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V tomto čísle 
se představují:
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57 000 REALIZOVANÝCH ZAKÁZEK 

MODERNÍ ŘÍDICÍ SYSTÉM PRO ENERGETIKU A PRŮMYSL  

S DESETILETOU ZÁRUKOU

TECHNOLOGIE PRO IOT, PRŮMYSL 4.0

NADSTAVBOVÉ SYSTÉMY PRO ANALÝZU DAT, ROZVOJ A ŘÍZENÍ FIRMY



Pane řediteli, které jsou hlavní priority VTÚ
v tomto roce?

Tím hlavním je udržet letos, ale i v příštích
letech, vzestupnou trajektorii státního pod-
niku z pohledu hospodářského i personál-
ního. Pokud jde o odbornou oblast, pak je to
praktické naplnění podpůrné činnosti ve pro-
spěch Armády České republiky při realizaci
akvizičních procesů, zejména prostřednictvím
odborných studií ve vazbě na aktuální proces
přezbrojení AČR. Například v oblasti protile-
tadlových raketových jednotek, bojových vo-
zidel pěchoty nebo dělostřelectva. S tím sou-
visí například i naše konzultační činnost pro
Správu státních hmotných rezerv při hodno-
cení požadavků na jednotlivé nákupy ve
vztahu k AČR a dalším složkám Integrova-
ného záchranného systému. 

V současné době cílíme i na otázky kyber-
netické bezpečnosti. Doplnil bych, že kyber -
prostor je uznán od listopadu 2017 jako pátý
prostor, kde může být veden boj. Byl to nutný
krok v reakci na změnu v tomto prostoru. 

Máte na co navazovat, takže jste spokojen
s výsledky, kterých jste dosáhli vloni?

Určitě jsem spokojen. Z pohledu hospoda-
ření jsme rok 2018 zvládli velice dobře. Tento
rok byl zajímavý tím, že se jednalo o další
období s kladnými čísly v řadě, navíc se nám

daří navyšovat obrat, což je rovněž důležité.
Stejně jako to, že všechny tři odštěpné zá-
vody hospodařily beze ztrát. Drtivá většina
projektů, které jsme řešili v uplynulém roce,
proběhla úspěšně bez jakýchkoliv problémů.
U některých jsme měli potíže se subdodáv-
kami, takže si vyhodnocujeme případná
úskalí, abychom na ně byli v odpovídající
míře připraveni. Všechny zakázky jsou
v podstatě jedinečné, takže si nemůžeme vzít
ponaučení ze stejného projektu do bu-
doucna, musíme zevšeobecňovat a kon-
cepčně upravovat projektové řízení tak, aby
zahrnovalo možné eventuality a my postu-
povali dopředu. Když to shrnu, tak problémy
byly, jsou a budou a my je musíme umět
zvládat. 

Některé projekty pokračují, jiné začínají.
Které jsou ty nové?

Máte pravdu, že se nám daří uzavírat pro-
jekty, které jsou víceleté. Současně podepisu-
jeme i nové krátkodobější smlouvy, což nám
v souhrnu umožňuje lépe plánovat jak z ob-
chodního hlediska, tak s využitím personál-
ních kapacit, ale i z pohledu hospodaření pod-
niku jako celku. Z logistického hlediska je to
velice důležité, neboť si můžeme narýsovat
budoucnost v základních konturách a ty pak
doplňovat o další detaily.

Pokud jde o aktuálně řešené projekty,
ročně jich je na 200 a každý je unikátní. V pod-
statě všechny odštěpné závody jedou na plný
plyn. Projektů je hodně a podle mého není
důležité všechny vyjmenovávat, to by vydalo
na samostatný rozhovor. Zájemce o naší čin-
nost bych odkázal na webové stránky
vtusp.cz, kde je k dispozici dostatek informací
o podniku a jeho činnosti.    

Letos si připomínáme výročí vstupu ČR do
NATO a EU. Obě instituce mají bezprostřední
vliv na vaší práci. Jak konkrétně?

Ze Zakladatelské listiny vyplývá, že státní
podnik má pracovat pro Armádu České repu-
bliky a tím de facto i ve prospěch NATO a Ev-
ropské unie. Naše know-how se prolíná v pra-
covních skupinách Aliance a Unie. Zjednodu-
šeně řečeno, my získáváme informace a pak
je přenášíme do českého prostředí a naopak.
Pokud jde o NATO, tak v roce 2000 bylo ve
VTÚLaPVO zřízeno Distribuční informační
středisko ČR-NATO (od roku 2012, DIS ČR-
NATO Science and Technology Organisation)
jako výkonný informační orgán struktury ří-
zení vědy, obranného výzkumu a technologií
MO ČR. Máme uzavřeny smlouvy o jeho za-
stupování v panelech ministerstva, kdy půso-
bíme jako organizátor nebo koordinátor něk -
terých akcí. V případě Evropské unie máme
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podobný vztah, účastníme se práce různých
expertních skupin. V rámci podpory minister-
stva obrany se aktivně zapojujeme do evrop-
ských programů pro rozvoj obranného vý-
zkumu a vývoje. Jedním z nich je program,
který má napomoci rozvíjet mezinárodní vý-
zkum a vývoj a de facto uplatňovat know-how
členských zemí. Pro nás je zajímavá oblast
bezpilotních prostředků a laserových zbraní.          

V souvislosti s výročím našeho vstupu do
NATO jsme se podíleli i na přípravě řady ak-
tivit jak v resortu obrany, tak i uvnitř podniku.
Za všechny bych uvedl generální partnerství
VTÚ odborné konferenci předních představi-
telů společností, organizací a institucí, nevy-
jímaje resort obrany, v oblasti informačních
a komunikačních technologií, která se konala
v březnu ve Vojenském újezdu Libavá. 

Takže, jaké projekty řešíte takříkajíc pod hla-
vičkou Aliance?

Spíše bych hovořil o tom, co vytváříme ve
prospěch Aliance. V podstatě všechny naše
projekty mohou být využity v armádách spo-
jenců, je to o už zmíněném přenosu informací
do aliančních struktur. Konkrétně je to vidět
při nasazení našich prostředků do zahranič-
ních vojenských a humanitárních misí. Za
všechny bych jmenoval moduly pro velitelské
stanoviště, polní nemocnice, lehká dělostře-
lecká průzkumná vozidla, mobilní servisní
pracoviště, mobilní opravárenské pracoviště.
Potěšitelné je, že na všechny naše prostředky
máme jednoznačně kladnou odezvu. A to i od
aliančních partnerů.      

A pokud jde o Unii?
Je to využití unijních prostředků v konsor-

ciích a při zapojení se do projektů v rámci Ev-
ropské obranné agentury (European Defence
Agency - EDA). Mezi její hlavní úkoly patří
podpora rozvoje evropských obranných
schopností a vojenské spolupráce; stimulace
obranných technologií a posílení evropského
obranného průmyslu a role koordinátora při
prosazování zájmů a specifik obrany v rámci
širších evropských agend. 

Přínos výsledků vaší práce pro AČR je nezpo-
chybnitelný. A pokud jde o další armády?

Zde je třeba rozlišovat mezi armádami
spojenců a dalších států. Pokud jde o členské

země NATO a jejich armády, tak už jsem
o tom hovořil. Doplnil bych, že v Litvě a Lo-
tyšsku je zájem o imitované vzdušné cíle
a bezpilotní prostředky. Polská armáda od
nás odebírá naše minomety a munici, včetně
náhradních dílů. Je mnoho věcí, o nichž
bych mohl hovořit. Samostatnou kapitolu
tvoří naše zkušebnictví, kdy řada evropských
výrobců využívá našich služeb.  

I když máte v názvu vojenský, většina vý-
sledků nachází uplatnění v civilním sektoru.
Kde konkrétně?

Jsme hrdí na to, že máme toto slovo ve
svém názvu a patříme pod ministerstvo ob-
rany.  Naše portfolio je primárně určeno pro
Armádu ČR, resp. vojenské účely, ale také pro
další bezpečnostní složky a civilní sektor. V ci-
vilním sektoru se prakticky uplatňují zejména
následující projekty - biobox sloužící k izolaci
osob s nebezpečnými virovými onemocně-
ními, bezpilotní prostředky, energetické cen-
trum nebo služby v oblasti zkušebnictví.
Stručně, s tím jak roste autorita VTÚ, tak se
zvyšuje využití výsledků naší práce ve společ-
nosti. 

U řady projektů, které realizujete, je sousloví
vývoj a výroba. Takže, jak je tomu s výrobou?

Provádíme aplikovaný vývoj, který proniká
do výroby jako takové. Naše doména je v pro-
totypové výrobě. Nejsme klasický výrobní
podnik, snažíme se jen plně využívat kapacity
a možnosti státního podniku.  

Rozsah činnosti VTÚ se rozšiřuje, získáváte
nové partnery. V poslední době probíhají jed-
nání s AV ČR o zvýšení účinnosti spolupráce.
Co vše by mělo obsahovat připravované me-
morandum?

Akademickou sféru včetně škol technic-
kého zaměření vnímám jako zásadní partnery
pro naši činnost. S Akademií věd jednáme
z toho důvodu, že výsledky základního vý-
zkumu můžeme uplatnit v naší práci. Akade-
mie sdružuje více než padesát ústavů
a zhruba s desetinou se rýsuje reálná spolu-
práce. 

Například v oblasti laserových zbraní jsme
našli určitý průsečík s Fyzikálním ústavem AV
ČR. Zájem máme i o využívání expertní
a konzultační činnosti Akademie. To vše bude

konkretizováno v připravovaném memo-
randu.

Novou výzvu představuje umělá inteligence,
ČR má ambici patřit do TOP dvacítky, jak se
to konkrétně projeví ve vašem výzkumu.

Státní podnik nezůstane stranou. Sledu-
jeme trendy v evropském i světovém mě-
řítku, přičemž umělá inteligence významně
souvisí s robotikou, což je dlouhodobé téma
VTÚ. Konkrétním příkladem jsou bezpilotní
prostředky. A to jak vzdušné, tak i pozemního
průzkumného charakteru. Robotika se taktéž
prolíná do oblasti zkušebnictví. 

Úspěch nepřichází sám o sobě, je třeba mu
jít takříkajíc naproti. Souhlasíte s tím?

Určitě. Kdybychom nepřispěli maximální
osobní angažovaností k tomu, aby státní
podnik úspěch měl, tak bych asi nehovořil
o jeho výsledcích jak v úvodu tohoto inter-
view. Osobní nasazení, zapálení pro věc, od-
borná znalost, to všechno jsou faktory, které
stmelují podnik jako celek na cestě k úspě-
chu. To platí i pro prezentaci VTÚ odborné
i laické veřejnosti, kdy jsme si od mého ná-
stupu do funkce řekli, že je potřeba podnik
výrazně zviditelnit nejen doma, ale i v zahra-
ničí. 

Rád bych na předcházející navázal otázkou,
jakými zásadami se řídíte ve své práci
a podle jakého klíče si vybíráte spolupracov-
níky?

V krátkosti to jsou odpovědnost, výkon na
sto procent, jít příkladem ostatním, mít dlou-
hodobou vizi a motivovat kolektiv pro její do-
sažení. Zpočátku jsem nastavil určitou trajek-
torii, aby se podnik lidově řečeno postavil na
nohy. Nyní je třeba rozšiřovat kompetence,
zlepšovat služby, zvyšovat obrat a v souvi-
slosti s tím investovat část prostředků do in-
terních procesů, do vzdělávání a ohodnocení
zaměstnanců, rozvoje technologické zá-
kladny. To vše je v odpovědnosti ředitele stát-
ního podniku. Do manažerského rozhodování
patří vyváženost všech faktorů za účelem do-
sažení vytčeného cíle. Dnes řešíme více pro-
jektů než v době mého nástupu. Zvýšili jsme
obrat o víc než dvojnásobek, ale také počet
zaměstnanců o šedesát odborníků. Vzhledem
k zaměření naší práce a různorodosti projektů
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všichni musí být odborně zdatní a ochotní se
neustále učit. Najít takové lidi na pracovním
trhu dnes není jednoduché. 

S tím souvisí generační obměna, která se
nevyhýbá ani VTÚ. Nové zaměstnance mu-
síme vychovat, prostředí je specifické, takže
nevystačí jen s vysokoškolským diplomem,
ale musí mít i nejrůznější atesty a osvědčení
a splňovat další požadavky dané charakterem
a zaměřením státního podniku. 

Zajímavou zkušeností pro mne je, že ně-
kteří bývalí zaměstnanci, kteří v minulosti
odešli do soukromých firem, jež je přeplatily,
se k nám vrací. Argumentem pro to je čin-
nost, které se budou věnovat, zdůrazňují při-
tom lepší pracovní prostředí, profesní rozvoj
a možnost vyměnit monotónní práci za dyna-
mickou, která je těší. 

Pokud jde o výběr spolupracovníků, tak pro
mne jsou rozhodující loajalita, zkušenost, eru-
dice, schopnosti, znalost prostředí, v němž se
budou pohybovat. 

Letos stojíte v čele VTÚ pátým rokem. Uza-
vřete tak pomyslnou pětiletku, co považujete
za hlavní úspěch a naopak, co chcete zlep-
šit/změnit?

Za rozhodující považuji to, že si VTÚ upev-
nil své postavení v obranné a bezpečnostní
komunitě a společnosti vůbec. Je uznáva-
nou institucí s pozitivním vývojem. Má
všechny předpoklady dále se rozvíjet. Vzhle-
dem k narůstajícímu počtu technologicky
náročnějších projektů a jejich vzájemné pro-
vázanosti chci osobně přispět k tomu, aby
všichni zaměstnanci neměli úzkoprofilové
myšlení zaměřené na jeden projekt, ale aby
přemýšleli koncepčně v kontextu odbor-
ného řešení, ale i podniku jako celku. Je to
pro mne velká výzva, protože začínáme ve
větší míře realizovat podpůrnou činnost ve
prospěch naší armády formou různých stu-
dií a konzultací, což vyžaduje širokospek-
trální přemýšlení. Souvisí to s tím, co jsem
nastavil hned od počátku, a to je prováza-
nost našich odštěpných závodů, aby každý
nepřemýšlel jen v rámci jeho portfolia, ale
i aktuál ních trendů Aliance a EU. Musí tady
být přesah, vnímání bezpečnosti v širším
kontextu. Abychom si tím navzájem krůček
po krůčku otvírali ony pomyslné dveře
k dalšímu růstu. ■
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Vynikající energetik/technik může být
i vynikajícím manažerem, opačně tomu
tak nemusí být. Souhlasíte s tímto ná-
zorem?

S tím se dá souhlasit. Vždy je velká
výhoda, když manažer oboru rozumí.
Není ale nutné, aby vynikající manažer
byl i energetikem, technikem. Musí mít
v oboru přehled, orientaci v problema-
tice, ale na technické detaily má mít ex-
perty, které si ovšem musí umět zajistit.

Považujete se Vy osobně více za ener-
getika nebo manažera?

Cítím se energetikem stejně jako ma-
nažerem. 

Řídit společnost jako je ČEZ, má svá
specifika. V čem především?

Skupina ČEZ patří mezi první desítku
největších energetických společností
v Evropě a na této úrovni řešíme všichni
velmi podobná témata: regulatorní
rámec Evropské unie i svých národních
států, transformaci energetiky s ohle-
dem na ochranu klim-+++atu, investice
do nových zdrojů, digitalizaci a smarti-
fikaci distribučních sítí apod. Energetika
je pro každý stát prioritní oblastí z hle-
diska soběstačnosti a bezpečnosti, při-
tom je na evropské úrovni neuvěřitelně
propojená a provázaná, což se v bu-
doucnu bude ještě dále stupňovat. 

