zájem
Do Tbilisi se v červenci vypravila skupina deseti odborníků na investiční municipální projekty. 

P
ři respektování této technicistní
stránky jsem v praxi poznal, a jistě
nejen já, že rozvojová spolupráce,

ba i humanitární pomoc, mají širší vý-
znam, než je jen přenos know-how
anebo materiální pomoc potřebným. Pro
splnění cílů projektů je nezbytná nejen
expertiza a přirozený pedagogický cit,
ale také osobní empatie, tolerance a res -
pekt k místním poměrům a tradicím.

Na rozdíl od teoretizování a od řady
většinou neplodných diskurzů o multi-
kultuře, střetu civilizací, prevence mi-
grací apod., je rozvojový projekt přiroze-
ným místem pro skutečnou pomoc, ne-
formální dialog zúčastněných partnerů
a pro jejich vzájemné poznávání.

Nezištné využívání tohoto prostoru
přispívá k toleranci a respektu mezi ob-
čany různých národů, konfesí a kultur.
Může se tak stát potřebnou zpětnou vaz-
bou poskytované ZRS a účinným nástro-
jem při bourání dlouhodobých před-
sudků, xenofobních tendencí a při posi-
lování vzájemné důvěry mezi skupinami
občanů s nestejnou historií.

Často se zapomíná, že ZRS není jed-
nosměrnou ulicí ani pokud se týká věc-
ného obsahu spolupráce. Poskytující
partner předává nejen svoje znalosti
a technologie, ale i vlastní osobnostní

vklad a étos. Současně přijímá specific-
kou obdobu téhož od druhé strany. Jde
o přirozený proces, který nebývá vě-
domě programován, často je vnímán jen
podprahově, o to silněji však zůstává za-
psán ve vědomí obou stran.

Podstatnou je i skutečnost, že každý
jednotlivec, který se zúčastňuje realizace
rozvojového projektu tzv. v poli, je mí-
stními občany vnímán jako neformální
reprezentant své země a podle něj bývá
obvykle hodnocena i ona. S uznáním lze
konstatovat, že renomé našich speci-
alistů zůstává v ZRS vysoké i po dlouhé
době, o čemž se přesvědčují i naši poli-
tici při svých oficiálních cestách.

V obchodní sféře to platí rovněž. Re-
nomé vývozce, kvality jeho výrobků
a dobrý přístup jeho pracovníků má
dlouhodobý marketingový efekt, který
není dosažitelný ani nákladnou propa-
gací. Sebelepší PR kampaň nemůže na-
hradit každodenní práci podnikových
specialistů, kteří mají vedle své exper-
tizy navíc i nehraný dobrý vztah ke
svým místním spolupracovníkům. Toto
je naše největší deviza a mnohokrát
jsem se sám přesvědčil, že ji nevlastní
mnoho zemí ani vývozců. ■

Josef Fukan,

jfukan@gmail.com

Význam lidského faktoru 
v rozvojovém projektu
Obsahem většiny rozvojových projektů bývá technická 
pomoc, transfer znalostí a technologií s podílem školení
místních pracovníků. Správnost a objektivitu postupů zajišťují
metodiky projektového cyklu a při vlastní realizaci pak kvalita
přístrojů a zařízení a odborná kompetence dodavatele a jeho
specialistů.
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N
ovodobá spolupráce na rozvoji země
se datuje od roku 1990. Českosloven-
sko plynule přešlo od „internacio -

nální pomoci“ k rozvojové spolupráci a po-
kračovali jsme v programech spolupráce až
do loňského roku. ČR tak zůstala význam-
ným rozvojovým partnerem. 

Jedním z důvodů ukončení české rozvo-
jové pomoci Mongolsku je jeho pozoru-
hodný ekonomický růst. Začal poté, co se
země zbavila politického a hospodářského
vlivu Sovětského svazu a přilákala první
velké zahraniční investory. Růst je však úzce
vázán na těžbu a vývoz mongolského nero-
stného bohatství, což bez dalšího budování
potřebné infrastruktury nestačí pro udrži-
telný ekonomický rozvoj, zvláště když vývoj
zpracovatelského průmyslu surovin všeho
druhu rovněž značně pokulhává. Agresívní
způsob čínského ekonomického a politic-
kého partnerství způsobil, že hodnota vyvá-
žených surovin postupně poklesla s odcho-
dem konkurenčních činitelů v těžebním prů-
myslu. Proto je hospodářství země ovliv-
něno čínskou ekonomikou. Přesto, i pro
české firmy a investory, zde mohou být jisté
příležitosti v investiční či obchodní kooperaci
s organizacemi, které se v Mongolsku věnují
těžbě. 

Během let 1996 – 2017 poskytla ČR Mon-
golsku rozvojovou pomoc ve výši téměř 50
mil. USD, což nás zařadilo mezi nejvýznam-
nější dárce. Komplexní přístup k podpoře
rozvoje zastávají všechny rozvinuté země,
u Mongolska to není výjimkou, přesto je
komplikované prosadit hospodářské re-
formy včetně lepšího fungování veřejné
správy. 

Z pohledu investora je důležité podnika-
telské prostředí, které umožní v zemi inves-
tovat a podnikat ať už samostatně, nebo
v partnerské vazbě s místní firmou. K tomu
se úzce váže potřeba zlepšit životní pod-
mínky obyvatel. Zdá se, že tímto směrem se
pustila Evropská banka pro obnovu a rozvoj

(EBRD), která připravuje s mongolskou vlá-
dou rozvoj trhu s energií tak, aby prostor do-
staly také obnovitelné zdroje energie, zlep-
šila se jejich konkurenceschopnost, tj. snížily
se její ceny a rozšířily možnosti podnikání
nejen v energetice samotné. 

Rozvojová spolupráce ČR s Mongolskem
se soustředila do oblasti energetiky, ale vě-
novala se také zásobování vodou a sanitaci,
transferu know-how do zemědělství a lesnic-
tví. Český přínos tak ovlivňoval životní pod-
mínky obyvatel a v oblasti ochrany životního
prostředí dlouhodobě řešil potřeby země. 

Některé projekty byly natolik pozoru-
hodné, že vzbudily obavy u aktérů, které roz-
voj trhu s ekologickými službami,  know-
how a technologiemi, ekonomicky ohrožo-
val. Vyžadoval totiž významnější změny
v pravidlech a regulacích pro ochranu život-
ního prostředí. Několik demonstrací proti
čes kému působení v této oblasti bylo jedním
z argumentů, proč ČR od dalších aktivit od-
stoupila.  

Vlivným investorům do těžebního prů-
myslu vyhovuje snaha vlády industrializovat
zemi, vítají rozšiřování energetické sítě, ale
ochrana vod a cenová regulace spotřeby
vody pro těžební účely, nebo ochrana půdy
a ovzduší proti znečišťování, to už ohrožuje
a znepříjemňuje jejich jinak příznivé pod-
mínky k podnikání. 

Zde musí nastat systémová náprava tak,
aby se dosáhlo funkčního a férového podni-
katelského prostředí. To teprve umožní eko-
nomicky růstové aktivity veškerému soukro-
mému sektoru, zejména domácímu.

Jak tedy navázat a využít draze vydobytou
dobrou pověst české pomoci v Mongolsku? 

Zkušení realizátoři českých rozvojových
projektů mají za sebou dlouholetou zkuše-
nost s místním prostředím a ověřené part-
nery v místě. Některým se podařilo získat
další zakázky, nebo uvažují o vlastních inves-
ticích. Můžeme jim investice nebo obchodní
působení v Mongolsku doporučit? 

Vnější pomoc EU a (ne)úspěchy
českých firem

S
tálé zastoupení ČR v EU se sídlem
v Bruselu (SZB) si dalo velkou práci
a zpracovalo aktivity českých subjektů

v oblasti zakázek a grantů z fondů pomoci
EU rozvojovým zemím. V porovnání s nezis -
kovým sektorem na tom nejsme dobře1.
Podstatou úspěchu a neúspěchu českých
firem v tendrech EU do projektů rozvojové
pomoci jsou reference z cílové země a hod-
nota projektové zakázky. U nás lze referenci
získat zejména prostřednictvím české rozvo-
jové pomoci, tj. České rozvojové agentury
(ČRA).