Často diskutovanou otázkou je úroveň
podnikatelského prostředí u nás.  Od-
povídá potřebám doby? 

S drobnými výhradami jsem celkem
spokojen. Vždy může být hůř, ale taky
mnohem lépe. A je v pořádku, že nebu-
deme nikdy zcela spokojeni. 

Logika říká, že je neustále co zlepšovat,
a to lze vztáhnout i na podnikatelské
prostředí.  S kterými hlavními prob-
lémy se ve své práci potýkáte?

Potýkáme se každý s řadou problémů
– zbytečnou kriminalizací podnikání, ne-
vyzpytatelností a nepředvídatelností re-
gulatorních rozhodnutí. Ale je základem
manažerské práce řešit problémy. Ale
tím zásadním je pohled do budoucnosti.
A zde je tím hlavním úkolem, který
máme řešit, otázka vzdělávání a vý-
chova generací, které to vezmou za nás.
Této oblasti dlužíme asi nejvíce, úroveň
školství není uspokojivá, a zde asi nej-
více pokulháváme za vyspělými státy.

Jste úřadujícím viceprezidentem Svazu
průmyslu a dopravy České republiky.
Průmysl včetně energetiky stojí v sou-
časnosti před řadou výzev, které z nich
považujete za hlavní?

V oblasti energetiky probíhají díky
technologickému pokroku i regulator-
ním zásahům zásadní změny již několik
let. Sám jsem zvědavý, jak bude toto
odvětví vypadat za dvacet, třicet let. Na
společnosti typu ČEZ ale leží – možná
trochu nevděčná – úloha zachovat pro-

dukci v klasických elektrárnách alespoň
tak dlouho, dokud nebude stoprocentně
jasné, že energetická revoluce skutečně
bude fungovat a obyvatelé České repu-
bliky se nemohou ocitnout bez dodávek
spolehlivé elektřiny. Nemám rád, když
někdo bez širší znalosti věci vykřikuje,
že brzdíme pokrok a chováme se zpá-
tečnicky. Naopak – ČEZ masivně inves-

tuje do nové energetiky, od obnovitel-
ných zdrojů přes energetické úspory
a chytré sítě až po skladování elektřiny.
Naší základní povinností však je, aby
dodávky energií byly spolehlivé a bez-
pečné, aby všichni zákazníci měli v daný
moment elektřinu. 

Kdo Vás nejvíce ovlivnil v rozhodnutí
studovat techniku?

Můj otec byl matematik a možná
i díky tomu jsem přirozeně k matema-
tice inklinoval i já.  No a od toho už je
k technickým předmětům jen kousek.
Zároveň byl tatínek na mne a bratra po-
měrně přísný, co se výsledků studia
týče.  Vždycky nám říkal, že máme cílit
co nejvýš. Neexistovalo nepřihlásit se
na vysokou. A jedinou možností, kterou
mi tehdejší režim umožňoval, bylo stu-
dium na technické univerzitě. Zpětně
jsem za to vděčný. Technické vzdělání
mi otevřelo obrovské možnosti uplat-
nění. 

Které osobnosti jsou nebo byly Vaším
vzorem?

Nemohu jmenovat jeden konkrétní
vzor. Nechávám se inspirovat celou
řadou lidí doma i v zahraničí, z minu-
losti i ze současnosti. Řídím se zároveň
svým přesvědčením, že nejdůležitější
jsou morální a životní hodnoty, které
každý z nás, bez rozdílu zda jde o zná-
mou osobnost či ne, zastává. V českém
prostředí bych rád vyzdvihl ty, kteří tvoří
celou vrstvu středních podnikatelů, kteří
už více než čtvrt století úspěšně podni-
kají, dávají lidem práci a platí daně
v České republice. Těch si nesmírně
vážím a patří jim můj obdiv.

Kdybyste se dnes rozhodoval znovu,
zvolil byste stejnou profesní dráhu?

Asi ano, ale nemá smysl o tom
přemýš let, protože tato situace už se ne-
bude opakovat.

Cítím se energetikem stejně jako manažerem,

řekl CzechIndustry Daniel Beneš, předseda představenstva a generální ředitel ČEZ 
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Každá profese člověka v něčem oboha-
cuje a něco mu bere. Platí to i u Vás?

Zajisté. Ale pokud neuhnete od svých
zásad a hodnot a přes množství práce
ještě pořád vnímáte potřeby svých nej-
bližších a máte oči vůči okolnímu světu
otevřené, pak může být každá profese
obohacující.

V roce 2014 jste se stal držitelem pre-
stižního ocenění Manažer roku, s ja-
kými pocity jste ho přijal?

Udělalo mi to velikou radost, ale důle-
žité je neusnout na vavřínech. Stále se
je co učit. A toto ocenění nevnímám jen
jako moje ocenění, ale jako uznání všem
kolegům, se kterými pracuji a od kterých
jsem se v průběhu let mnoho naučil.

Doba klade na manažery nové nároky,
v čem zejména?

Na čas. Můj diář je z 95 procent stále
zaplněn pracovními povinnostmi. Není
to ideální, někdo by takové vytížení
prací mohl považovat za neúspěch.
Moje práce, pozice a zodpovědnost za
jednu z největších firem v České repub-
lice ale takové nasazení vyžaduje. 

Daří se ve společnosti ČEZ předávat
roky získané know-how na novou ge-
neraci energetiků?

Generační obměna našich technic-
kých pracovníků v následujících letech

představuje výzvu, k níž přistupujeme
velmi zodpovědně. Zavedli jsme systém
předávání vědomostí a zkušeností od
starších energetiků těm nově příchozím,
mladým. Někteří naši zaměstnanci strá-
vili v energetice celý svůj pracovní život,
znají elek trárnu či distribuční sítě do nej-
menších podrobností, navíc mají zažitou
řadu událostí a situací, které mohou na-
stat. Jejich přínos pro výchovu dalších
generací je proto naprosto zásadní. Mě
osobně spolupráce s mladými lidmi
velmi obohacuje – jejich nasazení, elán,
nezatíženost minulostí...

Podle jakého klíče si vybíráte spolupra-
covníky? Sázíte více na reference, nebo
na první dojem?

Nejvíce preferuji, když mám s dotyč-
ným nějakou osobní zkušenost. Ať už
jde o spolupracovníky z externích firem
nebo o zaměstnance uvnitř firmy. 

Kterých lidských vlastností si vážíte
a naopak?

Klíčové jsou pro mě inteligence,
ochota tvrdě pracovat, schopnost
rychle se učit nové věci, být týmovým
hráčem, v neposlední řadě disciplína
a loajalita. V práci jsem přísný, což
někdy vypadá, že jsem až moc tvrdý, ale
jednou větou dodávám, že zároveň se
snažím být vždy slušný a spravedlivý,
a to za všech okolností.

Považujete se za vizionáře?
V čele korporace jako je ČEZ nemů-

žete fungovat bez vize. Nicméně bych
lhal, kdybych tvrdil, že všechny vize ve
Skupině jsou z mojí hlavy. Nicméně po-
vahou jsem spíš realizátor a vize přetvá-
řím v realitu tak, aby vše fungovalo
a uvedlo se v život. V energetice jsou
vize důležité, byť v našem případě je do
velké míry určuje státní energetická
koncepce a ta zase vychází z evropských
trendů. 

Společnost ČEZ si letos připomíná půl
století od svého vzniku v roce 1969,
kdy byly Československé energetické
závody rozděleny na ČEZ a SEP. Jak by
se měla podle Vás vyvíjet v příštích le-
tech, co byste ji popřál do další pade-
sátky?

Posláním Skupiny ČEZ je zajišťovat
bezpečnou, spolehlivou a pozitivní
energii zákazníkům i celé společnosti,
vizí je přinášet inovace pro řešení ener-
getických potřeb a přispívat k vyšší kva-
litě života. 

To platí dnes a přeju to společnosti
i do budoucna. Také by měla být vždy
o krok napřed před ostatními, otevřena
novým trendům a neměla by ji unik-
nout žádná příležitost na trhu. Přeju jí
manažery, kteří na to vše budou my-
slet a budou se umět rychle rozhodo-
vat. ■

Poznamenejte si!
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Pane řediteli, koncem dubna se v Praze usku-
teční Evropské jaderně-energetické fórum
(ENEF). Jedním z diskutovaných témat bude
konec palivového cyklu. Výzkum SÚRAO
v této oblasti má co nabídnout. Které hlavní
přínosy byste vyzdvihl?

Správa úložišť radioaktivních odpadů je
státní technická organizace, které hledá nej-
bezpečnější řešení pro naše budoucí generace
v oblasti eliminace radioaktivních odpadů. Vý-
zkumu a vývoji konce palivového cyklu se
SÚRAO intenzivně věnuje. Velice důležité je
pro naši činnost Podzemní výzkumné praco-
viště Bukov, kde spolu s expertními týmy pra-
cujeme v hloubce, ve které se předpokládá, že
se bude nacházet budoucí hlubinné úložiště.
Významné jsou například výsledky dlouhodo-
bých korozních experimentů vzorků ukláda-
cího obalového souboru za podmínek, které
simulují prostředí možného budoucího hlu-
binného úložiště. Na svých výzkumech spolu-
pracujeme s mnoha partnery, sdílíme zkuše-
nosti se subjekty z Česka i ze zahraničí.

Uvedl jste pracoviště Bukov, které experi-
menty zde probíhají a jaký je jejich cíl?

Bukov slouží pro SÚRAO jako testovací la-
boratoř, kde získáváme data o chování horni-
nového prostředí v předpokládané hloubce
budoucího úložiště. Probíhají tady také testy
materiálů pro inženýrské bariéry úložiště,
aktuálně se například jeden z nich zaměřuje
na bentonitové těsnicí a zároveň tlumicí
vrstvy.

Inspirací pro SÚRAO jsou podobné podzemní
laboratoře v zahraničí, kde zejména?

Velkou inspirací je pro nás Finsko, s odbor-
níky z této severské země při svých výzkumech
intenzivně spolupracujeme, ostatně právě ve
Finsku se výstavba hlubinného úložiště blíží ke
konci. Blízké vztahy a spolupráce nás pojí i na-
příklad s Francií, Švédskem nebo Švýcarskem,
kde se projekt hlubinného úložiště také připra-
vuje.

V souvislosti s podzemním ukládáním jader-
ného paliva jsem se setkal se dvěma názory.
Ten první říká, že může nastat doba, kdy ho

budeme umět zpracovat a využít, a proto by
nemělo být uloženo do podzemí takříkajíc na
věky. 

Hlubinné úložiště je konečným řešením pa-
livového cyklu jaderných elektráren a SÚRAO
je v České republice zodpovědná za jeho tech-
nické řešení. Podle dnešních odborných zna-
lostí je to nejbezpečnější způsob vyřešení ži-
votního cyklu tohoto typu odpadu. Není však
vyloučené, že se v budoucnu objeví takové
technologie, které tento typ odpadu dokáží
zpracovat lépe a eliminovat více než dnešní
postupy. Proto se v současnosti nerozhoduje
o budování hlubinného úložiště, ale SÚRAO
hledá místa, která jsou vhodná v budoucnu
tento typ projektu hostit. 

Úkolem SÚRAO je z geologického hlediska
prozkoumat podloží v České republice, aby bu-
doucí generace, v případě, že to v roce 2050
budou muset řešit, nemusely začínat od nuly.
Musíme se systematicky připravovat na vari-
antu, že hlubinné úložiště jednou v budoucnu
bude muset být, což je zodpovědný přístup.
Nemůžeme to nechávat náhodě. Musíme být
připraveni i na variantu, že převratné řešení
v roce 2050 nebude.

V souvislosti s hlubinným úložištěm nepro-
bíhá výzkum pouze na pracovišti Bukov, ale
i jinde. Můžete to více konkretizovat?

Vedle podzemní laboratoře Bukov probíhají
výzkumy chování bentonitových bariér v Re-
gionálním podzemním výzkumném centru
URC Josef. Podílíme se samozřejmě i na me-
zinárodních projektech. Spolu s institucemi ze
Švýcarska a Velké Británie spolupracujeme na
projektu v Podzemní laboratoři Grimsel Test

Musíme se systematicky připravovat na variantu, že hlubinné
úložiště jednou bude muset být, což je zodpovědný přístup, 
řekl CzechIndustry Jan Prachař, ředitel SÚRAO
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Site ve Švýcarsku, jehož cílem je zachytit
všechny druhy změn, které v horninovém ma-
sivu nastanou při jeho náhlém odlehčení
a opětovném zatížení. 

Aktuálně také probíhají geofyzikální vý-
zkumné povrchové práce na vytipovaných lo-
kalitách, které by měly dodat ještě více dat pro
kvalifikované a zodpovědné rozhodnutí
o zúžení počtu lokalit.

Na www stránkách SÚRAO je projektové ře-
šení hlubinného úložiště. Se stejným princi-
pem se počítá do budoucna nebo může ještě
doznat řady změn?

Vzhledem k časovému horizontu výstavby
hlubinného úložiště (rok 2050) je jisté, že dojde
k úpravám. Naši odborníci na projektu stále
pracují, využívají nových poznatků a roli
budou hrát samozřejmě i specifika lokality,
která bude pro možné umístění úložiště
vhodná.

Projekt HÚ tak, aby odpovídalo nejvyšším
bezpečnostním standardům, je jedna věc, tou
druhou je vybrání vhodné lokality. Obce ve
zkoumaném území jsou v převážné míře
proti. Jde o nepochopení potřeby průzkum-
ných prací nebo spíše o různé tlaky takříkajíc
zvenku?

Výběr konkrétní lokality pro umístění úlo-
žiště je všude na světě velmi dlouhodobý pro-
ces, kterého se účastní zástupci veřejnosti
a odborníci z řady oborů, jako geofyzikové,
geochemici, inženýrští geologové, hydrogeo-
logové, dále projektanti a ekonomové, odbor-
níci na životní prostředí, na související soci-
ální aspekty a mnoho dalších. Ve všech ze-
mích je důležitou součástí výběru důkladná
diskuze s veřejností, především pak s obyva-
teli a zástupci lokalit, kde by hlubinné úložiště
jednou v budoucnu mohlo být umístěno. Je
nezbytné, aby důvěřovali bezpečnosti pro-
jektu úložiště a považovali tuto stavbu za sou-

část budoucího rozvoje obce a celého regi-
onu.

V roce 2010 vznikla Pracovní skupina pro di-
alog o hlubinném úložišti. Její práce v pod-
statě žádné výsledky z pohledu obcí a dalších
odpůrců HÚ nepřinesla. Jakým směrem by se
měla ubírat její práce?

Pracovní skupina pro Dialog fungovala šest
let. Všechny strany měly zde prostor se vyjá-
dřit. Jedním z výsledků pracovní skupiny byla
novela atomového zákona o příspěvcích pro
obce v rámci průzkumných prací na lokalitách.
Vzniknul také první návrh záměru zákona o za-
pojení obcí. Diskutovalo se také o kritériích vý-
běru lokality. Pracovní skupina se naposledy
sešla v roce 2016 a na začátku roku 2017 vy-
pršely všem členům mandáty. Jsem si jistý, že
obnovení dialogu o hlubinném úložišti bude
nutným krokem, otázkou je jakým způsobem,
jestli obnovit PS Dialog, nebo její původní for-
mát adaptovat dnešním potřebám, nebo
možná vytvořit zcela jinou platformu pro ko-
munikaci. I tato otázka bude jednou z priorit le-
tošního roku, protože se domnívám, že otevře-
nost a diskuze o takovémto projektu je velmi
důležitá.