Systém zadávání je příznivější pro nezis -
kové organizace, jejich úkoly jsou financovány
granty, takže oproti zakázkám nemají přesně
stanovené kontury projektu. Tím je také dáno
i vykazování konečných projektových vý-
sledků. Zakázky firem v rozvojových projek-
tech spadají do kategorie technické rozvojové
pomoci, kterou má nejpropracovanější Ně-
mecko a Francie.  Český rozvojový rozpočet
v porovnání s evropským rozpočtem pro ofi-
ciální rozvojovou pomoc za r. 2017 představo-
val 0,04 %. Nemůže tedy uspokojit potřeby če-
ských firem na potřebné reference. Ne všem
firmám, které se pohybují v rozvojovém světě,
se daří získávat velké zakázky. Mezi členy
PPZRS však takové firmy lze najít. Troufáme
si tvrdit, že i díky osvětovým aktivitám jejich
spolku. Nyní se snad blýská na lepší časy!
ČRA získala akreditaci pro implementování
evropských rozvojových projektů a nově vstu-
puje do některých partnerských implemen-
tací. Zde by mohly české firmy konečně získat
kvalitní reference pro další zápas o zakázky
z evropského rozpočtu vnější pomoci. 

Stále slyšíme, že export z ČR do světa roste
a dostáváme se také na nové trhy. Není tedy
pravda, že čs. firmy jsou neschopné expan-
dovat na trhy třetího světa. O těchto a dalších
otázkách kolem zakázek EUROPAID2 budeme
diskutovat koncem října. Setkání zkušených
účastníků výběrových řízení EUROPAID
s ostatními členy Platformy a konzultanty
strategií přístupu k tendrům přinesou přehled
toho, kde jsou z pohledu zasvěcených nedo-
statky a co odrazuje relevantní zájemce od
účasti na výběrových řízeních. ■

1 Tabulky s přehledem převzaté ze SZB najdete na www.ppzrs.org.
2 https://ec.europa.eu/europeaid/about-funding_en.

přípravy projektů tak, aby bylo možné
úspěšně se ucházet o investiční dotace a pře-
nést transformační zkušenosti ČR z před-
vstupního období v oblasti investic. Hlavní cí-
lová skupina tak získá informace a znalosti
české strany o specifickém projektovém ří-
zení investic do komunálních služeb i dopo-
ručení pro komunikaci s veřejností za účelem
akceptace nových komunálních služeb. Pro-
jektové výstupy budou mít přímý dopad na
ekonomiku obecních úřadů a jejich schop-
nost připravovat žádosti o dotace nejen v sek-
toru dodávek pitné vody a sanitace, a to
včetně výběrových řízení.

Popsaným cílům odpovídají tyto výstupy:
služební cesta do Gruzie s uspořádáním

úvodního semináře pro gruzínské municipa-
lity ve spolupráci s asociací NALAG a gruzín-
skou relevantní veřejnou správou. Na ní na-
váže studijní cesta gruzínských představitelů
měst a obcí a rozvojových veřejných institucí
do ČR, která zahrne exkurze do úspěšně pro-
vozovaných investičních vodohospodářských
celků a dva diskusní kulaté stoly, kdy jeden
bude věnován moderním technologiím v pro-
jektech vodárenství a sanitace a druhý před-
staví metodiku přípravy projektu z hlediska fi-
nancování komunálních služeb vč. finančního
řízení. Výsledkem této činnosti bude vytvo-
ření metodické příručky v gruzínském jazyce,
kterou bude možné rozšířit informace prezen-
tované na uvedených akcích. ■

>>>

České zkušenosti 
inspirují gruzínskou samosprávu

Navážeme na dobrou pověst české pomoci v Mongolsku? 

V letošním roce končí zahraniční rozvojová spolupráce ČR s Mongolskem. Pojďme se podívat, zda
jsou zde příležitosti pro komerční návaznost na projekty rozvojové spolupráce s touto zajímavou zemí.

Budeme o tom diskutovat 10. listopadu na
veřejné debatě, kterou Platforma podnika-
telů pořádá jako doprovodnou akci konfe-
rence k budoucnosti české ekonomiky na-
zvané "Malá země, velká výzva: Zpátky na
vrchol", kterou pořádá platforma Alter Eko
a hrabě František Kinský na Novém zámku
v Kostelci nad Orlicí. 

Další informace o současném Mongolsku
lze najít na našich stránkách: https://www.face-
book.com/rozvojoveinvestice/ a k rozvojové
spolupráci ČR s Mongolskem zde: http://www.
czechaid.cz/tag/mongolsko/feed/. ■Z
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V roce 1990 jsem četl studii od známého filo-
zofa o tom, jak se bude dále vyvíjet svět po
pádu železné opony. Z jejích závěrů si pama-
tuji dva – svět ovládne bůh peněz a lidský
život nebude mít žádnou cenu. Souhlasíte
s nimi?

Ano i ne. Jistěže svět ovládá bůh peněz, to
se již děje, jistěže se může zdát, že základní
hodnoty ztrácejí svůj význam, včetně lidského
člověka. Ale to všechno už tu bylo. Život fun-
guje v cyklech, celá příroda a my, včetně na-
šich dějin, jsme její součástí. Znamená to -
a proto současně říkám i ne - že čím více bude
lidský život bezcenný, tím více se lidé začnou
probírat a znovu přehodnocovat. Koneckonců
každý, kdo někdy přišel do styku s důležitějšími
hodnotami, než jsou peníze, například lidský
čas nebo majestát smrti, zjistí, že musí pozmě-
nit svůj žebříček hodnot. Nežijeme jen v hmot-
ném světě, ale i duševním. Peníze nejsou cíl,
peníze jsou pouhý prostředek. Pak nám bůh
peněz může přestat vadit, protože sice bu-
deme peníze generovat, ale na účely, které
prospějí našemu pocitu a vnitřnímu rozvoji.
A to proto, že peníze přestanou být jen hlou-
pým cílem, ale stanou se moudrým prostřed-
kem. Lidé totiž pochopí, jak chudý je ten, kdo
má jenom peníze.

Profesor Zelený nazývá období, ve kterém ži-
jeme, časem metamorfózy s tím, že nevíme,
jak se bude dál vyvíjet, známý vojenský ana-
lytik je označil za svět chaosu, řada vědců
tvrdí, že jsme překročili hranici vedoucí k se-
bezničení. Máme tedy mít obavy o budouc-
nost lidského rodu nebo je to jen etapa, i když
dosti chaotická?

Kdyby žil profesor Zelený před mnoha sta-
letími, nepoví nic jiného. Svět se zmítal v mno-
hem větších chaosech, plných války. Člověk
stál proti člověku ve jménu hrdinství, respek-
tive svých vládců. Dnes žijeme naopak nejklid-
nější etapu historie, a kdyby neexistoval inter-
net a globální zpravodajství, budeme mít
dojem, že se vlastně nic strašného neděje.
Však mi řekněte, co strašného se posledního
dne stalo Vám, Vašim známým, v sousední
obci. Internet změnil naše vnímání. Šokující
událost z druhého konce světa se nás ihned
dotýká a okamžitě se bojíme, že se nám může
stát totéž. Ve skutečnosti jsou ale tuzemské
zprávy plné sousedských drbů, kdo co komu
řekl a udělal, a z toho se dělá apokalypsa.
Tohle je ten skutečný chaos. Lidé žijí ve vir -
tuá lním světě, virtuální životy, plné přetvářky,
chtějí vynikat, svou osobní hodnotu měří poč-
tem laiků na sociální síti, zapomínají na reálný

život, reálné vztahy. Jsou zmateni tím, když na-
píšou a vzápětí smažou zlé slovo, jak je možné,
že to slovo sice zmizelo z virtuálního, ale zů-
stalo v reálném prostoru? Věří, že co zamknou
v telefonu, to se nestalo. Věří, že když se skryjí
za falešnou identitu, jsou neviditelní. Nevěřím,
že toto je překročení hranice k sebezničení. Je
to jen další test, který nekazí lidi, jen je ve sku-
tečnosti odhaluje a z dlouhodobého pohledu
vychovává.

Hodně se dnes diskutuje o hodnotách, často
slyšíme pojem evropské hodnoty a tak dále.
Přitom se jaksi opomíjejí mezilidské vztahy. Já
osobně jsem očekával, že po roce 1989 tomu
bude jinak, než se naše společnost vyvíjí, že
navážeme na křesťanské tradice, vzájemnou
úctu a ohleduplnost…

Když dojde k třesku, výbuchu, také chvíli
trvá, než se všechno usadí a člověk se v té
spoušti vyzná a srovná. Věřím, že od změny
v roce 1989 čekalo mnoho lidí něco jiného,
především že se spousta věcí udělá samo. Ale
i hodnoty, které zmiňujete, v sobě lidé musejí
znovu objevit a začít pěstovat. Stále jsme jen
30 let po 40leté éře totality. Věřím v člověka,
jeho přirozenou touhu být šťastným. Ano, po
totalitě, době rovnostářství, si tolik lidí chtělo

Nejdůležitější nejsou peníze, ba dokonce ani zdraví, ale čas.
Smysluplně využitý každý okamžik,

řekl CzechIndustry Petr Casanova, spisovatel
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splnit svůj americký sen. Šli za ním tak trochu
za každou cenu. Teď už, věřím, řada lidí pro-
hlédla, že tohle člověka šťastným neudělá.
A proto se lidé pomalu vracejí k víře, byť ales-
poň v sebe, k úctě, byť je vůči druhým často
narušená a musí pomalu dostat druhou šanci,
k ohleduplnosti, byť to znamená investovat do
okolí, které se k nám zatím stejně nechová. Ale
tohle všechno je součástí oné transformace.
Ti, kteří zkrachovali, pochopili - pokud nejsou
úplní zabedněnci - že něco podcenili. A že se
to „něco” možná týká právě vztahů. Být fér
k zaměstnancům, být fér k zákazníkům, být fér
k prostředí. Tohle není ani karma, nýbrž nor-
mální logika. Pokud se neumím chovat k lidem
a vyjít s nimi, pak se ti lidé prostě ke mně ob-
rátí zády. I se svými penězi.

Když jedete v Moskvě metrem, tak poté, když
zavřou dveře, ozve se ženský hlas, který říká:
„Vážení cestující, buďte ohleduplní, uvolněte
místo starým a nemocným lidem, těhotným
ženám a rodičům s malými dětmi.“ Myslíte si,
že by se podařilo něco podobného prosadit
v Praze?

Nevím, jaký by to mělo smysl. Poprvé to ne-
vnímáte, při stém zavření dveří už to ignoru-
jete. Tohle není o hlášení, ale o lidech samot-
ných. Musíme-li lidem říkat, jak se mají ke dru-
hým chovat, je něco špatně na těch lidech sa-
motných. Slušnost by se neměla vynucovat
ani popostrkovat. Slušnost by v lidech měla
být jako základní hodnota, protože jednou se
právě naší těhotné partnerce vestoje ve vedru
udělá zle a sekne sebou, respektive jednou na
místě těch starých a nemocných budeme my.

Založil jste portál osobního rozvoje First Class.
Název sám o sobě evokuje představu, že je
buď pro lidi z lepší společnosti, nebo o nich.
Jak je tomu ve skutečnosti?

První třída není jen nejvyšší cestovní třída,
ale také první třída ve škole. Jsou to základy,
které chci, aby v sobě lidé měli. Aby nezapo-
mínali, že problémy máme všichni a že nikoho
z nás nedefinuje to, jestli děláme chyby, nebo
jaké okolnosti nám vstoupí do života, ale jak
se k nim stavíme. Chci, aby lidé nevzdávali ži-
voty, aby si uvědomili, že ať mají jakoukoli sví-
zel, nejsou na ni sami a First Class, jako nej-
větší komunita osobního rozvoje v Česku, je
tady proto, aby vždycky potkali někoho, kdo
tentýž problém také zažil a hlavně překonal.
Proto jako příklady uvádím lidi, kteří něco pře-
konali. Často to jsou i lidé, kteří současně něco
dokázali a někam to dotáhli, protože prostě
našli sami sebe, svou vášeň, a třeba - budeme-
li se bavit o finančním úspěchu - rozvíjejí svou
zaměstnaneckou kariéru nebo podnikatelskou
dráhu a vydělávají. Nikdy ale peníze nejsou -
alespoň pro mě - to, podle čeho bych hodnotil
člověka. Peníze jsou jen jedna z možností
úspěchu. Stejně úspěšná je ale pro mě ma-
minka-samoživitelka, která se popere s odcho-
dem manžela a je schopna sama vychovat tři
zdravé děti. Nebo muž po těžké autonehodě,
který na vozíku nezabalí život, ale naopak
v něm najde smysl. To jsou příkladní lidé. To
je můj First Class.

Jste spokojený s jeho podobou, o bohatých li-
dech se hodně píše, stejně jako o „celebri-
tách“. Nedochází tak k určité deformaci vní-
mání společnosti, ze které se vytratil obyčejný
člověk se svými radostmi, ale i strastmi?

Nerozlišuji člověka podle toho, v jakém
oboru působí nebo čeho dosáhl. To mě neza-
jímá. Neměřím úspěch tím, kam člověk dojde,
ale kolik překážek cestou překoná. Někdo má
na kontě milion, ale ještě loni tam měl mili-
ardu. To pro mě úspěšný člověk není. A na-
opak milion na kontě někoho, kdo byl před pár
lety v insolvenci. To pro mě úspěšný člověk je.
Nechci tím říct, že bohatý člověk nebo cele-
brita nemůže být úspěšná. Může. Ale jen
proto, že je někdo bohatý nebo celebrita, pro
mě není zajímavý. Píšu o lidech, kteří bojují
s diagnózou rakoviny, jdou za svými, pro jiné
nedosažitelnými sny, překonávají ztrátu dítěte,
při zaměstnání budují svou firmu.

Každý z nás se v životě dostal do situace, kdy
jsme si mysleli, že jsme tak říkajíc na vrcholu
nebo na dně. Máte Vy osobně taky takovou
zkušenost, a kdy to bylo?

Dno jsem naštěstí zažil mnohokrát a jako
dno jsem to vnímal tehdy, ne s odstupem
času. V soukromém životě třeba když mi ze-
mřela máma. Bylo mi jednadvacet, budoval
jsem si kariéru a radikálně zvyšoval své příjmy.
A pak jsem se na jipce vinohradské nemocnice
nad mámou, která byla v kómatu, ležérně ptal
ošetřujícího lékaře, kolik jako je třeba peněz,
aby z toho mámu dostali - že jsem „pracháč”.
Řekl mi: „Myslím, že jsi na správném místě,
abys pochopil, že to nejcennější si koupit ne-
můžeš.” Za čtyři dny máma umřela. Poslední
roky jsem na ni neměl čas, i když mi často vo-
lala, a tak dále. Bylo to dno, kdy jsem nemohl
unést to, co je venku mimo mé tělo, i to, co je
v mém těle. Nenáviděl jsem přítomnost, mi-
nulost a neviděl jsem žádnou budoucnost. Pa-
radoxně to byla jedna z nejdůležitějších fází ži-
vota, za kterou jsem dodnes vděčný. Naučila
mě tomu, že nejdůležitější nejsou peníze, ba
dokonce ani zdraví - protože, jak se říká, i na
Titaniku byli všichni zdraví - ale čas. Smys-
luplně využitý každý okamžik. A dobré emoce.
To jsou od toho dne, satanského data 6. 6.
1996, moje základní hodnoty.

Když jsem se poprvé setkal s vaším příjme-
ním, tak jsem přemýšlel, zda je pravé nebo se
jedná o pseudonym po Vašem zatím ještě
slavnějším jmenovci. Obvykle se o něm píše
jako o velkém milovníkovi žen. Jaký byl ve
skutečnosti?