Diskuse týkající se hlubinného úložiště se ne-
ustále točí kolem vyhořelého paliva. Nicméně
do vaší gesce patří i nízko a středněaktivní od-
pady, které jsou ukládány v úložištích Richard
a Bratrství. I ty by měly nakonec skončit v hlu-
binném úložišti? Není jiná varianta jejich defi-
nitivní likvidace?

Správa úložišť radioaktivních odpadů pro-
vozuje tři úložiště radioaktivních odpadů na
našem území. Tato úložiště jsou určena ke ko-
nečné eliminaci nízkoaktivních a středněaktiv-
ních odpadů. Radioaktivní odpady vznikají
v každé zemi, není to jen použité palivo z ja-
derných elektráren, ale vznikají i v běžném ži-
votě. Jsou to odpady z nemocnic, výzkumu,

průmyslu (např. laboratorní odpad, vyřazené
laboratorní přístroje, ozařovací hlavice z prů-
myslu a medicíny, stará požární čidla, atd.).
Stejně jako s jinými odpady je potřeba s nimi
zodpovědně nakládat a bezpečně vyřešit
konec jejich životního cyklu.

V únoru tohoto roku jste byl jmenován ředi-
telem SÚRAO. Správu znáte dobře, v letech
2011 až 2014 jste ji řídil. Jaké hlavní priority
jste si stanovil na nejbližší období? 

Cílem prací v letošním roce je dokončení
probíhajících měření na lokalitách v takovém
rozsahu, aby bylo možné odpovědně přistou-
pit k transparentnímu hodnocení a násled-
nému zúžení počtu lokalit. V oblasti komuni-
kace je cílem maximálně otevřený dialog
s dotčenými občany a obcemi, připravujeme
vzdělávací program o problematice radioak-
tivních odpadů obecně, podílíme se na pří-
pravě návrhu věcného záměru zákona o zapo-
jení obcí. Spouštíme také nové internetové
stránky a zaměřit bychom se chtěli i na face-
book.

Co vás čeká v delším časovém horizontu?
Dlouhodobě bezpečný provoz tří úložišť ra-

dioaktivních odpadů a příprava projektu hlu-
binného úložiště jsou samozřejmě stěžejními
úkoly SÚRAO.  Vedle pokračování prací a vý-
zkumů týkajících se hlubinného úložiště, by-
chom rádi zvýšili informovanost právě o zmí-
něných odpadech, které vznikají ve zdravotnic-
tví, průmyslu nebo při výzkumu. 

V oblasti týkající se procesu výběru lokality
pro HÚ zveřejňujeme v dubnu popisné studie
lokalit. Čeká nás také projednání záměru zá-
kona o zapojení obcí do procesu výběru loka-
lity se zástupci veřejnosti. Získání dat z doda-
tečných měření a jejich interpretace, odborná
diskuze a veřejné projednání dílčích hodno-
cení (bezpečnost, technická proveditelnost
a vliv na životní prostředí). ■
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Od 1. ledna jste prezidentem Svazu pod-
nikatelů ve stavebnictví, což je druhý nej-
významnější profesní svaz v ČR. Na které
hlavní priority se chcete zaměřit v nejbliž-
ším období?

Máte pravdu, pozice Svazu podnikatelů
ve stavebnictví je skutečně významná.
Jsme například členy Rady hospodářské
a sociální dohody, tzv. tripartity, Rady
vlády pro investice, kolegia ministryně pro
místní rozvoj. A jako člen Konfederace za-
městnavatelských a podnikatelských svazů
jsme za zaměstnavatele například odpo-
vědni za uzavření kolektivní smlouvy vyš-
šího stupně s odbory. Mimochodem, to je
jeden z nejbližších úkolů, do konce března
musíme tuto smlouvu dojednat a uzavřít.
Věřím, že ve chvíli, kdy budou čtenáři číst
tyto řádky, už bude tento důležitý úkol spl-
něn a smlouva uzavřena.  

A pokud jde o dlouhodobou perspektivu?
Mezi ty nejdůležitější bude patřit posí-

lení pozice svazu jako reprezentanta jed-
noho z nejvýznamnějších hospodářských
odvětví ve vztahu ke státní a veřejné
správě. Souvisí to i s našimi aktivitami
v oblasti legislativy, zejména s prací na
zjednodušení stavebního práva, tzv. reko-
difikace, a řešení situace dostupného byd-
lení. V obou případech jsme aktivními
účastníky pracovních týmů, kde se tyto zá-
ležitosti řeší. Určitě se budu snažit o rozší-

ření portfolia členů svazu, neboť v tuto
chvíli nejsou členy například investoři-de-
velopeři nebo projektové společnosti, a ty
všechny určitě chápu jako podnikatele ve
stavebnictví. Čeká nás také řešení situace
v učňovském školství. Těch výzev a úkolů
je opravdu řada.

Investice jsou, nicméně povolování a pří-
prava staveb je velmi zdlouhavá. Blýská se
na lepší časy v souvislosti s připravova-
nou novelou stavebního zákona? 

Tady máme dvě roviny – aktuálně je
v Poslanecké sněmovně projednávána no-
vela zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení vý-
stavby infrastruktury. Považuji ji z krátko-
dobého hlediska za velmi důležitou, má
naši podporu. Přijetí novely by jistě pří-
pravě a povolování velkých infrastruktur-
ních projektů prospělo. A druhou rovinou
je projednávaná rekodifikace stavebního
práva – to je změna od základu, kterou rov-
něž jako svaz podporujeme. Není přeci
normální, že ČR je v trvání doby přípravy
takových projektů na 127. místě na světě.
Cesta k povolení stavby trvá deset let,
a v případech dopravních staveb i patnáct
a více let. Jestli se ale bude blýskat na lepší
časy, uvidíme podle toho, zda se podaří
tuto změnu úspěšně prosadit.  

Jste členem Rady vlády pro veřejné finan-
cování. V čem vidíte její hlavní přínos?

Rada byla ustavena koncem ledna letoš-
ního roku, zatím jsme měli jedno jednání
a jakýkoliv závěr by v tuto chvíli nebyl ko-
rektní. 

Různých rad, poradních komisí, expert-
ních skupin a dalších podobných „útvarů“
při vládě, ministerstvech a dalších institu-
cích máme v ČR desítky. Nehrozí, že Rada
vlády pro veřejné financování bude jednou
z mnoha, takříkajíc další do počtu? A po-
třebujeme je vůbec?

Začnu od konce. Já myslím, že smysl
mají či má, vždy záleží na zadání a na ve-
dení. Ale jak říkám, v případě Rady vlády
pro veřejné investování je na jakýkoliv
soud ještě brzy.

V souvislosti se zadáváním veřejných za-
kázek jste se na nedávné tiskové konfe-
renci zmínil o kultivaci podnikatelského
prostředí. Můžete to více konkretizovat?

Já mluvil o kultivaci zadavatelského pro-
středí. Souvisí to s modlou „nejnižší ceny“
jako jediného kritéria při výběru dodava-
tele veřejné zakázky. Už můj děda, malý
živnostník z první republiky, mi vždy říkal –
nejsem tak bohatý, abych si kupoval nej-
levnější věc. Já myslím, že je to moudrost,
kterou by se měli řídit i dnešní zadavatelé.
Existují postupy, metodiky, kdy zadavatel
je schopen jako hodnoticí kritérium vybrat
cenu optimální – ne nejnižší. Vyžaduje to

Situace s dorostem, ať učňovským nebo středoškolským
v technických oborech, je všude stejná – bídná,

řekl CzechIndustry Jiří Nouza, prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví
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samozřejmě daleko více práce, člověk
musí „jít s kůží na trh“ a takovou věc musí
být schopen odargumentovat. Případy nej-
nižších cen v oblasti výstavby dopravní in-
frastruktury by měly být odstrašující.

Počátky stavebnictví se datují v dávné mi-
nulosti, kdy si pravěcí lidé „budovali“
první úkryty v jeskyních a další přístřešky.
Mít vlastní střechu nad hlavou patří mezi
lidské priority po staletí. Myslíte si, že je
stavebnictví v současnosti jako obor do-
statečně ceněno? Co je podle vás třeba
udělat, aby se zvýšila jeho prestiž?

Bohužel, a já musím říct, že zcela ne-
oprávněně, je stavebnictví nedoceněno.
Kam se podíváme, je stopa stavebnictví.
Bez toho přeci nemůže fungovat nic…
Může průmysl, a je přeci jedno, jestli jde
o počítač, robota, já nevím – pneumatiku –
něco vyrobit bez střechy nad hlavou?
Mohli bychom se někam přepravit bez
toho, aniž by existovala cesta? Nebydlíme
přeci pod širým nebem, ale v domech. Ob-
divujeme Tančící dům v Praze, operu
v Sydney… Ale to musel někdo postavit.
A co je třeba udělat, aby se zvýšila prestiž
stavebnictví? Začít si tyto věci uvědomovat
a nevidět ve stavebnících jen škůdce a zlo-
čince.

Zručný řemeslník si dnes vydělá víc než
průměrný manažer. Přitom dělnické pro-
fese jsou na okraji zájmu mladých lidí,
když se rozhodují o svém budoucím povo-
lání. Jaký je stav v oborech, který je spojen
se stavebnictvím?

Jednoduše řečeno bídný. A to je věc,
která nás trápí opravdu významně. Od
svého nástupu do funkce jsem už navštívil
řadu našich regionálních organizací
a musím bohužel říct, že situace s doros-
tem, ať učňovským nebo středoškolským
v technických oborech, je všude stejná –
bídná. A tady, přes všechnu snahu firem –
různá stipendia pro učně, studenty apod. –
si opravdu sami nepomůžeme. Tady, v ob-
lasti učňovského školství, stát zcela rezig-
noval na svou úlohu alespoň koordinační,
když už nebudu mluvit o funkci řídicí.

A pokud jde o dostatek zaměstnanců ve
stavebních firmách? 

Jednoduše řečeno nedostatek. V letech
krize odešlo z oboru cca 50 tisíc pracovníků
a ti se nevrátili. A to nemluvím o tom, že
„domácí“ už prostě a jednoduše některé
činnosti nechtějí dělat. Budeme se muset
podívat do zahraničí a pokusit se řešit to
„dovozem“. Přesto, že se stát jakž takž
v tomto směru snaží něco dělat, o pruž -
nosti a dostatečném přílivu pracovní síly si
můžeme nechat zdát.

Deficit stavebnictví z minulých let vyvo-
lává potřebu rozsáhlé nové výstavby
a modernizace – byty, dálnice, rychlostní
železnice. Máme na to dostatek kapacit?

Soudím podle rozhovorů s odpověd-
nými pracovníky stavebních společností,
že v oblasti technické či dopravní infra-
struktury zatím ještě není nejhůře, ale
pokud jde o řemesla nutná pro pozemní
stavitelství, je to, jak říkám, bída.

Hovoří se o výstavbě nových jaderných
bloků v Dukovanech nebo Temelíně, popří-
padě v obou elektrárnách. Je české sta-
vebnictví připraveno na tuto výzvu, nejsou
už zapomenuty zkušenosti, které byly zís -
kány při výstavbě jaderných elektráren,
paradoxně, v minulém století?

Odpověď zní ano. České stavebnictví je
na tuto výzvu připraveno. Upřímně, nedo-
vedu si představit, že pokud k výstavbě
dojde, že by to vůbec mohlo být myslitelné
bez českého stavebnictví.

Když byste srovnal ČR s dalšími evrop-
skými zeměmi v oblasti stavebnictví, jak
na tom jsme?

Oddělme rovinu projektu a dobu jeho
přípravy – tam se opravdu nemáme čím
chlubit – a rovinu řekněme realizace od
momentu vydaného stavebního povo-
lení. Já tvrdím – co je naprojektováno, ať
je to sebevíc odvážné, to česká stavební
firma postaví. V jakémkoliv srovnání s Ev-
ropou obstojíme. Vždyť naše firmy staví
nejen v Evropě, ale i mimo ni, a para-
doxně jsou tam oceňovány daleko víc než
doma.

Pojďme od reality k vizím. Co dnes před-
stavuje SPS a jak byste ho chtěl změnit
v horizontu pěti, deseti let?

Dnes je SPS respektovaným představi-
telem českého stavebnictví, je členem tri-
partity, Rady vlády pro veřejné investo-
vání, členem kolegia ministryně pro místní
rozvoj, je partnerem Ministerstva dopravy,
Ministerstva průmyslu a obchodu a asi
bych našel další příklady, které by charak -
terizovaly dnešní postavení svazu. Vize
kam dál? Víte, mně dnes chybí ve staveb-
nictví určitá míra loajality a respektu mezi
námi samými. Ano, je pravda, že všichni
členové navzájem jsou si konkurenty, ale
to přeci neznamená, že se spolu nemů-
žeme bavit – prosperita stavebnictví musí
být zájmem nás všech. Já si prostě nemys-
lím, že by například vztah investora/deve-
lopera se zhotovitelem/stavitelem měl být
vztah nepřátelský, vítěz x poražený… Vždyť
oba mají stejný zájem na tom, aby projekt,
na kterém společně pracují, dopadl dobře.
Pak budou spokojeny obě dvě strany. Rád
bych ze svazu vytvořil platformu, kde se
budeme vzájemně setkávat, můžeme se
i do krve pohádat, ale vyjdeme ven a bu-
deme společně reprezentovat české sta-
vebnictví. Společně to dokážeme, každý
sám nikoliv.

Když byste měl představit Jiřího Nouzu,
prezidenta SPS, co byste o něm řekl? 

Padesát šest let, považuje se „tělem
i duší“ za patriota českého i pražského. Je
Pražák, křtěný Vltavou, a k našemu hlav-
nímu městu má velmi pozitivní vztah.
Pokud se týká profesních dat, vystudoval
Vysokou školu ekonomickou v Praze, Fa-
kultu zahraničního obchodu (1989). V prů-
běhu profesního života se pohyboval jak
na straně soukromého sektoru, tak na
straně státního a veřejného sektoru. Nerad
slyší dlouhé vysvětlování, proč něco nejde.
Jeho krédem je – řekněte mi, jak to jde, po-
pište mi rizika, pak se rozhodne, která pod-
stoupí, která ne. ■
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P
etr Vokáč a Lubomír Junek ze
Skupiny ÚJV si na Floridě pře-
vzali prestižní cenu amerického

Institutu pro výzkum elektrické energie
EPRI. Ocenění do České republiky pu-
tuje za dvě technologické inovace pro
provoz jaderných elektráren: nový po-
čítačový model MAAP5 a zavedení
nové metody oprav svarových spojů
Weld Overlay.

Ing. Petr Vokáč s týmem oddělení
Těžkých havárií z ÚJV Řež (dříve Ústav
jaderného výzkumu) se společně s ma-
ďarskou jadernou elektrárnou Pakš po-
díleli na adaptaci programu MAAP5
(Modular Accident Analysis Program,
verze 5) pro modelování průběhu těž-
kých havárií reaktorů typu VVER.  Jeho
vhodným použitím je možné dosáh-
nout zvýšení bezpečnosti provozu
a snížení provozních nákladů jaderných
bloků. 

„Modelování a analýzám těžkých ha-
várií lehkovodních reaktorů se v ÚJV
Řež věnujeme už téměř třicet let. Za
tuto dobu se nám podařilo nashromáž-
dit velké množství zkušeností a dat.
Nová verze programu MAAP5 (Modu-
lar Accident Analysis Program) umož-
ňuje provozovatelům stávajících i nově
budovaných jaderných bloků VVER 440
a VVER 1000 lépe a rychleji navrhovat
opatření pro zajištění bezpečnosti
elektráren pro případ těžké havárie,“
uvedl Vokáč. 

Ing. Lubomír Junek, Ph.D., ředitel
Ústavu aplikované mechaniky Brno, si
v USA za svůj tým převzal cenu za za-
vedení a kvalifikaci nové technologie
oprav svarových spojů, tzv. Weld Over-
lay (WOL) pro jaderné elektrárny. Me-
toda WOL představuje způsob opravy
svarových spojů postupným navařová-
ním vrstev.

„Metoda umožňuje překrytí svaru
potrubí bez nutnosti řezání a lze ji vy-
užít pro opravy heterogenních spojů
v náročném prostředí primárního
okruhu a parogenerátoru. Používá se
v USA a ve světě ji zatím zvládlo jen
několik málo společností,“ upřesňuje
Junek. Součástí projektu bylo také za-
vedení postupu WOL do české legisla-
tivy a vytvoření normativů pro návrh,
aplikaci a kontroly svarů během výroby
a provozu energetických zařízení. Me-
todu následně převzala do provozní
praxe společnost ČEZ, konkrétně ČEZ
ENERGOSERVIS, který bude tuto me-
todu aplikovat pomocí svařovacího
automatu se speciální navařovací hla-
vicí.

Skupina ÚJV, součást Skupiny ČEZ,
nebodovala na cenách EPRI poprvé.
V roce 2017 Institut ocenil dlouholetou
práci Zkušební laboratoře oddělení Ra-

diační chemie a kvalifikace v oblasti ří-
zeného stárnutí kabelů, cenu převzal
Vít Plaček. Společnosti ze Skupiny ÚJV
porotu oslovují především tím, že te-
oretické poznatky úspěšně aplikují v re-
álných provozech elektráren. 

Společnost ČEZ je členem jaderného
sektoru EPRI od roku 2011.  V rámci to-
hoto členství získaly přístup ke znalos-
tem EPRI i společnosti Skupiny ÚJV,
které poskytují pro ČEZ technickou pod-
poru. ÚJV Řež, Centrum výzkumu Řež,
VZÚ Plzeň a Ústav aplikované mecha-
niky Brno (Skupina ÚJV), tak mohou
využívat řady patentů a poznatků, které
EPRI svým členům nabízí.

„Vítězné projekty a jejich lídři v sou-
těži o technologický transfer v roce
2018 představují to nejlepší ve vý-
zkumu a vývoji v oblasti energetiky,"
uvedl Arshad Mansoor, viceprezident
pro výzkum a vývoj společnosti EPRI.
„Vytvářejí, rozšiřují a transformují
energetický systém budoucnosti tím,
že do provozní praxe zavádějí techno-
logie a postupy, které představují nejen
konkurenční výhodu pro jejich společ-
nosti, ale posouvají hranice celosvěto-
vého energetického průmyslu." ■

České inovace pro energetiku 
znovu získaly prestižní ocenění v USA 
Češi zabodovali na „energetických Oskarech“ EPRI 

EPRI je nezávislá americká organizace
pro výzkum energetiky a životního pro-
středí Electric Power Research Institute
(EPRI), byla založena v roce 1973 jako ne-
ziskový subjekt a nástroj pro realizaci
sdíleného výzkumu elektrárenských spo-
lečností. Na práci EPRI se podílí vědci, in-
ženýři, odborníci z akademické sféry
i průmyslu. Hlavním přínosem organi-
zace je široké sdílení a aplikace informací
a poznatků souvisejících s výrobou elek-
třiny, včetně otázek bezpečnosti, spoleh-
livosti, efektivity, cenové dostupnosti,
zdraví a životního prostředí. Členové
EPRI zajišťují přibližně 90 procent výroby
a dodávek elektřiny ve Spojených stá-
tech a mezinárodně se na její činnosti
podílí více než 1000 organizací ze třiceti
zemí. Aktivity EPRI se soustřeďují do
čtyř oblastí: jaderná energetika, klasická
energetika a obnovitelné zdroje, ochrana
životního prostředí a přenosové a distri-
buční sítě. Jaderný sektor EPRI je členěn
do deseti podprogramů, které pokrývají
většinu provozních aspektů jaderných
elektráren a částečně i problematiku vý-
stavby nových jaderných zdrojů. 



T
oto výročí si kromě početné řady jeho
žáků a rodiny připomínají také nástup-
nické organizace Ústavu jaderné fysiky

v Řeži, který profesor pomáhal založit a poté
ho vedl jako jeho ředitel. Dnešní ÚJV Řež,
Centrum výzkumu Řež a Ústav jaderné fy-
ziky AV ČR stále v Řeži u Prahy navazují na
pionýrské „jaderné“ doby, jejichž byl profe-
sor Šimáně hlavním a nejvýraznějším před-
stavitelem. Byl jedním z našich prvních vy-
slanců v mezinárodních organizacích, včetně
Mezinárodní agentury pro atomovou ener-
gii, podílel se na výstavbě jaderné elektrárny
v Jaslovských Bohunicích a pracoval na pro-
jektu jaderné elektrárny v Dukovanech. Jeho
význam pro domácí a mezinárodní energe-
tiku byl ovšem podstatně širší. Vybrali jsme
ze vzpomínek prof. Šimáně při oslavě jeho
90. narozenin v Řeži:

Po absolvování techniky mně vyzval profe-
sor Zahradníček, abych se ucházel o stipen-
dium do Paříže na College de France, k profe-
sorovi Joliotovi-Curie, do jeho laboratoře ja-
derné chemie, u něhož vyjednal stáž pozdější
profesor Václav Petržílka, který jako jediný Če-
choslovák pracoval před válkou v Cavendis-
hově laboratoři v Anglii v oblasti jaderné fyziky
a jehož pionýrské práce jsou stále citovány. Po-
kusil jsem se o to a vyšlo to.

Pro celý můj další život byly zkušenosti z po-
bytu v laboratoři jaderné chemie profesora Jo-
liota-Curie rozhodující. Nejen účast na pracích
v cyklotronové laboratoři v podzemí College de
France, ale především Jolio tovy přednášky,
jeho přístup k experimentování a k vědecké
práci vůbec, jeho způsob řízení laboratoře, ne-
formální vztah ke spolupracovníkům a vůbec
celé vědecké klima laboratoře byly něčím, co
jsem se snažil celý život napodobovat. Zase-
dací místnost, knihovnu, na jaderné fakultě
v Praze jsem nechal v době, kdy jsem byl dě-
kanem, přestavět podle vzoru knihovny v Joli-
otově laboratoři. Bylo mně umožněno pobývat
nejen na College de France, ale také v labora-
toři jaderné synthesy na předměstí Paříže
v Ivry, kde byl v provozu tentýž urychlovač,
který jsme později měli v Hostivaři, a což bylo
to hlavní – úzce sledovat v Chatillonu, bývalé
pevnosti tereziánského typu, cestu, která vedla
ke konstrukci prvního francouzského reaktoru
ZOE založeného na předválečných francouz-
ských experimentech, výpočtech a patentech.
Odtamtud jsem si donesl reporty k postupům
výroby čistého kovového uranu, zkušenosti
z projektu Van de Graaffa na 5 MV, podle kte-
rých byl později postaven řežský urychlovač,
tam jsem také realizoval zařízení pro automati-
zaci provozu cyklotronu na College de France. 

Po návratu domů jsem se stal prvním odbor-
ným zaměstnancem Ústavu atomové fyziky,
který byl na papíře ustaven, neměl však žádné
pracoviště. Brzy nato se stala zaměstnankyní
ústavu také moje manželka. Když se pak poda-
řilo získat prostory v hostivařských filmových
ateliérech v objektu bývalého parního mlýna,
kde jsem spolu s mechanikem Láďou Klasem
sestavil ze Švýcarska dodaný urychlovač s kas -

kádním generátorem typu Cockcroft Walton,
uvedený pak do provozu inženýrem Webrem
od firmy Haefely, začali jsme jej provozovat
a využívat ve třech jako malý rodinný podnik.

V prvé polovině padesátých let vzrostl ne-
smírně zájem veřejnosti o atomovou fyziku, ze-
jména ve spojení s jadernou energií. S profe-
sorem Petržílkou, Ing. Čeledou, pozdějším pro-
fesorem VŠCHT, Ing. J. Kubou a I. Úlehlou
jsme absolvovali velký počet veřejných před-
nášek o atomové fyzice a uvolňování jaderné
energie v různých městech po republice a také
rozhlasových besed. Nálada celé veřejnosti
přála mírovému využití jaderné energie, bu-
doucí jaderné energetice.

Dále probíhal život jako ve snu. Nabídka So-
větského svazu počátkem roku 1955 o pomoci
při vybavení budoucího ústavu jaderné fyziky
výzkumným reaktorem a cyklotronem, projek-
tování výstavby ústavu jaderné fyziky v Řeži,
první ženevská konference o mírovém využití
jaderné energie v roce 1955 – výsledek dohod
mezi Spojenými státy a Sovětským svazem
o zveřejnění stavu jaderného výzkumu ve stá-
tech, které se jím začínaly zabývat, dohoda
o výstavbě první jaderné elektrárny v Českoslo-
vensku v roce 1956, cesta do Anglie při příleži-
tosti zahájení provozu první jaderné elektrárny
v Calder Hallu, setkání s anglickou královnou,
cesta do Indie, kde došlo ke spuštění pokus-
ného reak toru Upsara, přijetí Nehruem, navá-
zání osobních kontaktů s řadou delegátů z ce-
lého světa při cestě kolem Indie, při níž jsem se
důvěrně seznámil s V. S. Jemeljanovem, před-
sedou Glavatomu, který nesmírně pomohl při
zakládání Ústavu jaderné fyziky v Řeži, v roce
1956 založení Spojeného ústavu jaderných vý-
zkumů v Dubně, o rok později založení Meziná-
rodní agentury pro atomovou energii atd.

Pro mne ty tři roky, do roku 1958, než na-
stoupil nový ředitel ústavu, znamenaly, jak už
jsem řekl, značné přerušení mé vědecké čin-
nosti. Zůstal jsem v ústavu až do doby, kdy se
otevřela možnost přechodu do atomové agen-
tury ve Vídni, kde jsem se angažoval od jejich
prvních kroků jako odborník a poradce česko-
slovenské mise a jako delegát na řadě jednání

a konferencích. Po tříletém pobytu jako ředitel
divize pro technickou pomoc a nukleární suro-
viny, kde jsem se detailně sez námil s prací me-
zinárodních organizací a jejich interním živo-
tem, jsem se vrátil domů. Mezitím jsem byl na-
vržen na profesuru na Fakultě technické a ja-
derné fyziky a v dubnu 1964 jsem nastoupil
prakticky na čtyřicet let na ČVUT.

I když už nejsem několik let jeho zaměstnan-
cem a vrátil se do Ústavu jaderné fyziky české
akademie věd, domnívám se, že něco po mně
na ČVUT přece jen zůstalo. Stále mne těší, že
jsem zanechal stopu své činnosti v případě
školního reaktoru, jehož projekt vznikal v mé
hlavě již v druhé polovině šedesátých let z pře-
svědčení, že jaderná fakulta musí vlastnit nějaké
větší, skutečně jaderné zařízení. Na základě
mých prvních návrhů, na nichž se mnou praco-
vali i někteří pracovníci mé katedry, byl nako-
nec, a to především zásluhou dnes bohužel již
zesnulého Ing. Matějky, postaven školní reaktor
v Troji, který fakultě umožnil provádět výuku re-
aktorové fyziky na vyšší, a především experi-
mentální úrovni. Druhou takovou stopou je za-
vedení neutronové difraktografie s využitím vl-
nových vlastností neutronů, vědního oboru,
o nějž jsem se pokoušel vzbudit zájem již v prvé
polovině padesátých let, kdy již byl pěstován
u velkých reaktorů ve světě. Trvalo však více než
deset let, než se mně podařilo s podporou
Ing. Neumana získat pro fakultu polský difrak-
tograf, který byl instalován na kanále reaktoru
v Řeži. Třetí stopou je pak mikrotronová labora-
toř, na jejíž činnosti se dosud podílím, kde mezi
mladými nacházím opět své mládí. Všechny mé
sny by se však nebyly uskutečnily, kdyby se
mně nebylo podařilo pro jejich realizaci nalézt
osobnosti, jimž se tyto mé záměry staly život-
ním osudem, kterému obětovaly prakticky
celý svůj život. Jim patří můj dík…

Ne každý vědní obor má to štěstí, aby měl
u svého zrodu takovou osobnost jako česká
jaderná fyzika. Profesor Čestmír Šimáně se
rozhodným způsobem zasloužil o její rozvoj
v naší zemi a až do konce svého života se
podílel aktivně na řešení příslušných vědec-
kých a odborných problémů. ■

13
1I2019

Čestmír Šimáně: Můj život mezi atomy

Letošního 9. května uplyne sto let od narození profesora Čestmíra Šimáně, zakladatele jaderného
výzkumu v Československu.  



J
eho technologie jsou nasazeny
v každé desáté jaderné elektrárně ve
světě a ve třech z deseti v Evropské

unii. Řídicí systémy ZAT najdete také v kla-
sických elektrárnách v Evropě, ale i na
vzdálených místech, jako je Kuba, Indoné-
sie či Austrálie.

I když se řídicí systémy pro náročné prů-
myslové procesy od českého dodavatele
stále více uplatňují v zahraničí, v České re-
publice má své nenahraditelné místo. Sy-
stémy ZAT jsou nasazené například v obou
jaderných elektrárnách. „Co se týká zahra-
ničí, máme rozpracované zakázky pro ja-
derné elektrárny na Slovensku, v Maďar-
sku, Arménii, Finsku i ve Francii,“ říká
Karel Stočes, ředitel divize Energetika. ZAT
do nich dodává svůj řídicí systém SandRA
(Safe and Reliable Automation), který je už
čtvrtou generací řídicích systémů firmy. Di-
gitální procesní stanice SandRA Z100 vy-
vinuté pro jadernou energetiku obsahují
speciální bezpečnostní funkce určené pro
nejvyšší bezpečnostní kategorie, které
umožňují řídit technologie primární části
jaderné elektrárny. Nejúspěšnějšími pro-
dukty ZAT v jádře jsou řídicí a bezpeč-
nostní systém ovládání pohonů regulač-
ních kazet reaktoru a regulační systém vý-
konu reaktoru.

ZAT má řešení pro řízení jaderných elektráren, tepláren
i malých technologií
Vývozním artiklem České republiky nejsou jen pivo, křišťál či automobily Škoda. V oblasti energetiky
vytváří dobré jméno českého jaderného know-how ve světě také příbramský ZAT, dodavatel
inteligentních systémů a výrobce řídicích systémů pro energetiku a průmysl. 
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Budova ZAT v Příbrami

Řídicí systém čtvrté generace 
ZAT SandRA



Novinky ve vývoji

Firma ZAT bezpečnostní prvky z jaderné
energetiky uplatňuje i ve svých řídicích sy-
stémech pro tepelné a vodní elektrárny, na
drahách, dolech, v plynárenství a smart sy-
stémech. „V rámci našeho zákaznického
dne Zoom At Technology, který jsme letos
pojali mezinárodně a prezentovali jsme
novinky formou on-line vysílání, jsme
představili nový kompaktní regulátor tur-
bíny SandRA Z210 CTC. Jde o řešení pro
turbíny menšího výkonu. Jeho výhody
jsou především jednoduchá a rychlá insta-
lace, nízká cena a stejný výpočetní výkon
jako u robustních systémů,“ doplňuje
Karel Stočes. V oblasti klasické energetiky
firma dále chystá certifikaci budicího sy-
stému synchronních generátorů s kontro-
lérem SandRA Z110 AVR pro bezpečnostní
kategorii SIL3. Ve vývoji se chce zaměřit na
rozšiřování produktů pro energetické
zdroje a optimalizaci provozu celých sy-
stémů včetně spotřeby a uplatnění řešení
SimONet v zakázkách pro klasickou ener-
getiku. 