Je pravé. V nadsázce říkám, že kdyby to byl
pseudonym, musel bych mít logicky nějaké
kvality, pro které jsem si ten pseudonym vy-
sloužil. Například, že bych měl úspěch u žen,
že bych byl sukničkářem a lovcem. Giacomo
Casanova ve svých pamětech vyjmenoval 135
sexuálních známostí. Říká se, že před smrtí ze
všech potomků, o kterých se spekulovalo, že
jsou jeho, uznal čtyři „nástupnické” větve.
Jednu v Itálii, kde se narodil a kde žila „teta”
Palma Rosa. Druhou v Holandsku, kde žil
„strejda” Hardy, což má patrně souvislost
s Giacomovým útěkem z vězení v Benátkách
a toulání se po celé západní Evropě. Třetí
větev měla být v Německu, konkrétně v Halle
u Drážďan, kde žije „teta” Ingrid, kterou jsem
i já několikrát osobně navštívil. V Drážďanech
totiž hrála divadlo Giacomova maminka. Ač-
koli se Giacoma v raném dětství zřekla a dala
přednost kariéře, v dospělosti ji pak opako-
vaně vyhledal. Ostatně dožíval na zámku
v Duchcově, kde dělal knihovníka hraběti
Valdštejnovi, kterého potkal na cestách ve
Vídni a okouzlil ho svými znalostmi, společen-
ským smyslem a rétorikou. Právě v Česku měl
uznat čtvrtou větev. My jsme ostatně v Duch-
cově měli svatbu, přijel nás oddávat dokonce
starosta Teplic, o čemž jsme ani neměli po-
nětí, prý proto, že v Teplicích je Giacomo po-
chován. Takže někde kolem rodiny se Giaco-
mův stín točí, ale tohle všechno je historie.
Faktem je, že jsem přečetl všechny Giaco-
movy svazky a více než jako milovníka žen ho
respektuji jako velkého spisovatele. Psal nád-
herně. Nakonec, 135 žen v dnešní době není
nic. George Clooney řekl, že to je jeho roční
porce. Navíc Giacomo, samozřejmě kromě
velkého ega a potřebu působit na vysokou
společnost, celý život trpěl kvůli své osudové
lásce - Henrietě, kterou mu přebral benátský
místodržitel, s nímž ona údajně nikdy nebyla
šťastná, ale rozvést se nemohla.

A pokud jde o Vás, považujete se více za no-
vináře, spisovatele, filozofa, psychologa
nebo…

Taťána Gregor Brzobohatá o mně řekla, že
jsem doktor lidských duší. To mě zaujalo. Já
pro sebe žádnou škatulku nemám. Ano, píšu,
mluvím s lidmi, snažím se jim pomoci, být jim
zrcadlem, aby si uvědomovali vždy také dru-
hou stránku věci. Nejen to negativní, co proží-
vají, ale také pozitivní stránku - zkušenost,
moudrost, ponaučení. Mou velkou výhodou je
velikost komunity. Jen na Facebooku se mnou
komunikuje přes 280 000 lidí. Svěřují mi své
příběhy i jejich následné vývoje. Denně se mi
takto svěří přibližně 1 procento komunity, tedy
asi 280 lidí. Ročně (krát 365) to je 100 000 lidí,
do kterých jsem se potřeboval vcítit, proto mi
někdy připadá, že ročně prožiju 100 000 pří-
běhů. Díky tomu dokážu každého člověka
uklidnit třemi věcmi. Za prvé, že to, co prožívá,
už prožil někdo jiný. Za druhé, že ten člověk to
dokázal překonat a povím i jak. Za třetí, že dnes
je ten člověk už ve svém životě dál, tudíž mohu
říct, kam se i tento nešťastný člověk může po-
sunout, pokud jen bude trochu důvěřovat ži-
votu a nebalit to.
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Kdo nebo co Vás nejvíce ovlivnilo ve Vašem
životě?

Není možné tu všechno a všechny vyjme-
novat. Hodně mi pomohlo už to, že jsem se na-
rodil 30. srpna. Do školy jsem šel bez odkladu,
tudíž jsem v každé třídě byl nejmladší a nej-
menší. Myslel jsem, že je to velké neštěstí.
Žádný spolužák mě, například při tělocviku,
nechtěl do svého týmu. Miloval jsem fotbal,
a protože jsem byl sám, kopal jsem si o zeď.
Nedošlo mi, že si tím zlepším techniku mno-
hem víc, než kdybych byl v nějakém mužstvu.
Takhle jsem měl míč pořád u nohy, zatímco
s kamarády bych byl odkázán na přihrávku
jednou za čas. Tak jsem si jednou kopal a viděl
mě pán, který mi doporučil, abych zašel na
Slavii za panem Fabankou, ten tam vedl pří-
pravku. Poslechl jsem a pan Fabanka se hned
rozzářil: „Tenhle kluk nám bude vyhrávat zá-
pasy.” Nechápal jsem to ani já, ani moji noví
spoluhráči, kteří jen ohrnovali nos: „Co? Tako-
vej mrňous?” Jenže přesně tak ohrnovali nos
i soupeři. „Toho přece nebudeme hlídat, to by
bylo pod naši úroveň, ten zakopne o míč
sám,” smáli se mi. A tak jsem byl pořád volný
a pan Fabanka lišácky klukům řekl: „Posílejte
to všechno na Petra.” A já jsem takto, nehlí-
daný, dal první gól. Protihráči se mi dál smáli,
že to byla náhoda. A tak, dokud si mě nehlídali,
jsem dával gól za gólem. Pak už na ně i jejich
trenér začal řvát. Tehdy jsem pochopil, že pod-
ceňovaní lidé mají v životě paradoxně náskok.
Tak to je jeden z lidí, který mě ovlivnil.

Vaše poslední kniha, která je podle mne velmi
zdařilá, nese název PROTOŽE. Před každým
protože obvykle zazní PROČ? Takže, co Vás
hlavně motivovalo k jejímu napsání?

Lidé. Je to moje čtvrtá kniha. Žádná ne-
vznikla jen tak, že bych sám chtěl něco psát.
Vždycky jsem knihou potřeboval vyřešit tuny
dotazů, které se mi hromadily a na které jsem
nedokázal odpovědět jednou větou nebo jed-

ním článkem na FirstClass.cz. První kniha mi
v tomto moc pomohla. Měla 280 stran a já tam
mohl řešit konkrétní problémy opravdu bez
omezení - tak jak by to na internetu, kde roz-
hoduje stručnost, nebylo možné. Pokaždé
mám pocit, že už jsem napsal vše, ale vždy lidé
přijdou s dalšími dotazy, které ještě zodpově-
zeny nejsou a které vyplývají z jejich konkrét-
ních situací a potřeb. A tak to pokaždé probí-
rám z trochu jiného úhlu a za pomoci jiných
příkladů a faktů.

Jste s ní Vy osobně spokojen, počítáte
s jejím dalším pokračováním?

Spokojen… co na to říct? Byla - prostřednic-
tvím předobjednávkového systému - vypro-
dána dříve, než byla vytištěna. První otázka no-
vináře na tiskovce začínala slovy: „Takový
úspěch…” Musel jsem mu skočit do řeči, pro-
tože já za úspěch nepovažuji něco prodat, to
prodáte třeba i nefunkční vysavač, ale pro mě
je úspěch zásadně pouze to, když ta kniha ně-
komu pomůže. V každém jiném případě byla
zbytečná a nemělo smysl ji psát. Tohle mě na-
učila zkušenost s máminou smrtí: Nenávidím
promarněný čas, promarněnou energii.
Všechno, co dělám, musí mít nějaký smysl,
jinak mám pocit, že jsem ten den ani neměl žít.
Proto mi hodně záleží na tom, aby kniha po-
mohla. Psal jsem ji tak, aby pomohla lidem
opravdu v každé vztahové otázce, dokonce
tam řeším i tak těžkou věc jako zvládnout úmrtí
novorozeněte. Pokračování tedy bude jedině
v případě, že to bude mít pro někoho smysl.

Kniha je o lidských hodnotách a vztazích mezi
lidmi, což je dobře. Bohužel žijeme v čase mo-
bilních telefonů, digitalizace, internetu věcí,
umělé inteligence a virtuální reality. To vše ja-
koby postupně smazává všechny krásy světa
a lidé citově chřadnou. Dá se s tím něco dělat?