SimONet – technologie pro IoT

Platformu SimONet pro bezdrátový sběr,
přenos a zpracování velkého množství dat
pomocí sítí IoT, jako jsou LORA, Sigfox,
IQRF či NB, firma uvedla na trh v loňském
roce. SimONet umožňuje komplexní
správu hodnot a monitoring spravované
lokality nebo objektu. Technické řešení je
založené na platformě IoT, kdy se sběr dat
provádí z bateriově napájených nízkoener-
getických senzorů. SimONet umožňuje
sběr dat z technologických procesů a zaří-
zení i v místech, kde není možné použít
standardní komunikační sítě, nebo je jejich
využití neefektivní. Systém dokáže analy-
zovat měřená data, zvyšovat efektivitu plá-
nování údržby a vede k finančním úspo-
rám. „První instalace u klientů už máme za
sebou. Systém jsme nasadili například pro
sběr dat v teplárenství. Připravujeme také
pilotní projekt v dopravě a správě budov,“
říká Václav Janoch, ředitel divize Smart sy-
stémy. Aplikace SimONet je určená pro
obory plynárenství, drážních systémů, bio-
plynových stanic, vodáren, tepláren atd. 

ZAT v teplárenství

Firma dodává svá řešení jak pro řízení roz-
sáhlých technologických celků typu ener-
getického výrobního bloku, tak i pro řízení
malých technologií, jako jsou čističky od-
padních vod, regulační stanice a podobně.
V oblasti teplárenství prostřednictvím
svých dodávek řídí a chrání jak celé vý-
robní bloky díky DCS systému na plat-
formě SandRA Synergy, tak i jednotlivé
technologie pro výrobu tepla a elektřiny,
jako jsou různé typy kotlů, parních turbín,
synchronních generátorů nebo celé stro-
jovny. Mezi důležité dodávky do tepláren
patří i tzv. neblokové provozy, například za-
uhlování, čerpací nebo kompresorové sta-
nice i projekty v oblasti ekologických tech-
nologií. Těmi jsou odsiřovací linky, denitri-
fikace, odprášení nebo redukce rtuti. Pří-
kladem komplexní dodávky ZAT je napří-

klad realizace v Elektrárnách Opatovice,
kde je firma aktivní již dlouhé roky. Dalšími
teplárnami, kam firma dodává větší roz-
sahy dodávek, jsou teplárny Planá nad
Lužnicí, Náchod, Písek a řada dalších.

IoT v teplárenství

Také v teplárenství se stále více začínají
uplatňovat moderní prvky z IoT. Zde firma
nabízí nový produkt na bázi SimONet,
který je vhodný pro bezdrátový sběr dat
a jejich transfer k dalšímu zpracování. Data
je možné dále využívat například pro predik -
tivní údržbu technologií, a tím výrazně ze-
fektivnit výrobu tepla a elektřiny. V nepo-
slední řadě se ZAT začíná uplatňovat také
v oblasti akumulace energie, jedna z prv-
ních aplikací pro řízení výkonové baterie se
aktuálně připravuje. ■
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Operátor plně automatizované výrobní linky určené pro osazování a pájení SMD součástek

Rentgenová kontrola kvality pájení desek na výrobní lince elektroniky v Příbrami

Selektivní pájení
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N
ový systém od české firmy BONEGA umožňuje díky bezkonku-
renčně nízkým pořizovacím i provozním nákladům umístit
chytré vodoměry opravdu do každého bytu či kanceláře. Pře-

hledná analýza spotřeby včetně alarmů je v minutových intervalech
včetně historie k dispozici ve webové aplikaci www.chytrevodomery.cz.

Mezi společnosti využívající chytré vodoměry BONEGA patří od loň-
ského roku také Podnikatelské centrum v Hradci Králové.

„Instalací tohoto systému měření jsme snížili náklady na dodávku vody
průměrně o 35 % a celkově zefektivnili údržbu a řešení případných oprav
pro všechny budovy,“ shrnuje přínosy systému Michal Zelinka, jednatel
Podnikatelského centra. „Za dobu používání systému tak úspory dosahují
nejen desetitisíců ale už i statisíců korun,“ dodává. Klíčem k masovému
použití chytrých vodoměrů je nízká pořizovací i provozní cena a minutové
intervaly vysílání.  Systémy pro online odečty vody jsou na trhu již několik
let, avšak dosud byly příliš drahé a komplikované pro masové využití.

„Před zahájením vývoje jsme si položili otázku, jak by měl systém
online měření vody vypadat, aby byl opravdu použitelný v každém
bytě a kanceláři,“ objasňuje cíle firmy Roman Hudeček, jednatel firmy
BONEGA, která za aplikací Chytré vodoměry.cz stojí. 

„Díky využití existujícího internetového připojení v budově, použití
jednoho vysílače na dva vodoměry, montáže bez nutnosti jakékoliv
konfigurace a řady dalších opatření se nám podařilo docílit bezkonku-
renčně nízkých provozních a pořizovacích nákladů. Podstatnou vlast-
ností systému je i možnost vysílání každou minutu, což výrazně zvyšuje
rychlost odhalení poruch a tím pádem také zkracuje finanční návrat-
nost celé investice,“ doplňuje Hudeček.

Systém je vhodný nejen pro administrativní budovy, ale i internáty,
hotely, obchodní domy, výrobní podniky, developerské objekty, SVJ,
školy, koleje a mnoho dalších.

Snížení účtů za vodu díky rychlé lokalizaci problémů

Je zřejmé, že s jedním fakturačním vodárenským vodoměrem nelze
ani při sebepečlivější fyzické kontrole odhalit kde a kdy k únikům do-
chází. Ani jeden vodoměr s online odečtem pro celou budovu příliš
mnoho neřeší. 

Zásadní je přesně vědět v jakých časech a v jakých “stoupačkách”,
odbočkách či ideálně koncových místech odběrů vody k únikům do-
chází. Následně se pak již snadno a především rychle bez zbytečného
prodlení přijímají potřebná opatření. 

Jediným účinným řešením je tak sledování spotřeby vody online
pomocí vodoměrů v řádu minut, nikoliv hodin. Důležité je mít vodo-

měry na online sledování spotřeby tak, aby byl jeden poblíž “fakturač-
ního” vodárenského vodoměru pro sledování celkové spotřeby v ob-
jektu a dále minimálně vodoměry v jednotlivých větvích (stoupačkách),
ideálně také na odbočkách v kancelářích či bytech. Z těchto dat se již
dá spotřeba velmi spolehlivě analyzovat.

Alarmy

V aplikaci Chytré vodoměry je také možné nastavit řadu alarmových
hlášení, která automaticky ihned dorazí uživateli na email.

Hlídání stavu baterií vysílačů

Společně s údaji o spotřebě vysílače odesílají také informace o stavu
své baterie. Díky tomu máte v aplikaci neustálý přehled o stavu baterie
všech vysílačů. Baterie je vyměnitelná a vydrží minimálně 5 let do další
výměny vodoměrů (samotný vysílač není třeba měnit).

Chytré uzávěry vody

Do systému firmy BONEGA bude brzy možné také připojit i bateriemi
napájené chytré uzavírací ventily, které mohou v návaznosti na alarm
automaticky uzavřít přívod vody. Uzavírací ventily je možné ovládat
i manuálně přímo z aplikace na počítači i telefonu.

Pilotní projekty probíhají i v Řecku

Celý systém firmy BONEGA včetně intuitivní webové aplikace se uká-
zal jako unikátní i ve světovém měřítku. V současné době tak probíhají
pilotní projekty mj. v Řecku pod značkou WaterAdmin.com.

Jak aplikace Chytré vodoměry.cz funguje?

Webovou aplikaci Chytré vodoměry není třeba instalovat. Funguje
přímo v prohlížeči na počítači nebo telefonu. Správcům objektů, ener-
getikům a nájemníkům se tak stačí přihlásit na www.chytrevodomery.cz,
kde si mohou nastavit příslušné alarmy, udělit přístup nájemníkům, pro-
vést rozúčtování atd. Aplikaci lze také zpřístupnit na vlastní doménové
adrese (např. voda.websvj.cz), což ocení především zákazníci z řad de-
veloperů.

Podrobné ukázky aplikace a popis technického řešení naleznete na
https://chytrevodomery.cz/jak-to-funguje/. ■

Podnikatelské centrum v Hradci Králové 
již ušetřilo díky chytrým vodoměrům BONEGA statisíce
Havárie vody, protékající WC, špatná vodoinstalace nebo zapomenutá tekoucí voda způsobují
správcům nemovitostí každoročně vysoké finanční ztráty. 



N
ení to až tak dávno, kdy byly tzv.
„rovné podmínky“ na trhu s teplem
něčím, co bylo třeba řešit. Firmy

provozující větší zdroje tepla neměly k le-
gislativnímu rámci, upřednostňujícímu al-
ternativní zdroje nad konvenčními, připo-
mínky. „Nebylo potřeba se nad tím pozas-
tavovat. Dobře víme, že zdroje na fosilní
paliva tu nebudou věčně a pozvolný ústup
a přechod na alternativní paliva musí ne-
vyhnutelně nastat. Proto jsme tolerovali le-
gislativou dané výhody malým místním
zdrojům,“ říká Tomáš Drápela, předseda
výkonné rady Teplárenského sdružení
České republiky.

Během posledních měsíců však větším
zdrojům tepla razantně stouply náklady. Za
tento stav může až pětinásobné zdražení
emisních povolenek CO2. Zdroje, které
mají na příkonu více než 20 MW, se tak do-
staly do existenčních problémů. „Pro ně-
které městské teplárny je to téměř likvi-
dační záležitost. Pokud budou náklady pře-
neseny do ceny za teplo, nastane odpojo-
vání odběratelů od systému, což bude ge-
nerovat další zvýšení cen,“ upozorňuje
Tomáš Drápela.

Protože hranice EU ETS je právě 20 MW
na příkonu, objevují se spekulace, že by
teplárny v menších městech stlačily vý-
robu energie právě pod tuto hranici. To je
podle Tomáše Drápely jen cesta krátkodo-
bého úniku a z dlouhodobého hlediska nic
neřeší. „Je to jen okamžité a částečné ře-
šení, hrobníkovi z lopaty tím neunikneme.
Je nekoncepční a z dlouhodobého hlediska
neudržitelné. Není možné si myslet, že
tento postup bude bez následků. Pokud
teplárny začnou hromadně utíkat z EU
ETS, přijde nástroj, který se bude týkat
i zdrojů pod 20 MW,“ konstatuje Drápela. 

Menší či místní zdroje, jako jsou malé
plynové kotelny vytápějící třeba jen několik
bytovek, nárůst nákladů nezaznamenaly.
Oproti tomu velké zdroje se potýkají s ob-
rovskými ekonomickými problémy způso-
benými legislativní zátěží. „Reálně hrozí, že
se od tepláren začnou odpojovat významní
odběratelé, jako jsou větší firmy, nemoc-
nice a podobně. To by znamenalo konec.
Jsou ale odběratelé, především ti menší,
kteří se od systému odpojit v krátkém ča-
sovém období nemohou,“ říká Tomáš Drá-
pela. Na ty by se s největší pravděpodob-
ností přenesly veškeré náklady promítnuté
v cenách.

„Klasické teplárny dodávají stejné teplo,
jako ty malé. Pokud však do výměníkové
stanice dorazí teplo z plynu, dostane jeho
výrobce několikanásobně více peněz na
jednotku, než teplárna,“ odhaluje Drápela
další rozdíl v přístupu k teplu na trhu.

Teplárenské sdružení ČR si je vědomo,
že fosilní paliva a energie z nich jsou pro
současnou společnost problematická. Je
však třeba poukázat na to, že utlumit vý-
robu energie ze dne na den by bylo nebez-

pečné a téměř nemožné. Pokud má být
ústup od uhlí co nejméně bolestný, je
třeba se domluvit na postupných krocích.
„Chceme diskutovat o rozumných postup-
ných termínech útlumu, ať se obor může
přeorientovat třeba na jiná paliva a není to
pro něj likvidující,“ uzavírá Tomáš Drá-
pela.

25. ročník Dnů teplárenství a energetiky
se tradičně uskuteční v Kongresovém, vý-
stavním a společenském centru ALDIS
v Hradci Králové ve dnech 24.–25. dubna
2019. Účastníci konference se opět mohou
seznámit s novinkami, inovacemi a řadou
atraktivních témat, o která nebude s při-
hlédnutím k turbulentnímu vývoji nejen
v české, ale též evropské energetice nouze.

To vše se uskuteční za účasti zástupců
tepláren, technologických firem, samo-
správ, bytových družstev i společenství
vlastníků. Pořadatelem je Teplárenské
sdružení ČR, konferenci organizuje společ-
nost Exponex. ■
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Klasické teplárny dodávají stejné teplo, jako ty malé, jenže…

Jedním z témat, která budou rezonovat na nadcházející konferenci Dny teplárenství a energetiky 2019,
jsou rovné podmínky na trhu s teplem.

Tomáš Drápela, předseda výkonné rady
Teplárenského sdružení České republiky



V
Chropyni je také správcem průmyslo-
vého areálu, který čítá okolo 20 vý-
robních firem. V něm Fatra vyrábí BO

PET fólie pro potravinářské účely, vstřiko-
vané výrobky a provozuje i regranulační
linku. Významnou složku činností tvoří
kromě výroby a dodávky i distribuce ener-
gie. Spolehlivost těchto dodávek nejen pro
průmyslový areál, ale i pro 1000 bytů na síd-
lišti Chropyně, zajišťuje úsek Fatra energe-
tika. 

Původní regulační stanice

Jedním z důležitých předpokladů pro udržení
maximální spolehlivosti dodávek energie je
regulační stanice plynu. Ta původní, umís-
těná v areálu spravovaném společností
Fatra, však v průběhu let přestala být zárukou
spolehlivosti. 

„Celkem jsme měli v areálu tři regulační
stanice dvou tlakových úrovní. Řešení pochá-
zelo z roku 1976 a při pravidelných prohlíd-
kách jsme byli servisními techniky opako-
vaně upozorňováni na problematické do-
dávky náhradních dílů a zvyšující se nároč-
nost servisních prací. Vzhledem k závazkům
pro odběratele, které vyplývají z naší role
provozovatele lokální distribuční soustavy,
jsme na základě této zpětné vazby začali při-
pravovat investiční záměr, který jsme po-
stupně přetavili v konkrétní projekt moderni-
zace celého řešení,“ přibližuje počáteční si-
tuaci ředitel úseku energetiky společnosti
Fatra Vít Macháň. Zaměstnanci společnosti
měli jako znalci celé problematiky na novou

regulační stanici již při zpracování projektové
dokumentace nadstandardní požadavky, ne-
chtěli se spokojit s běžným typizovaným ře-
šením. 

Požadavky výběrového řízení 
na projektovou dokumentaci 

•   Zjednodušení celé sestavy – místo původ-
ních tří regulačních stanic různých tlako-
vých úrovní měla vzniknout jedna dvou-
řadá regulační stanice jedné tlakové
úrovně s množstvím specificky poptáva-
ných komponentů. 

•   Automatické zálohování odběru při vý-
padku el. energie.

•   Atraktivní řešení – požadavky stavební
a estetické.

•   Zjednodušení obsluhy a řízení a možnost
jejich propojení s centrálním dispečinkem,
který je umístěn v odlišné části areálu
Fatra.

Do procesu vstupuje HUTIRA – BRNO

Ve výběrovém řízení na realizaci zvítězila spo-
lečnost HUTIRA - BRNO, s.r.o., která dokázala
plně pokrýt nadstandardní požadavky zadava-
tele v souladu s projektovou dokumentací
a nabídla sestavit řešení přesně na klíč. Celý
proces kompletní rekonstrukce regulační sta-
nice včetně stavebního objektu trval pouhé
čtyři měsíce. Aby nedošlo k přerušení výroby
a dalších nasmlouvaných dodávek, zajistila
HUTIRA – BRNO na dobu rekonstrukce provi-
zorní provoz vysokotlakého zařízení a celá re-

alizace tak proběhla bez významnější od-
stávky. 

„Projekt dodávky regulační stanice pro
Fatru pro nás byl zajímavou výzvou. Jak
často máte příležitost esteticky zpracovávat
tyto čistě technické projekty? Navíc Fatra je
typem klienta, který naprosto přesně ví, co
potřebuje, a to klade na dodavatele techno-
logií nemalé nároky. Naše firma má na poli
plynárenství bezmála třicetiletou tradici
a jsme rádi, že jsme díky našim zkušenostem
v této oblasti dokázali naplnit náročná očeká-
vání. V naší nabídce jsou samozřejmě i jed-
nodušší typizovaná řešení, ale toto byl jeden
z případů, kdy byly specifické požadavky kli-
enta zcela na místě,“ dodává svůj pohled na
celý projekt Tomáš Stone, zástupce HUTIRA
– BRNO.

Výsledkem společné práce obou firem je
tak zcela ojedinělé řešení jak po stránce tech-
nologické, tak stavební. V budově, ve které je
regulace umístěna, je instalován výrazný
skleněný prvek v podobě rohového okna ote-
vřeného směrem do areálu. Součástí je navíc
LED osvětlení, které umožňuje náhled na
technologii umístěnou uvnitř nejen ve dne,
ale i během noci. Stavba samotná pak na
sobě má i několik barevných estetických
prvků, které na celou technologii odkazují.

Uvnitř je v souladu s projektovým zadá-
ním umístěna jediná dvouřadá regulační
stanice se 100% zálohou, oproti původ-
nímu staršímu řešení došlo ke sjednocení
tlakové úrovně. Stanice je plně připravena
pro další rozvoj areálu a počítá s rostou-
cími energetickými nároky, které s sebou

Regulační stanice plynu HUTIRA 
spolehlivě slouží Fatře už třetím rokem

Společnost Fatra patří mezi významné světové zpracovatele plastů a ve svých výrobních centrech
v Napajedlech a Chropyni zaměstnává více než 1300 zaměstnanců. 
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tento rozvoj přinese. V současné době ve
špičkách provozu dosahuje maximálně po-
loviny kapacity jedné řady. 

Dvouřadá jednostupňová regulační stanice

Regulátory a bezpečnostní uzávěry TARTA-
RINI FL a BM/5, elektrický předehřev AMARC
30 kWh, fakturační měření na VTL části

Dodávka zemního plynu z rekonstruované

stanice v roce 2017

Provoz regulační stanice je plně dálkově
monitorovaný a částečně i dálkově řízený
z centrálního dispečinku. To významně sni-
žuje nutnost osobních obchůzek, a tedy
i personální zabezpečení provozu. Pro pří-
pad potřeby však byla v rámci rekon-
strukce přímo do objektu vestavěna i míst-
nost pro měření a regulaci.

Již třetí sezónu v provozu

Nová regulační stanice je v Chropyni
v provozu už třetím rokem. „Na rozdíl od
předchozích let nyní téměř nevím, že
máme regulační stanici,“ usmívá se
V. Macháň. „To je myslím ta nejlepší refe-
rence. Celý systém naplnil naše očeká-
vání, vše pracuje, jak má. HUTIRA - BRNO
pravidelně zajištuje i část potřebných re-

vizí vysokotlaké části, také od servisních
pracovníků externích firem, se kterými
spolupracujeme, máme na výslednou po-
dobu naší technologie jen pozitivní
ohlasy.“

Investice do celého zařízení se tak spo-
lečnosti Fatra vyplatila. Získali moderní,
funkční, estetické zařízení, které je připra-
veno na budoucí rozvoj firmy. Je zodpo-
vědností každého provozovatele, aby
včas odhalil možná rizika, která plynou
z provozů postupně dosluhujících zaří-
zení a včas investoval do moderni -
zace. V konečném důsledku tak předejde
mnohamilionovým škodám, ke kterým
by došlo v případě nucených odstávek
a nedodržení závazků plynoucích z na-
smlouvaných dodávek nebo přidružené
výroby. ■
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S
pecializuje se na dodávky technic-
kých řešení, včetně atypických zaří-
zení na míru zákazníka. Je odborní-

kem na výstavbu plynovodů i doprovod-
ných zařízení a výstavbu CNG plnicích sta-
nic nebo bioplynových stanic. Nabízí
zákaz níkům i speciální výrobky a služby,
některé jsou v ČR ojedinělé a řadí tak GAS-
CONTROL mezi top dodavatele plynáren-
ských technologií.

„Největším projektem naší skupiny v po-
slední době byla stavba tranzitního vyso-
kotlakého plynovodu o průměru 1 m (DN
1000 PN 63) v Polsku u města Opole. Pro
distributora plynu jsme tam postavili cel-
kem 33 kilometrů potrubí. Práce probíhaly
velmi efektivně díky svařovacím automa-
tům,“ uvedl Mieczyslaw Molenda, majitel
GASCONTROL GROUP. Moderní svařovací
automaty zvládnou během týdne úsek
dlouhý až 1,5 kilometru. Přičemž svary spl-
ňují vysoké požadavky na kvalitu, která se
ověřuje ultrazvukovou zkouškou. Skupina
využila automaty už při rekonstrukci páteř-
ního plynovodu o průměru DN 500 Sto-

nava – Žukov na Karvinsku nebo při rekon-
strukci VTL plynovodu DN 500 Velké Něm-
čice – Brno pro skupinu innogy. 

Mezi další náročné projekty, kde sku-
pina GASCONTROL prokázala své od-
borné zkušenosti, patřila výměna potrubí
směsného plynu DN 2600 za potrubí DN
1000 pro Třinecké železárny. Společnost
měla na starosti demontáž obřího původ-
ního potrubí v 15ti metrové výšce i mon-
táž nového potrubí. Firma se také podí-
lela na modernizaci kompresní stanice
plynu v Kouřimi pro přepravce plynu
NET4GAS. Především se jednalo o vybu-
dování nových obtoků DN 300 pro stáva-
jící trasové uzávěry DN 900, které s sebou
nesly vysoké nároky na svařování. Pro
provoz kompresorů bylo vybudováno
olejové hospodářství doplněné o prefa-
brikovanou podzemní havarijní jímku. Re-
gulační stanice byla vybavena novými
prvky a k projektu patřilo také vybudo-
vání nového systému vzduchotechniky.

V současné době se GASCONTROL po-
dílí na přeložce Hořanského koridoru s fir-

mou Metrostav, která je generálním doda-
vatelem celé stavby. GASCONTROL pro-
vádí přeložky potrubí DN 300 společnosti
ČEPRO, potrubí DN 1200 společnosti Po-
vodí Ohře a potrubí DN 150 společnosti
UNIPETROL RPA. Délky jednotlivých tras
potrubí se pohybují okolo 4500 metrů.
Stavba vyžaduje nejen návrhy různých
technických řešení spojených s náročností
terénu, ale také důkladně promyšlený har-
monogram přepojování jednotlivých inže-
nýrských sítí. 

Virtuální plynovod 
ochrání firmy i domácnosti

GASCONTROL věnuje velkou pozornost
vlastnímu vývoji nových plynárenských
technologií. Loni například uvedl do pro-
vozu mobilní tlakovou stanici na zkapal-
něný zemní plyn (LNG), kterou projekto-
vala a sestavila firma AFP-CZ ze společen-
ství firem GASCONTROL GROUP. Techno-
logie se skládá ze speciálního dvouplášťo-
vého zásobníku na LNG, výparníku a regu-
lační stanice. Tento jedinečný komplex do-
káže dočasně plně nahradit dodávky plynu
a slouží jako virtuální plynovod. Domác-
nosti nebo firmy se tak nemusí ocitnout
v případě oprav a rekonstrukcí plynovodů
na několik dnů či týdnů bez plynu.

„Zásobovali jsme také novou výrobní
halu v Lipníku nad Bečvou, než byla napo-
jená na nový plynovod. Mobilní stanici
LNG využíváme velmi úspěšně v Polsku,
kde není rozšířena plynofikace a zkapal-
něný zemní plyn je tam vhodnou alternati-
vou, a stoupá zájem i v Česku a na Sloven-
sku,“ doplnil obchodní ředitel společnosti
GASCONTROL Milan Slamečka. Více na
www.gascontrol.cz. ■

TZ

GASCONTROL rozvíjí nové technologie v plynárenství

GASCONTROL je tradičním českým výrobcem a dodavatelem technologií a výrobků zejména 
pro plynárenství a energetiku. 

Svařovací automaty 
na stavbě plynovodu DN 1000 
v Polsku

Mobilní LNG stanice



Historie projektu

Univerzitní centrum energeticky efektivních
budov (UCEEB) ČVUT v Buštěhradu posky-
tuje od roku 2013 zázemí pro Laboratoř orga-
nických Rankinových cyklů a jejich aplikací.
Její plně automatický kotel na biomasu s vý-
robou elektřiny Wave byl na podzim 2018
dodán prvnímu zákazníkovi, kterým se staly
Služby Mikolajice s.r.o. V obci Mikolajice na
Opavsku zásobuje teplem a elektřinou
obecní úřad, obchod a hasičskou zbrojnici.
Jako topivo jsou využívány dřevěné pelety,
zařízení však bylo vyvíjeno a je vhodné pro
dřevní štěpky horší kvality.

Nápad vyrobit zařízení podobné kotli, které
bude produkovat teplo a elektřinu z biomasy,
vznikl v roce 2008 v Ústavu energetiky Fa-
kulty strojní ČVUT v Praze. Po deseti letech
výzkumu a vývoje je zařízení někdy označo-
vané jako mikroelektrárna plně funkční a při-
pravené na komerční uplatnění.

Dalším krokem je spuštění malosériové
výroby zařízení, které dosáhne 120 kW tepel-
ného a 6 kW elektrického výkonu. Důvodem
přechodu k vyšším parametrům je významně
lepší ekonomická efektivita, než u pilotní in-
stalace. Uplatnění najde v penzionech, hote-
lích, na farmách, v bytových domech nebo
wellness centrech. Zařízení lze upravit pro
absolutní nezávislost na distribuční síti.
V roce 2015 Wave zvítězil v soutěži E.ON
Energy Globe Award v kategorii Nápad,
první prototyp byl uveden do provozu v roce
2016. Technologie pilotní instalace vychází
z modernizace jednotky v roce 2017.

Technický popis jednotky Wave

Wave je automatický biomasový kotel, který
zároveň vyrábí elektřinu. Zatímco běžný kotel
pro svůj provoz elektřinu spotřebovává,
Wave si ji pokryje a přebytečnou elektřinu
dodává do objektu, nebo sítě. Principem
funkce zařízení je organický Rankinův cyklus
(ORC) se silikonovým olejem jako pracovní
látkou.

Z násypky je dřevní štěpka dopravována
šnekovým dopravníkem do spalovací ko-
mory. Spaliny odcházejí z ohniště do vinu-
tých trubkových výměníků vlastní kon-
strukce. Zde předávají teplo pracovní látce
ORC. Spaliny jsou z výměníků odsávány od-
tahovým ventilátorem do komína. Spalo-
vací komora je vybavena automatickým od-
popelněním, výměníky jsou vybaveny auto-
matickým čištěním.

Pracovní látka se ve výměnících vypaří
a proudí do patentovaného lamelového ex-
pandéru, který roztáčí generátor. Pára z ex-
pandéru pak kondenzuje v kondenzátoru
a proudí do zásobníku kondenzátu, odkud je
čerpána pomocí napájecího čerpadla zpět do
vinutého výměníku. Kondenzátor je chlazený
vodou, jejíž výstupní teplota je regulovatelná
a zajišťuje poptávku tepla v připojené bu-
dově.

Provoz Wave je plně automatický včetně
diagnostiky a bezpečnostních systémů. Zaří-

zení je možné pomocí mobilní aplikace uvést
do provozu a stejně snadno odstavit. Zapá-
lení paliva je řešeno pomocí elektrického za-
palovače.

Mikroelektrárnu vyrábí konsorcium doda-
vatelů, klíčovou komponentou je spalovací
komora od dlouholetého výrobce kotlů Ša-
mata z Vítějovic. Klíčovým partnerem je
dále například společnost BHC Jílové, s do-
dávkami nerezových svařovaných dílů. Pří-
pravu projektů, kompletaci a dodávku má
na starosti společnost Damgaard Consul-
ting.

Ekonomika decentralizovaných systémů

Návratnost celé investice do zařízení Wave
120 odpovídá v obecném případě bez dotací
době životnosti zařízení. Tu je možné ze zna-
losti životnosti komponent odhadnout na 15
let. Jde tak o jediný kotel na trhu, který se za-
platí. Zda se investice vyplatí, to je otázkou
konkrétní situace investora. Ekonomická efek-
tivnost zdrojů je komplexním problémem, in-
vestoři v praxi rozhodují o investicích i do ta-
kových opatření, která energetický specialista
nedoporučil. Do „problémů“ se hodnocení
dostává ve chvíli, kdy vynaloženým kapitálo-
vým prostředkům odpovídají relativně malé

peněžní příjmy plynoucí z úspor. Návratnost
takových opatření je potom prakticky neko-
nečná a přesto se v praxi realizují. Například
topit je totiž potřeba.

Energetické projekty navíc zasahují do více
oblastí a mají někdy zásadní ekonomické do-
pady mimo energetiku. Investice pak není
vhodné hodnotit jen na základě prosté ná-
vratnosti projektu, ale s využitím analýzy ná-
kladů a přínosů (tzv. cost-benefit analýza)
a z pohledu investora. Vliv na celkové fi-
nanční vyznění projektu totiž mohou mít na-
příklad snížení daňové povinnosti nebo do-
tace. Veřejné instituce zahrnují i nefinanční
aspekty projektu.