Máte pravdu, ale to není chyba mobilních
telefonů. Pokud je chybou mobilních telefonů,

že k sobě ztrácíme cestu, pak je chybou aut,
že bouráme, a chybou propisovaček, že dě-
láme gramatické hrubky. Ne, tohle je pouze
o člověku. Všechny Vámi zmíněné nástroje
jsou užitečné, mají sloužit člověku. Ale je to
stejné jako s nožem. Buď si s ním uříznete
z krajíce, nebo ho bodnete někomu do břicha.
To není o noži. Řešení je pouze v tom, že za-
čneme u sebe. Uvědomíme si, co špatným
používáním těchto nástrojů ztrácíme. Jak si
škodíme, když se bojíme na Instagram dát
fotku s pupkem jen proto, že nás někdo po -
mluví. Zapomínáme, že když budeme popírat
sami sebe a hrát si na lepší, než jsme, ztratíme
jedině vlastní sebevědomí. Mnoho lidí si
myslí, že za to, jak špatně se cítíme, může
někdo druhý. A přitom jsme to my, kdo nevidí
krásu kolem sebe. Kdo přestává chodit do pří-
rody a rozhlížet se. Kdo přestává vidět malič-
kosti v každém dni a radovat se. Kdo si myslí,
že ke šťastnému vztahu potřebujeme jen dům,
děti a peníze. Přitom to, co opravdu potřebu-
jeme, není dům, ale domov, nejsou děti, ale
rodina, nejsou peníze, ale vnitřní spokojenost
a bezpečí. A to všechno nás má tahle doba
znovu naučit.

Nepsaným pravidlem bylo, že každý si přiná-
šíme do života to, co jsme viděli doma, čím
jsme byli ovlivněni v dětství. Můj kolega, sho-
dou okolností učitel v základní škole, tvrdí, že
nám vyrůstá generace těl bez duše. Dá se žít
bez lásky, bez víry, když ne v Boha, tak ve
vyšší princip mravní?

Duši máme všichni a nikdo na světě nedo-
káže žít bez lásky a bez víry v cokoli, co je pro
něj důležité a naplňuje ho. Děti nejsou doko-
nalé v poslouchání, ale rozhodně jsou doko-
nalé v napodobování rodičů. Proto si musíme
uvědomit, že ony jsou naším odrazem. Jestliže
my se snažíme ukázat, že není potřeba láska
a víra, přebírají to děti. Oboje jsou ovšem tak
základní hodnoty, že se bez nich prostě šťastný
život žít nedá. Asi proto se pak děti cítí a cho-
vají JAKO bez duše. Tak jim tu duši oživme.
Ukažme jim život, jak má být. Neházejme to na
děti. Pokud se nám zdají jako bez duše, pak
jsme jako bez duše patrně i my.

Kdybyste chytil zlatou rybku a mohl si přát tři
věci, které by to byly?

Předně, a to je můj velký sen, aby First Class
nebyl potřeba. To, že nám neustále roste počet
fanoušků, svědčí na jednu stranu o důvěře,
kterou v nás lidé chovají, ale na druhou stranu
také o tom, že jim schází někdo bližší, s kým
by problémy sdíleli. Ideální stav je tedy ten,
kdy počet fanoušků bude nula, a pokud přesto
vydám článek, lidé napíšou: „Casanovo, už
toho nech, už Tě nepotřebujeme, všichni
máme kolem sebe spoustu lidí, kteří nám po-
máhají, podporují nás, nabíjejí nás, a v jejichž
blízkosti jsme šťastní.”

Za druhé, aby Bůh sestoupil na zem a udělal
krátkou tiskovku, na které by vysvětlil, že to
s námi nemyslí zle, že i když nám sešle tragic-
kou událost, kterou vyhodnocujeme nega-
tivně, vždycky má pro někoho pozitivní vý-
znam, naučí ho zamyslet se nad životem, pře-
skupit hodnoty, více si vážit toho, co je důležité
a co tak snadno ve víru každého dne přehlí-
žíme.

A za třetí, aby až umřu, první otázka, kterou
tam nahoře dostanu, nebyla: „Tak co, jak bylo
v ráji?” ■
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Peníze dříve a dnes

V nejstarších dobách, kdy se obchodovalo
na výměnu, užívalo lidstvo jako platidla růz-
ných předmětů. Byl to zejména dobytek,
ovce, kůže, polní plodiny a různé jiné pro-
dukty, představující určitou hodnotu a na-
hrazující peníze; ještě dnes platí některé
africké kmeny dosud plody, ulitami, kožiši-
nami apod. Rozmanitost těchto předmětů
ztěžovala ovšem značně tehdejší obchodo-
vání: předměty jednak nevyhovovaly vždy
požadavkům prodávajícího, jednak se ne-
daly rozměniti, takže byly pro obchod těžko-
pádné a nepraktické.

Proto později vzdělanější národové užívali
jako platidla kovů, a to nejprve drahých,
zvláště zlata a stříbra.

Jest samozřejmé, že kov jako surovina pro
výrobu mincí má značné výhody před dřívěj-
šími platidly; je trvanlivý, snadno se dopra-
vuje, má poměrně malý objem a pěkný
vzhled. Kovu lze dáti snadno vhodnou formu
a nepatrným poměrně nákladem vtisknouti
mu obraz, kterým vyjadřuje hodnověrná
autorita, tj. stát, obsah a hodnotu a zajišťuje
tak za správnost platidla.

Peníze značí oběživo, v kterém se obecně
uznává ekvivalent (stejná hodnota) veške-
rého zboží a které zároveň může představo-
vati libovolné množství majetku; peníze jsou
nejcennějším nástrojem obchodu. Jejich za-
vedením se změnilo původní vyměňování na
kup a prodej; peníze, dnes obecně zavedený
a velmi pohodlný prostředek platební, vyja-
dřují svým množstvím hodnotu majetku,
zboží.

Z čeho se vyráběly staré mince?

Nejužívanější kovy jsou od pradávna zlato,
stříbro, měď, bronz a jejich slitiny, známé již
z dob Homéra a starých Římanů. Původně se
užívalo ryzího zlata, tedy takového, jak se
našlo v zemi. Později je tavili a lili: buď do
kusů určitého tvaru neb do kusů bez formy
anebo, jako v Egyptě, zpracovávali je na prs-
teny, spirály atd.

Podle váhy kovu se určuje cena mezi pro-
davačem a kupujícím. Konečně se staro-
dávný obchod usnadnil tím, že se tavenému
kovu dala konvenční (ustálená), potřebám
lidu vyhovující forma a že se kov opatřil
značkou, vyjadřující hodnotu a váhu. Tak
vznikly první mince, které se nazývaly „mo-
neta“.

V nejstarších dobách se k výrobě mincí
užívalo pouze ryzích kovů. Později se snažili
výrobci redukovati (zmenšiti) hmotnou hod-
notu mincí hlavně ze ziskuchtivosti, tak že
drahý kov míchali a slévali s kovem obyčej-
ným. Tyto pokusy se však hned neosvědčily
a mincovníci se zase vrátili k ražbě z kovů ry-
zích.

Teprve po nabytých zkušenostech, že
mince v oběhu ztrácejí znatelně na váze (tře-
ním, jež se nedá přirozeně zameziti) a že
ztráty jsou tím větší, čím jemnější je kov, byly
činěny znovu pokusy s mícháním kovů. Tu se
poznalo, že již nepatrná přísada mědi zvyšuje
značně tvrdost zlata, aniž to má vliv na

ostatní vlastnosti drahého kovu. Slitina zlata
s mědí je tedy tvrdší než samotné zlato, ztráty
jsou proto v oběhu menší, mince je trvanli-
vější, než kdyby byla z čistého, ryzího zlata.

Niklu použily k ražbě peněz nejprve Švý-
cary v 19. století, později Spojené státy Se-
verní Ameriky, Belgie, Německo a bývalé Ra-
kousko-Uhersko. 

Belgie a Německo používají k ražbě slitiny
mědi a niklu v poměru 75:25. Mince z této sli-
tiny jsou velmi trvanlivé, mají pěkný vzhled
a dají se dobře raziti. Jakmile však je v slitině
(leguře) ještě trochu jiného kovu, zvláště že-
leza, vlastnosti tyto mizejí. Je tedy třeba, aby
použitý nikl a měď byly nejčistší a proto je
nutno prováděti přesnou analytickou (roz-
bornou) kontrolu kovů před litím. Měď, ja-
kožto kov na mince, je známá od pradávna.
Na mince se hodí výborně; poněvadž je však
jedním z nejrozšířenějších kovů a je tedy la-
ciná, razí se z ní pouze mince nejnižší hod-
noty.

Vlastnosti mědi, jež jsou pro ražbu zname-
nité, dají se ještě zvýšiti – hlavně tvrdost –
přísadou zinku a cínu. Bývalé rakousko-uher-
ské dvouhaléře byly raženy z 95 dílů mědi, 4
dílů zinku a 1 dílu cínu.