Primárně by projekty měly být smys-
luplné, tedy zapadat do logického rámce fun-
gování investora. Investor by si měl i poklá-
dat otázku, kam tečou peníze. U investic
s nízkými investičními náklady obvykle odté-
kají od něj prostřednictvím vysokých provoz-
ních nákladů k dodavatelům energií. U inves-
tic s vyššími investičními náklady, tedy ob-
vykle ty do jednotek podobných Wave, jich
pak v provozních nákladech odtéká i vý-
znamně méně a investice zvyšují hodnotu
majetku investora. Je řada případů, kdy se
druhý pohled na problematiku investorovi
velmi vyplatí. ■
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Wave – kotel s výrobou elektřiny vyvinutý 
v Ústavu energetiky ČVUT je na trhu

Pilotní instalace Wave v Mikolajicích na Opavsku

Technologické schéma jednotky Wave
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Z
ároveň hodlají nastavit technologie v bu-

dovách tak, aby aktivněji reagovaly na

provozní vlivy a potřeby lidí. Potenciál

vzájemné spolupráce by měl odkrýt startující

několikaměsíční pilotní projekt ve Frýdku-

Místku. 

„Automatizací technologií, jako jsou řízené

větrání, chlazení, vytápění nebo osvětlení a za-

stínění, lze provozní náklady komerčních

budov snížit o stovky tisíc až miliony korun

ročně. V řadě objektů dochází k alarmujícímu

plýtvání energiemi, protože mají nevyhovující,

případně vůbec žádné systémy automatizace.

Právě na takové objekty se v budoucnu

chceme mnohem více zaměřit. Nové techno-

logie nám totiž umožňují nápravu i tam, kde to

v minulosti šlo jen velmi složitě,“ říká před-

seda představenstva společnosti Buildsys Mi-

chal Petřík. 

Nová pravidla i pro staré budovy

Současnou klíčovou roli dlouho podceňova-

ného oboru automatizace budov podtrhuje

i aktuálně připravovaná novela zákona, která

implementuje evropskou směrnici EPBD3

o energetické náročnosti budov. Do českých

zákonů se tak poprvé zavádějí pojmy jako

automatizace a řízení budov. Nově nastolené

podmínky se dotknou nejen novostaveb, ale

i řady již existujících objektů. Otázka optimali-

zace systémů řízení tak výrazně nabývá na ak-

tuálnosti.

Léčba budov umělou inteligencí

Buildsys nyní v jednom ze svých projektů

nastartoval společně s Envio Systems testo-

vání nového řešení, které by mohlo být vý-

chodiskem právě pro již postavené budovy.

Jde o systém řízení kombinující IoT techno-

logii a inovativní software, který by měl být

schopen v jakémkoli objektu měřit a analy-

zovat řadu dat a následně díky umělé inteli-

genci optimalizovat řízení jednotlivých tech-

nologií. 

„Nyní je třeba vyzkoušet, jak náročná bude

v reálných podmínkách implementace tohoto

řešení, nakolik bude kompatibilní s technolo-

giemi, které využíváme, a zda skutečně při-

nese deklarované výsledky,“ přibližuje Michal

Petřík a pokračuje: „Pokud se systém osvědčí,

věřím, že v kombinaci s naším komplexním

know-how by právě tohle mohla být techno-

logie, která nám umožní nejen efektivně měnit

standardní budovy na chytřejší, ale usnadní

i tzv. retrofity, tedy rekonstrukce existujících

budov.“ Pilotní projekt by měl být dokončen

a vyhodnocen zhruba v polovině letošního

roku. 

Spolupráce díky Plug and Play

Obě společnosti svedla dohromady největší

globální inovační platforma Plug and Play,

která po celém světě propojuje významné kor-

porace s nadějnými startupy. Dosud rozhýbala

přes 2 tisíce startupů včetně společností Drop-

box, PayPal nebo N26. Podobným způsobem

nyní pomáhá i společnosti Envio Systems.

„S Plug and Play jsme navázali kontakt

v minulém roce prostřednictvím programu

Energy and Sustainability. S Envio Systems

jsme se následně propojili na berlínské akci

Deep Dive. Hned byly zřejmé společné cíle, což

nastartovalo celou spolupráci. Ušetřilo nám to

spoustu pátrání a získali jsme novou možnost,

jak své podnikání dál posunout. Do budoucna

jsme proto podobným spolupracím otevření,“

shrnuje Fady Al-Kheir, ředitel pro marketing

a strategie holdingu Energon, který vedle spo-

lečnosti Buildsys sdružuje i další firmy z oblasti

energetiky. ■

Nový česko-německý tandem pro chytřejší komerční budovy 

Česká společnost Buildsys, která patří k lídrům v oblasti automatizace budov, navázala spolupráci
s německým startupem Envio Systems. Společně plánují měnit stávající komerční budovy na chytré.
Efektivnějším využíváním technologií chtějí zamezit plýtvání energií. 



N
a rozdíl od distribuce energie, či ji-
ných komodit, při nichž jsou využí-
vané liniové konstrukce (elektrická

přenosová soustava, parovody, plyno-
vody, vodovody, atd.) bývá výroba energie
obvykle soustředěna v jedné lokalitě. Tím
je částečně dána i strategie obrany takové
výroby. Největší rozdíl je daný samozřejmě
v možnosti ochrany perimetru, který je
v oblasti distribuce, už ze své podstaty,
mnohem obtížnější. Na druhou stranu, vý-
roba energie je technologicky mnohem
složitější proces a skrývá v sobě spousty
rizik. Uveďme si příklady dopadů zasta-
vení výroby elektřiny.

Přerušení dodávky energie, problém
v přenosové síti – některé zdroje se využí-
vají pro stabilizaci sítě a kompenzaci
účinků, ale i například ekologická havárie,
k nimž můžeme následně přičíst sekun-
dární projevy počínaje omezením základ-
ních služeb jako je lékařská péče, doprava,
či omezení výroby a obecně celé fungo-
vání naší civilizace.

Z tohoto pohledu se jeví zabezpečení vý-
roby energie a obzvlášť té elektrické jako
základní podmínka pro fungování společ-
nosti. I z tohoto důvodu jsou, v případě
ohrožení, velké elektrárny, zejména ty ato-
mové a důležité přehrady, hlídány armá-
dou. Je zde však ještě jedno bojiště – ky-
berprostor. 

Kyberprostor je uznán od listopadu 2017
jako pátý prostor, kde muže být veden boj.
Šlo o nutný krok v reakci na změnu v tomto
prostoru. Mnohem více se v něm začaly
angažovat státy a využívají kyberprostor
k prosazení svých zájmů, případně k po-
škození zájmů někoho jiného. Součástí to-
hoto prostoru jsou, z mnoha různých dů-
vodů, i elektrárny. Z hlediska strategie
útoku se jeví kybernetický útok na elek -
trárnu a její vyřazení z provozu jako velmi
účinný krok v rámci další případné ofen-
zivy. 

Jak jsou elektrárny chráněny?

Jak je popsáno výše, na rozdíl od distri-
bučních soustav, je snadnější bránit peri-
metr elektrárny. To znamená, že můžete
kontrolovat pohyb osob v areálu a měli
byste mít přehled o prováděných pracích
a aktivitách. To je však pouze jedna část.
Některé, zejména pomocné provozy, bý-
vají připojené do internetu např. kvůli se-
rvisu a údržbě, téměř všechny provozy
jsou připojené na vnitřní síť elektrárny
tak, aby např. vedoucí jednotlivých oddě-
lení věděli co se děje v jejich úseku, pří-
padně pro reportování, statistiku a další
sběr dat. Dá se přepokládat, že tato
vnitřní síť bude též přístupná z vnějšku
např. v rámci celopodnikové sítě (viz
ISA95). 

Provedeme-li analýzu, zjistíme, že pokud
bude ochráněná podniková síť, což by

u výrobce elektřiny být měla, největší ri-
ziko hrozí od lidí, kteří se dostanou do
areálu elektrárny.

Proč se bát vlastních lidí?

Nemusí jít o vaše lidi, ale například i o za-
městnance nebo kontraktory dodavatel-
ských firem. Dnes je běžným zvykem, že
externí pracovník přijde do areálu s vlast-
ním notebookem, ve kterém má nástroje
pro nastavení a konfiguraci zařízení, které
spravuje/dodává a připojí se do lokální sítě
tak, aby se připojil ke spravovanému zaří-
zení, a začne pracovat. Je celkem jasné, že
z pohledu kybernetické bezpečnosti to není
správné, kdybychom podobným způso-
bem přišli například do státního úřadu, do
banky nebo i k někomu domů, asi bychom
se nesetkali s pochopením. Přitom, jak
bylo řečeno, toto můžeme vidět poměrně
často. 

Útočník a osoba připojena do lokální sítě
nemusí být totožní. Útočník může využít
např. techniky sociálního inženýrství, aby
napadl a zotročil počítač dodavatele a pak
jen počkat až bude připojen v síti elek -
trárny a zaútočit. Velmi podobným způso-
bem může útočník fungovat i přes vzdá-
lený přístup, pokud ten nebude dostatečně
zabezpečen. 

Bezpečná technologie?

Dalším problémem je využívání technolo-
gií. Technologie řídící procesy výroby ener-
gie je stavěna na dlouhodobé intenzivní

využívání. Běžně se u technologií setká-
váme s 15-20 let starými kontroléry, které
jsou ovládány přes počítače s Windows XP
apod. Tomuto dlouhému životnímu cyklu
musí tedy i odpovídat obrana těchto zaří-
zení, kdy se oklikou vracíme zpět k ochraně
perimetru, a tedy i lidem. 

Bezpečnost práce 
vs. Kybernetická bezpečnost

Bezpečnost práce je dnes velmi důležitým
oborem, který se dotýká i kybernetické
bezpečnosti. Některé útoky mohou jít proti
funkční bezpečnosti, například vyřazením
Safety zařízení apod. (viz útok Triton).

Bezpečnost práce přináší i některé pro-
cesy, využitelné v kybernetické bezpeč-
nosti. Např. vstupní školení, jehož součástí
by mělo být i proškolení o chování v lokál-
ních sítích, za jakých podmínek se lze při-
pojit apod. Součástí by mělo být zvýšení
povědomí o kybernetických hrozbách,
možnostech útočníků a dopadech případ-
ných útoků. 

Nedílnou součástí školení bezpečnosti je
i využívání bezpečnostních prvků a správ-
ných nástrojů, což se dá analogicky použít
i v kyberbezpečnosti, např. tak, že do lo-
kální sítě vstupují pouze přes vzdálenou in-
ženýrskou stanici, jejíž obsah je pravidelně
kontrolován a je na ní monitorována čin-
nost. ■

Tomáš Hejlík

QNI Contro Systems

CyberG Europe
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CyberSecurity ve výrobě energie

Výroba energie, ať už elektrické nebo tepelné je dnes považována za kritický proces, a to nejen
z pohledu práva nebo kybernetické bezpečnosti. 
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N
adrozměrný náklad děčínského vý-
robce kryogenních skladovacích za-
řízení, firmy Chart Ferox, bylo zapo-

třebí dopravit až k polárnímu kruhu do fin-
ského přístavu Roytta. Po cestě se do-
pravce musel vypořádat se suchem, ex-
trémními teplotami a ledem.

Přepravovaný náklad byl výjimečný
hned ve dvou ohledech. Celý kolos měl na
délku 26,2 metru, šířku 4,3 metru a výšku
4,5 metru. To znesnadňovalo jak dopravu,
tak manipulaci. Výjimečné v tomto pří-
padě bylo i místo určení. „V minulosti
jsme již podobné přepravy realizovali, tato
byla výzvou především pro svou desti-
naci. Přístav Roytta se nachází na severu
Botnického zálivu, což je nejsevernější
část celého Baltského moře. V zimě nejsou

výjimečné ani teploty klesající pod mínus
25 °C,“ komentoval přepravu Pavel Trnka,
manažer nadrozměrných přeprav v DB
Schenker.

Samotná přeprava byla zahájena už za-
čátkem října minulého roku, kdy se sklado-
vací zásobník během noční jízdy přepravil
z výrobního závodu firmy Chart Ferox do
děčínského přístavu v Loubí. Tam si musel
náklad, pro bezpečné pokračování v cestě,
tři měsíce počkat na dostatečnou výšku
vodní hladiny v Labi. Rok 2018 totiž patřil
mezi ty nejsušší za poslední desetiletí a na
některých úsecích Labe bylo dokonce za-
znamenáno největší sucho od roku 1937. 

Z Děčína vyrazil náklad až začátkem
ledna 2019, a zhruba o týden později byl
v Hamburku přeložen na zámořskou loď.

Ani druhá část cesty ale nebyla jednodu-
chá. Bylo třeba najmout loď s potřebnou
kvalifikací pro jízdu v ledech, Botnický záliv
byl totiž v té době z velké části zamrzlý. Fi-
nální fáze přepravy do finského přístavu
Roytta trvala zhruba týden a probíhala za
asistence ledoborce. 

„Největší překážkou pro nás bylo čekání
na dostatek vody v Labi. Je vidět, že
i v době průmyslu 4.0, robotizace a jiných
elektronických vymožeností, nám někdy
nezbývá nic jiného, než čekat až dosta-
tečně naprší a řeka se stane znovu splav-
nou. Skladovací zásobník nadstandardních
rozměrů se nakonec podařilo doručit v po-
řádku a ke spokojenosti zákazníka, což je
pro nás to nejdůležitější,“ uzavírá Pavel
Trnka. ■

Z Děčína až k polárnímu kruhu, pomoci musel ledoborec 

Společnost DB Schenker úspěšně realizovala další nestandardní zakázku, když přepravila skladovací
zásobník na zkapalněný zemní plyn o celkové hmotnosti 71 tun. 
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D
esetiletý projekt nazvaný „Komplexní
řešení problematiky metanu ve vazbě
na stará důlní díla“ se blíží k závěru.

Pro Moravskoslezský kraj je velmi důležitý,
protože metan zde v minulosti způsobil ne-
malé škody a ohrozil životy lidí. „Projekt vy-
chází z našich znalostí geologické stavby
uhlonosného pohoří, průběhu tektonických
systémů, lokálních mocností pokryvného
útvaru, existence karbonských oken i starých
důlních děl a dosavadních zkušeností z reali-
zace bezpečnostních opatření, a to jak v Os-
travsko-karvinském revíru, tak i v zahraničí,“
uvedl Tomáš Rychtařík, ředitel státního pod-
niku DIAMO. 

„Hlavní prioritou projektu je snížení ohro-
žení obyvatelstva před možnými mimořád-
nými událostmi spojenými s výstupy metanu
na povrch a jeho pronikáním do obytných
domů či průmyslových objektů. Zcela vylou-
čit případný únik metanu nelze, ale podařilo
se minimalizovat rizika,“ dodal Petr Kříž, ře-
ditel odštěpného závodu ODRA, s. p. DIAMO.  

Stěžejní částí projektu byl Atmogeoche-
mický průzkum, který v letech 2010–2016
zmapoval hlavní riziková místa výstupu důl-
ních plynů na povrch v území o rozloze cca
43 km². Měřicí skupiny procházely terénem
a prováděly odběr plynů vpichem sondou
nebo tzv. zvonovou metodou, v zástavbě
podle stanovené plošné sítě 10 x 10 m, na
volných plochách 15 x 15 m. Jako hranice,
která signalizuje možné nebezpečí, byla sta-
novena koncentrace 0,5 % metanu v půdním
vzduchu. Na základě průzkumu vznikla mapa
s odborným odhadem míry rizika výstupu
důlních plynů v jednotlivých lokalitách.

Výsledky měření a stupeň možného ohro-
žení obyvatel objektů postupně posuzovala
odborná komise, ta následně navrhla pro
jednotlivá místa nejvhodnější ochranná opa-
tření. Dělí se na pasivní a aktivní, mezi pa-
sivní patří například metanoměrná čidla
a mezi aktivní například odplyňovací vrty.