Nejstarší mince měly tvar kuliček ze zlata
a ze stříbra a byly opatřeny značkou hodnoty,
mnohdy i ozdobami. Později se objevuje
forma oválná a konečně plochá a okrouhlá,
jak se udržela dodnes. Kdy přišly první mince
do oběhu, nelze s určitostí říci. Podle Hero-
dota zlaté a stříbrné mince razili Lydové již
dávno před Řeky, podle jiných se označuje za
vynálezce ražení peněz argonautský král Phi-
don.

Vývoj ražební (mincovní) techniky

Peníze starých Římanů se hotovily, jak na-
svědčují četné nálezy hliněných forem, litím,
později, jak se dělo již jinde, vybíjely se
ručně řezaným razidlem, primitivně kladi-
vem na malém kuse železa (ražební kovad-
lině). Postupem času se razilo tlakem na
strojích válcovacích, kapsových (1715 –
1780), dále na strojích náhozných (kotoučo-
vých lisech) různých konstrukcí úderem
a tlakem. Starodávný primitivní způsob
ražby nemohl ovšem vyrobiti mince takové,
jak je razí naše moderní stroje úderem za po-
moci pákového lisu kolenového; přece však
mnohdy vidíme i na nejstarších mincích pře-
krásné ražby na obou stranách. Jako všude
jinde v průmyslu, i v mincovnictví se praco-
valo na soustavném využití vynálezů; postu-
pem času a s pokrokem techniky zdokonalo-
valy se jednotlivé výrobní manipulace, z pri-
mitivného středověkého řemesla, provozo-
vaného tu a tam v malých domácích dílnách,
vyvinula se výroba strojní a dnes předsta-
vuje každá mincovna velkou centrální to-
várnu, spravovanou státem, jejíž speciální
výrobky lze právem označiti za vrcholná díla
mincoví techniky.

Samozřejmě zavedením strojní výroby
zvýšila se oproti dřívějšku i výkonnost, takže
např. denní výroba naší státní mincovny
kremnické činí okrouhle 350 000 mincí za 8
pracovních hodin.

Ražba peněz v mincovně

>

Článek je publikován za podpory Aukčního domu Macho & ChlapovičZ historie 1930
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> Jak se vyrábějí 
nynější československé mince?

Vhodným materiálem pro mince, zejména
poválečné, jest t. řeč. „mědinikl“. Jest to še-
dobílá slitina, složená z 80 % čisté mědi
a 20 % čistého niklu (pro staré čsl. pětikoruny
75 % mědi a 25 % niklu). Pro výrobu mincí se
hodí mědinikl znamenitě s technického hle-
diska. Dá se snadno zpracovati, jest trvanlivý,
má pěkný vzhled a vyhovuje podmínce, aby
cena kovu, potřebného pro výrobu mince,
s výrobními náklady nepřevyšovala její no-
minální (jmenovitou) hodnotu. Výrobu to-
hoto mědiniklu obstarávají soukromé to-
várny v Čechách a na Slovensku a dodávají
jej do mincovny v podobě pásů 4 až 5 mm
tlustých, až 73 mm širokých a asi 1,3 až 1,5 m
dlouhých. Každou zásilku pásů třeba nejprve
odvážiti a vzorek z ní chemicky zkoušeti
v mincovní laboratoři (zkušebně), aby se zjis-
tila správnost váhy a složení.

Tavení mincovních kovů

Pásy ze zlata, ze stříbra a z bronzu vyrábí
mincovna sama. Potřebné množství kovů,
stanovené výpočtem, se přesně odváží
a vloží do tuhého kelímku obsahu asi 300 kg.
Kelímek s kovem, přikrytý tuhovým příklo-
pem, stojí na roštu v tavicí peci. Pec má tvar
válcovitý, takže se kelímek do ní dá snadno
postaviti, a je z ohnivzdorného zdiva. V peci
se topí koksem. Teplota se zvyšuje, kovy v ke-
límku měknou, tají, až přejdou žárem 1000 až
1100 °C do tekutého stavu. Slevači si zatím
připraví nástroje a kokyly, tj. železné formy,
do kterých pak nalévají taveninu, kterou
opatrně nabírají menšími tuhovými kelímky
přímo z velkého kelímku v peci. Chemická
zkouška se provádí i při lití, aby se včas zjistil
správný obsah taveniny. Tavený kov, nalitý
do kokyl, rychle se v nich ochlazuje a ztuhne.
Utvoří se krátké tyčky, pásy nebo pruty, které
z kokyl vypadnou, ochlazují se ve vodě, čistí
se na okrajích, zváží se, při čemž se zjistí
ztráty, vzniklé oxydací (okysličováním) při ta-
vení. Lité pásy, první to článek dlouhého ře-
tězu výroby mincí, odevzdává úředník to-
várny ve válcovně na další zpracování.

Válcování prutů 
a řezání střižků (ploten)

Pruty, vyrobené v tavírně, jsou asi 40 cm
dlouhé a 8 až 11 mm tlusté. Ve válcovně se
postupným válcováním mezi ocelovými válci
prodlužují a stávají se tenčími. Při válcování
nutno postupovati velmi opatrně. Pásy by se
mohly snadno převálcovati. Hlavním úkolem
válcování pásů jest, aby tloušťka jejich byla
správná, tj. aby váha kotoučků, ploten neboli
střižků, z vyválcovaných pásů později vystří-
haných se blížila co nejvíce váze hotové
mince. Tak přesné váhy střižků válcováním
nelze ovšem snadno dosáhnouti; zejména
jest to těžké u zlatých a stříbrných pásů, kde
dovolená váhová odchylka, t. řeč. váhové re-
medium,  se rovná jedné tisícině celkové
váhy střižku. Odborně se říká, že se válcuje
nejprve nahrubo; při tom se stupňuje tlak na
válcovacím stroji tak, aby pás po projití mezi
válci ztratil na tloušťce 1 až 2 mm, později jen
½ mm, načež se válcuje při tlaku, jenž se sice
stále stupňuje, avšak ubírá pásům na

tloušťce jen po desetinách milimetru. Před
dokončením této práce se pásy „justují“
a vyrovnávají ve zvláštních válcích justova-
cích (dosahujících správnosti), egalizačních
(srovnávacích). Třeba zdůrazniti, že práce ve
válcovně se ustavičně kontroluje tím, že se
tloušťka pásů v jednotlivých stadiích válco-
vání přesně měří mikrometrem a zkouší se
váha jednotlivých kotoučků, vystříhaných
z vyválcovaných a justovaných pásů. Na
správném válcování závisí dobrý výtěžek
správných střižků, tj. takových, které nejsou
ani příliš těžké ani lehké.

Pro každý druh mince je stanoveno t. řeč.
číslo. Číslem je vyjádřen počet kusů střižků,
resp. mincí na 1 kg. Je-li např. u čsl. dvacet-
níků číslo 300, značí to, že na 1 kg připadne
300 kusů, čili 300 kusů dvacetníků váží 1 kg.
Dovolena jest tu jistá odchylka, t. řeč. váhové
remedium. U našich drobných mincí jest vá-
hové remedium – 2 %. To značí, že např. na
1 kg smí býti – 6 kusů dvacetníků nad nor-
mální množství nebo pod ně, tedy nanejvýš
306 a nejméně 294 kusy.

Z vyválcovaných a justovaných pásů stří-
hají průstřižné stroje zmíněné již okrouhlé
plotničky, t. řeč. střižky („černé plotny“).
Z pásů se jich vystříhá na váhu asi 70 %, zby-
tek jsou odpadky, které vrací válcovna ta-
vírně na přetavení a lití nových pásů.

Střižky se odvažují do pytlů po 50 kg. Hod-
notnější, pětikorunové a korunové střižky se
nejen váží, ale i počítají na kusy. Počítání
a vážení se děje ostatně po každé výrobní
manipulaci z důvodů technické a bezpeč-
nostní kontroly.

Válcování zlatých, mědiniklových a bron-
zových pásů se provádí za studena. Pásy
stříbrné, z nichž se vyrábějí nové pětikoruny
a desetikoruny, nutno válcovati za tepla; po
několikerém projití mezi válci se vyžíhají ve
zvláštní peci do červena, aby změkly a staly
se dalšímu válcování povolnějšími.

Vyhřívání a moření střižků

Zvážené a spočítané střižky nutno vyhřívati
v retortových pecích na teplotu 650 až 700 °C.
Válcováním kov velmi ztvrdne a z takových
kotoučků by se razily mince velmi obtížně.
Vyhříváním však opět změknou, ale zároveň
se také na povrchu okysličují. Utvoří se na
nich slaboučký povlak černého kysličníku
měďnatého. Náležitě prohřáté (tmavočer-
vené) střižky se vyberou z pecí, a jakmile vy-
stydnou, přenášejí se do dalšího oddělení,
do čistírny na moření a do sušárny. Tam se
vysypou do dřevěných otáčivých sudů kuže-
lovitého tvaru, polijí se horkou, zředěnou ky-
selinou sírovou, která rozpustí černý kyslič-
ník. Při otáčivém pohybu sudů se plotny vzá-
jemně otírají a tím se vyleští. Po této mani-
pulaci se kyselina ze sudů opatrně vyleje,
čisté plotničky („bílé plotny“) se důkladně
properou čistou vodou a vysuší se v odstře-
divce. Suché se opět spočítají a zváží, aby se
zjistil úbytek na váze, tak zvaná ztráta moře-
ním.

Úprava a třídění střižků před ražbou

Čistých plotniček pro mince bronzové, které
mají malý průměr, lze použíti k ražbě přímo,
poněvadž kov (bronz) jest dosti poddajný,
aby se normálním tlakem razicího stroje
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mince dokonale vyrazila. Střižky pro mince
větší a z tvrdšího materiálu třeba před raže-
ním rolovati, tj. ve zvláštním stroji napěcho-
vati tak, aby byly na obvodě silnější, aby
měly zvýšený okraj. Jiný podobný stroj ho-
toví okrasy na obvodě střižků (např. u stříbr-
ných pětikorun). Pěchování je k tomu, aby se
při ražbě vyrazil lehce a zřetelně okrajový
pásek, který jest na každé minci a který chrání
reliéfy (polovypukliny) na minci před rych-
lým opotřebováním v oběhu.

Pěchované (rolované) střižky stříbrné se
pak ještě třídí na třídicích strojích. Jsou to sa-
močinné, velmi citlivé vážky, na kterých se
střižky jeden za druhým přesně váží. Velká
většina střižků má prázdnou váhu; padají po
vyvážení z třídicího stroje do zvláštní při-
hrádky. Bývají však mezi střižky též takové,
které jsou lehčí nebo těžší než je dovoleno,
ty padají zase do jiných dvou příhrad. Po tří-
dění se správné plotničky zase spočítají, od-
váží hromadně a odevzdají ražebně. Lehčí
a těžší se vracejí do tavírny na přetavení.

Ražení mincí

Po všech popsaných přípravách zbývá úkon
poslední, vlastní ražba. Jí nabývá dosavadní
polotovar, mincovní „bílá plotna“ vzhledu
mince a stává se zákonitým platidlem. Ražbu
vykonávají razicí stroje různých typů. Jsou
sestaveny podle stejného principu (základu).
Jest to v podstatě pákový kolenový lis s tla-
kovou regulací. Ve stroji jsou upevněna dvě
razidla, ocelové negativy s aversem (lícem)
a reversem (rubem) mince. Obě razidla jsou
ve stroji umístěna proti sobě a zapadají, je-li
stroj v pohybu, přesně do razicího kruhu,
který je zasazen v desce mezi oběma razidly
a jehož průměr se rovná průměru mince. Je-
li mince na okraji vroubkovaná, má i kruh
uvnitř vroubky; jinak jest uvnitř hladký. Ražba
samotná postupuje tak, že složitý automat
donáší ze zásobníku kotoučky do razicího
kruhu mezi obě razidla, jakmile zapadne ko-
touček do kruhu, dopadnou na něj s obou
stran razidla a tlakem několika 1000 kg mu
vtisknou obraz líce i rubu najednou. Při
tomto tlaku otisknou se i rýhy a v dalším oka-
mžiku, kdy razidla vystoupí z kruhu, vypadne
ze stroje hotová mince. Vyrazí se tedy mince
i s vroubkováním na okraji jedním úderem.

Po vyražení se hotové mince přebírají,
u zlatých dukátů a stříbrných mincí se zkouší
také zvuk. Vadné mince, které bývají oby-
čejně ušpiněné nebo nejasně ražené, a mince
hluché, bez jasného zvuku, se vybírají jako
brak na přetavení. Dobré mince se počítají na
počítacích deskách, na kterých je určitý počet
důlků, do nichž mince zapadají. Počítání ta-
kové je rychlé a spolehlivé. Odpočítané
mince se balí do malých sáčků, ty pak do
beden a zasílají se Národní bance čsl., která
je dává do oběhu. Stroje mají elektrický
pohon; jedním se narazí průměrně 28 000
kusů mincí za 8 hodin. Při ražbě třeba hlavně
dbáti toho, aby mince byla dokonale, ostře
a čistě ražena. Ocelová razidla se časem opo-
třebují anebo puknou a musí se vyměniti. Vy-
řazená razidla se zničí za úředního dozoru.

Redukční stroj a výroba razidel

Původně hotovili razidla tak zvaní řezači želez,
rytcové, kteří ryli ručními rydly negativy

přímo do oceli. Dnes jsou zavedeny v min-
covnách moderní kopírovací či redukční
stroje, kterými možno zhotoviti ocelovou
zmenšeninu věrně podle kovového odlitku
původního návrhu (modelu). Hlavní součást-
kou redukčního stroje je páka určité délky,
která se může pohybovati vodorovně i svisle.
Na jednom jejím konci je připevněn ocelový
vrtáček, na opačném konci malý kužel, t. řeč.
vodicí hrot, který jest nařízen proti středu ko-
vového modelu, upevněného ve stroji. Vrtá-
ček se dotýká středu válečku z měkké oceli,
do níž vyrývá, je-li stroj v běhu, žádanou mi-
niaturu (zmenšeninu) velkého modelu. Pus-
tíme-li stroj, hnaný elektromotorem, pohy-
buje se model i ocelový váleček stejným smě-
rem kolem svých středů. Při tom páka, ne-
soucí vrtáček a vodicí hrot, pomalu klesá dolů
a pohybuje se ve směru vodorovném tak, jak
se vodicí hrot dotýká reliefu na modelu. Tyto
pohyby vodicího hrotu se přenášejí pákou na
vrtáček, který se rychle otáčí a vyrývá do oceli
přesně kopii modelu ve zmenšeném měřítku.
Práce začíná od středu a postupuje k okraji
modelu. Jakmile klesne páka až na okraj mo-
delu, jest kopie čili redukce hotova. Stroje re-
dukční pracují velmi přesně a bez obsluhy;
doba potřebná k zhotovení redukce řídí se její
velikostí a trvá mnohdy 2 - 3 dny. Po ukončení
strojní práce vyjme se kopie ze stroje a zakalí
se, aby ocel nabyla tvrdosti a pevnosti. Získá-
váme tím vlastní nástroj pro výrobu razidel,
redukci neboli punci, tj. positivní zmenšeninu
modelu. A nyní pomocí redukce se může
snadno zhotoviti libovolný počet negativů, ra-
zidel. Razidla se „zarážejí“ v mohutných li-
sech (frikčních) do ocelových výkovků, které
dodávají mincovnám ocelárny. Těžké kovadlo
frikčního lisu působí při úderu vysokým tla-
kem tak, že se positivem, redukcí, zatlačí do
ocelového výkovku negativ, razidlo. Razidla
jsou tedy hlavním nástrojem pro ražbu mincí;
jsou vždy ve větším počtu v zásobě a jsou pří-
sně opatrována.

Vedle výroby mincí jest v každé mincovně
zavedena také příbuzná ražba medailí, plaket,
odznaků apod., kteréžto odvětví výroby tvoří
samostatnou část. Ražby tohoto druhu pro-
vádí mincovna hlavně pro soukromé odbě-
ratele.

Ražba dukátů

Na konec třeba se ještě krátce zmíniti o vý-
robě zlatých dukátů. Postup výroby dukátů je
celkem stejný jako u mincí z obecných kovů,
musí se však pracovati co nejpřesněji, jednak
již při tavení zlaté směsi, jednak při dalších
manipulacích. Slitina na dukáty, dukátové
zlato, jest směs 986 ⅟₉ (devětsetosmdesát
celých a jedna devítina) dílů ryzího zlata se
13 ⁸⁄₉ (třináct celých a osm devítin) dílů ryzí
mědi. Nutno prováděti přísnou chemickou
kontrolu několikerou zkouškou při tavení
směsi, po moření střižků i po ražbě dukátů
a vadných minci. 

Válcování zlatých pásů se děje na přesné
válcovně, aby váha zlatých střižků dukáto-
vých se rovnala přibližně číslu 3,5 gr
(přesně 3,4917 gr). Získané střižky jsou oby-
čejně o něco těžší a nutno je přivésti na
předepsanou váhu ručním pilováním. Práce
tato jest velmi choulostivá, pomalá a proto
též poměrně nákladná. Zlaté piliny se shro-
mažďují a vůbec všecka pozornost se vě-
nuje tomu, aby se předešlo jakýmkoliv ztrá-
tám na drahém kovu. Dvojité, pětinásobné
a desetinásobné dukáty jsou násobky du-
kátu jednoduchého a mincovna razí je
z vlastního zlata i ze zlata, které dodá sou-
kromá osoba.

Mincovna v Kremnici byla po převratu,
kdy přešla do rukou čsl. státní správy, úplně
vypleněna a zpustošena. Maďaři odvlekli
z ní téměř všecky stroje, kovy a jiné cenné
věci.

První mince, čsl. dvacetníky, začaly se ra-
ziti v červnu r. 1921. Od té doby naraženo do
konce roku 1929 celkem: pětikorun niklov.
30 000 000, korun 100 000 000, padesátníků
55 000 000, dvacetihaléřů 120 000 000, dese-
tihaléřů 100 000 000, pětihaléřů 80 000 000,
dvouhaléřů 22 000 000, stříbr. desetikorun
1 000 000, stříbr. pětikorun 14 571 000, du-
kátů číslov. 1 000, dukátů obyčej. 274 633,
dvojdukátů jubilej. 4 000, dvojdukátů obyčej.
3 262, pětidukátů 1 827, desetidukátů 1 554,
celkem: 522 857 286 kusů, váhy 2, 132.151 kg,
čili 231 vagonů mincí. ■

Ing. Bohuš Iran

Článek je publikován za podpory Aukčního domu Macho & Chlapovič
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S
ociální projekty se v současné době
stávají čím dál více důležitějšími.
V pozadí za tím stojí neustálý vývoj

a zlepšování technologií, který jde ruku
v ruce s celkovým růstem životní úrovně
v rozvinutých zemích, stejně tak jako roz-
voj mezinárodního společenství. „Podle
našeho názoru není ovšem věnovaná do-
statečná pozornost africkým zemím, kde
dominuje chudoba, hlad, epidemie, nízká
úroveň vzdělání, a na mnoha místech ne-
jsou vybudovány ani žádné zpevněné ko-
munikace. Afrika jako taková ovšem není
kontinentem, který nemá co nabídnout.
Opak je pravdou. Afrika je velmi bohatá na
přírodní zdroje, které bychom v určitém
smyslu mohli nazvat ́ surovinovou základ-
nou průmyslově rozvinutého světa´. Ne-
africké země ale na druhou stranu stále vě-
nují nedostatečnou pozornost rozvoji to-
hoto kontinentu,“ říká Viktor Tetov, zá-
stupce společnosti Guinea Gold Plc
/https://guinea-gold.com/.  

Tato společnost se věnuje těžbě zlata
v Guineji (Conakry) a nabízí investorům
spoluúčast na tomto projektu. Na první po-
hled se to může zdát podivné. Vždyť těžba
zlata vždy byla, je a bude výnosná. Navíc
investice do tohoto odvětví přitahují
mnoho zájemců. Proč guinejské úřady
daly licenci právě Guinea Gold Plc a z ja-
kého důvodu začalo její podnikání přitaho-
vat pozornost místních orgánů? Odpověď
na to poskytl Viktor Tetov, jeden z ředitelů
Guinea Gold Capital SA, která je přidru-
žená k Guinea Gold Plc, při své nedávné
návštěvě v Praze

Řekněte nám více o Guinea Gold Capital
SA a jejích plánech do budoucna.
Společnost vznikla v březnu 2018. Projekt
těžby zlata nebyl původně samoúčelný, je
to obrazně řečeno spouštěcí mechanismus
pro několik dalších projektů. Naši odbor-
níci pracující v Africe mají více než 20leté
zkušeností se životem na tomto kontinentě
a dobře znají místní zvyky a také problémy,
s nimiž se Afrika, konkrétně rovníková, po-
týká. Získané zkušenosti nám umožnily vy-
tvořit obchodní model, který nyní úspěšně
provádíme.

Můžete být více konkrétní?
Samozřejmě. Hlavní příčinou mnoha so-
ciálních problémů Guineje je nedostatek
stabilního zásobování energií. V dubnu
jsme byli v Conakry a koordinovali naše

plány se státními organizacemi. V zemi,
která nemá vlastní uhlovodíkové zdroje,
je hlavní pozornost zaměřena na alterna-
tivní energii, konkrétně z mořských vln.
Spolu s německou společností SINN
POWER GmbH byl vyvinut projekt sítě vl-
nových elektráren, který bude umístěn
v Guinejském zálivu. Instalace první jed-
notky je naplánována na tento rok.
Všechny informace můžete sledovat na

www společnosti včetně fotografii a videí
z instalace na https://ggold.energy/. Vět-
šinu zisku z těžby zlata máme v úmyslu in-
vestovat do energetického programu.
Proto má náš projekt spíše společenský,
než komerční charakter. Zároveň se jedná
o ekologicky čistou energii, která může
jednak napomoci řešit deficit energie
v mnoha oblastech planety a navíc je to
bezemisní zdroj, který nepřispívá k ote-
plování planety.  

Jaká je reakce potenciálních českých in-
vestorů?

Vaši spoluobčané ocenili náš projekt,
mnozí vyjádřili zájem se na něm podílet.
Nyní probíhají intenzivní jednání. Jsem si
jistý, že s pozitivním výsledkem.

Věřím, že se brzy uvidíme a budete moci
hovořit o praktické realizaci vašich pro-
jektů.

Rád Vám příště povím o našich úspě-
ších.

Pokud by se chtěli naši čtenáři dovědět
vice informací o celém projektu Guinea
Gold Trust, jak vás mohou kontaktovat?  
Kontakt na kancelář v Praze je na adrese:
Zbyněk Čep - poradce společnosti v oblasti
prodeje energetických certifikátů a zlatých
uncí, Na Radosti 55, Praha 5 Zličín, Tel: +420
731 471 629, info@crypto-group.cz. ■

Jindřich Procházka

Energetika a sociální politika jdou společně 
v rámci největšího projektu v západní Africe
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www.casopisczechindustry.cz

Ekonomika výroby energie z vln
1. Jedna instalace (21 plovoucí zaří-

zení) produkuje 500 kW elektrické
energie za hodinu. Za den – 12 MW. 

2. Rozměr jednoho bloku je 30 x 30
metrů

3. Výrobní náklady 1 kW – 0,01 USD. Pro-
dejní cena (schválená vládou Guineje)
činí 0,2 USD, pro export 0,35 USD.

4. Denní příjem – 2400 dolarů 
5. Předpokládané náklady na zahájení

první instalace jsou € 128,000 nebo
$ 150,000 

6. Splacení první instalace – 150 000
USD / 2 400 EUR – 63 dní. 

7. Druhá a následná instalace vždy
v hodnotě 111 000 dolarů, jejich ná-
vratnost – 46 dní. 

8. S 10 instalacemi bude zisk v prvním
roce – 300 x $ 2,400 x 10 = 7,200,000
dolarů





tbg-metrostav.cz

BETONY

PRO LEPŠÍ 

STAVĚNÍ

Pro lepší stavění

TBG METROSTAV s.r.o.

Koželužská 2246/5

180 00 Praha 8 – Libeň
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	CI0318_25_Jak dostat_HOFFMANN
	CI0318_26_27_VTÚ se podílí_VTU
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