Poslední vrty provádí specializovaná firma
aktuálně nedaleko Mostu M. Sýkory na ulici
Bohumínská v Ostravě. Atmogeochemickým
průzkumem zde byla v těsné blízkosti objektu
Měnírny Dopravního podniku Ostrava změ-
řena koncentrace metanu přesahující 2,5 %.
Budovaný drenážní odplyňovací systém pod-
základí stavby zamezí průniku metanu do
prostor objektu. 

Mezi posledními akcemi byla například
také sanace staré štoly Augustin u terminálu
Hranečník a zabezpečení areálu fotbalového
stadionu Bazaly.

Za dobu projektu bylo provedeno:

•  194 odplyňovacích vrtů 
•  15 drenážních odplyňovacích systémů – cí-

lené šikmé odplyňovací vrty do podzákladí

staveb rodinných domů či průmyslových
objektů

•  3 aktivní odplyňovací systémy pro řízené
a cílené odsávání důlních plynů z podzemí 

•  127 elektronických monitorovacích sy-
stémů s 528 snímači pro měření koncen-
trací důlních plynů a dalších parametrů

„Mezi nejnáročnější akce patří soubor pro-
timetanových opatření v elektrárně v Os-
travě-Třebovicích, kde se instaloval aktivní
odplyňovací systém s 18 čidly, 2 odsávacími
zařízeními a řadou odplyňovacích vrtů
včetně drenážního odplynění budov. Dalším
příkladem je základní škola v Ostravě-Radva-
nicích, kde byly v blízkosti objektu naměřeny
koncentrace až 2 % metanu,“ doplnil Kamil
Šperlín, specialista odštěpného závodu
ODRA na protimetanová opatření.  Tamní
komplex opatření se skládá z drenážních od-
plyňovacích systémů v podzákladí objektu,
instalace ventilátorů, 21 snímačů metanu,
izolace podlah a rekonstrukce kanalizace.
S typickými oplocenými komínky se mohou
lidé běžně setkat na řadě veřejných míst,
např. u obchodního centra Karolina v centru
Ostravy.

Celé území je pod stálým dohledem ve
formě elektronického monitoringu. Na dispe-
čink státního podniku DIAMO v Ostravě-Vít-
kovicích je napojeno více než pět stovek
čidel, obvykle instalovaných v kolektorech,
ve sklepních prostorech objektů nebo na od-
plyňovacích komíncích. Dispečerské praco-

viště funguje nepřetržitě a v případě potřeby
vysílá na místo pověřené pracovníky a zajiš-
tuje komunikaci se záchrannými složkami in-
tegrovaného systému Moravskoslezského
kraje.

Součástí projektu bylo rovněž statické za-
jištění vybraných starých důlních děl - štol,
které ohrožují občanskou zástavbu možným
propadem nadložních vrstev. Průběžně pro-
bíhá i pravidelná údržba a monitoring 293
starých důlních děl, dříve realizovaných od-
plyňovacích vrtů a elektronických monitoro-
vacích systémů. Zároveň se řeší majetko-
právní vztahy u protimetanových opatření
tak, aby byly všechny bezpečnostní prvky
soustředěny pod státní podnik.

Projekt realizuje Sdružení „Velký metan“.
Řízením a kontrolou je pověřen státní pod-
nik DIAMO, jako subdodavatelé se na pro-
jektu podílí několik regionálních firem a Hor-
nicko-geologická fakulta VŠB-TU Ostrava.
Celkové náklady na desetiletý projekt byly
stanoveny v realizační smlouvě na 1,059
mld. Kč a jsou hrazeny z programu Revitali-
zace Moravskoslezského kraje. Podle průběž -
ných údajů došlo k mírné úspoře plánova-
ných nákladů.

Po ukončení projektu na konci roku 2019
bude veškerý provoz bezpečnostních prvků
protimetanových opatření, jejich údržba
a monitoring ve správě státního podniku
DIAMO. ■

Jana Dronská

DIAMO dokončuje systém protimetanových opatření na Ostravsku

Desátým rokem pracuje odštěpný závod ODRA státního podniku DIAMO na systému opatření, která
ochrání ostravsko-karvinskou aglomeraci před ohrožením nekontrolovanými výstupy důlních plynů na
povrch. V současnosti probíhá poslední vrtání odplyňovacích vrtů, čímž bude dokončen systém
protimetanových opatření. Součástí projektu je také elektronický monitorovací systém, který přenáší
data z celé oblasti do dispečinku v bývalém Dole Jeremenko v Ostravě-Vítkovicích.



Zájem o dřevní pelety hlavně v domácnostech
stabilně roste. Z jakých důvodů lidé dávají
přednost tomuto palivu před uhlím?

Je to souběhem více důvodů. Stačí sledo-
vat, jak se vyvíjí cena, kvalita a dostupnost uhlí
za poslední roky. Cena se zvyšuje, navíc se
očekává razantní zdanění, ať už to bude forma
uhlíkové daně, speciální spotřební daně nebo
něčeho jiného. Česká i evropská legislativa do
budoucna jednoduše s uhlím pro domácnosti
nepočítá a ta budoucnost je vzdálena v řádu
jednotek roků. Uhlí totiž začíná chybět teplár-
nám a velkému průmyslu. V domácnostech je
nahraditelné a přirozenou náhradou jsou
právě dřevní pelety.

Dalším důvodem je fakt, že po 1. září 2022
se nesmí provozovat kotle 1. a 2. třídy, neboli
té nejnižší emisní třídy. To se týká velkou
měrou právě uhelných kotlů s ručním přiklá-
dáním. No a také bych uvedl možná nejčastější
důvod. Lidé se prostě začínají chovat po-
hodlně a ekologicky. Uhelná kotelna se rovná
ruční obsluha, zatápění, skládání uhlí, vyná-
šení popele, špína a prach. Kdo vyměnil tako-
výto uhlák za automat na pelety, je překvapen,
že ho to zase o tolik víc nestojí a hlavně se
o vytápění nemusí starat a žije v čistotě.

Logicky se nabízí otázka, v čem je výhoda to-
pení peletami ve srovnání s palivovým dří-
vím?

Obojí bych zařadil mezi ekologické vytápění
z lokálních surovin. Jde tu především o cenu
a dostatek času, resp. vůli k obsluze. Vytápění
dřevem patřilo a bude patřit k nejlevnějším
způsobům topení. Musím k tomu ovšem při-
počítat čas na přípravu dřeva, minimálně
dvouleté sušení a potom obsluhu, kdy se musí
chodit přikládat.

Pelety namísto toho nabízejí plnou automa-
tiku. Kotel se sám zapaluje, sám si přikládá,
sám se čistí. Celé to ovládá pokojový termos-
tat. Když má peletový kotel celosezónní pali-

vový zásobník, do kotelny lze zajít třeba jen
jednou měsíčně na kontrolu. Takže plně vyba-
vená peletová kotelna je především o bezob -
služnosti a komfortu, který se přibližuje plyno-
vému nebo elektrickému vytápění.

A jak je to z pohledu ekonomiky provozu?
Vytápění peletami pro běžný rodinný dům

v našich podmínkách spotřebuje kolem 5 tun
dřevních pelet za topnou sezónu. Domácnost
to vyjde asi na 28 tisíc korun, což jsou veškeré
palivové náklady.

Investice do peletové kotelny je věc druhá,
dobré peletové kotle začínají na 60 tisících
korun. Zde důrazně doporučuji využít kotlíkové
dotace, které mohou pomoci až z 85 % nákladů
na výměnu starých nevyhovujících kotelen za
nové, peletové. Od státu mohou žadatelé do-
stat až 127 500 Kč, což pokryje náklady nejen
na samotný kotel, ale také související výdaje
na topenářské práce, lepší rozvody a regulaci,
výstavbu celosezónního peletového sila, apod.

V nedávné tiskové zprávě jste uvedli, že oboru
by prospělo snížení DPH na 10 % z důvodu ků-

rovcové kalamity. Co by se tím vyřešilo a jak
by to bylo, až kalamita odezní? 

Kůrovcová kalamita je nebývalého rozsahu
a jsme teprve na jejím začátku. Odhaduji, že
u nás na celou dekádu změní způsob hospoda-
ření v lesích a surovinovou politiku i trhy v dře-
vařství, blízký konec nevidím. Problematika je
na celodenní povídání, takže ve zkratce: V le-
sích se hromadí nevyužitá kalamitní surovina,
pro kterou není dostatečná kapacita svozové
techniky a pilařských kapacit a není dostatečný
odbyt. Na druhé straně tu máme několik set
tisíc kotlů, které jsou z pohledu Zákona
o ochraně ovzduší nevyhovující a za nějakých
42 měsíců je musí jejich provozovatelé přestat
používat. Do toho vstupují další důvody: eko-
logické, podpora venkovských oblastí a tvorba
pracovních míst, podpora sociálních vrstev
obyvatel, zvýšení kvality ovzduší a zkvalitnění
života na vesnicích. Toto vše se pěkně spojuje
pod zpřístupněním lokálních dřevních paliv
(dřeva, pelet, briket) pro více lidí. A ideálním
prostředkem, který by tyto společensky po-
třebné efekty vyvolal, je právě nižší DPH.

Není peleta jako peleta, 96 % těch vyrobených
v Česku má mezinárodní certifikací ENplus.
V čem je jejich specifikum?

Je to jako ve všem … Kdyby všichni vyrá-
běli a prodávali výrobek stejné kvality, certifi-
kace by byla zbytečná. To je bohužel iluzorní
představa. Proto tu máme nezávislou kontrolu
formou certifikace od mezinárodních inspek-
torů a laboratoří. V případě tuhých paliv je to
bezpečně nejpřísnější a nejpropracovanější
kontrola, jaká kde existuje. Proto je tak rozší-
řená, protože ji vyžadují zákazníci a obchod-
níci. Jednoduše odděluje zrno od plev, kdo na
trhu nepodvádí, ten ji může získat a certifikace
ENplus ho ve výsledku i ochrání. Systém cer-
tifikace kontinuálně sleduje celý výrobní pro-
ces až po dodávku ke koncovému zákazníkovi.
Dohlíží tím na kompletní dodavatelsko-odbě-
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o ochraně ovzduší nevyhovující a za nějakých 42 měsíců 
je musí jejich provozovatelé přestat používat,
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ratelský řetězec: na výrobce paliv i kotlů, ob-
chodníky, topenáře i zákazníky.

A pokud jde o cenu?
Cena za certifikaci nezvyšuje koncovou cenu

pro zákazníka. V objemu výroby je zanedba-
telná, a to v řádu několika promile z prodejní
ceny pelet. Kdo vyrábí kvalitní peletu, je pro
něj certifikace ENplus životně důležitá. Zá-
padní Evropa v podstatě ani jiné pelety ne-
chce, u nás je poptávka po certifikovaných pe-
letách také vysoká. Proto je tento systém tolik
rozšířený.

V principu je peleta dřevní odpad lisovaný do
určitě podoby. Z čeho všeho se zhotovují
a jak?

Nic složitého v tom nehledejte. Dřevní pe-
leta je dokonalá tím, že jsou v ní jen čisté piliny
a nic víc. Piliny přirozeně vznikají jako odpad
na pilách a peletu drží pohromadě díky lepi-
vým vlastnostem ligninu, který je přírodní sou-
částí dřeva. Žádná umělá lepidla tam nemají
co dělat.

Jaký je rozdíl mezi peletami zhotovenými
z dřevního odpadu a těmi, které jsou vyro-
beny z dalších druhů biomasy?

Pro domácí kotle a kamna jsou ideální pe-
lety s označením ENplus A1. To je třída pelet
vyrobených z čistých pilin bez kůry a jsou také
mezi dřevními peletami nejrozšířenější. Mů-
žeme se také setkat s méně kvalitními petami,
které jsou na pohled tmavší a obsahují vedle
čistých pilin i kůru. Ty se hodí jen do větších
kotlů, jejichž hořáky si s takovýmto palivem
poradí. Abych uvedl kompletní výčet, pro prů-
myslové použití se u nás vyrábějí také země-
dělské pelety, nejčastěji ze zbytkového sena
nebo slámy, které se spalují ve velké energe-
tice, v teplárnách a elektrárnách. Hlavním od-
běratelem je např. Škoda Energo. Tyto ryze
průmyslové pelety však do běžných domácích
kotlů nelze používat

Aktuální spotřeba pelet v České republice je
100 tisíc tun ročně, zbytek je určen na vývoz.
Jaký je o ně zájem v zahraničí?

Největší zájem je ve Velké Británii, Itálii,
Dánsku, Německu a Francii. V každé zemi je
ale trochu jiná struktura odběratelů. Zatímco
Britové a Dánové pelety využívají především
ve velké energetice v teplárnách a elektrár-
nách, v Itálii a Německu slouží hlavně k vytá-
pění budov.

Čeští výrobci nejvíce vyvážejí do Itálie, která
má pro představu vlastní spotřebu ve výši 3,5
milionu tun pelet každým rokem. Řekl bych, že
naše peletárny umějí dělat a držet kvalitu,
a proto je o naše pelety v zahraničí stabilní
zájem.

Je pro výrobce výhodnější dodávat je na do-
mácí trh nebo na export?

Výhodné je především mít více odběratel-
ských možností. Situace, kdy mohu diverzifi-

kovat svoje dodávky mezi místní i zahraniční
odběratele, je dobrá a přispívá ke stabilitě.
Proto také domácí výroba již devátým rokem
stabilně roste. Znám velice málo peletáren,
které by vlastní  odběratele neměly namixo-
vané. Obyčejně to mají nastaveno tak, že udr-
žují několik stabilních a velkých zákazníků typu
specializovaných obchodníků s palivy a hobby
marketů po celý rok a k tomu dodávají men-
ším odběratelům, kde to je ovšem zatíženo se-
zónností trhu.

Peletáren máme v republice 32, je to dostaču-
jící nebo by se uživily další?

Dobrá otázka a nelehká odpověď. Trendem
na západním trhu je, aby peletárny vznikaly
v blízkosti dřevozpracujících závodů. Prostě
tam, kde přirozeně vzniká pilina. U většiny vět-
ších domácích pil již peletárny stojí. Asi u třech
větších pil do budoucna očekávám, že tu ně-
jaká výroba vyroste a k tomu je samozřejmě
nutno přičíst budoucí pilařské závody, které
u nás pravděpodobně vzniknou. O některých
projektech již víme, další budou následovat.
Souvisí to i s tím, co jsem řekl dříve, pilařská
kapacita je u nás stále podhodnocena, nové
pily potřebujeme. S tím bude souviset i větší
množství produkované piliny, takže ideální stav
pro otevření dalších peletáren nebo briketáren.

Někdy se setkávám s názorem, že spalování
biomasy má na svědomí plundrování lesů.
Faktem je, že se k lesům chováme hodně ma-
cešky přes všechny proklamace a strategie…

To je v našem evropském regionu nesmysl.
Samozřejmě nemohu mluvit za zbytek světa,
ale v České republice a okolních zemích platí
velmi přísná pravidla na udržitelné a šetrné
hospodaření v lesích. Samotná těžba a obnova
lesů je hlídána mezinárodními standardy a kdo
se jimi neřídí, na trhu se nemůže uplatnit. Do-
dávám také, že v našich lesích se kvůli peletám
nikdy nekácely celé stromy. Bylo by to proti
ekologii, ekonomice, legislativě i zdravému ro-
zumu. Naše dřevní pelety jsou vyráběny z od-
padů a zbytků po dřevozpracující výrobě. Otáz-
kou je, jak se v budoucnu bude nakládat s ka-
lamitním dřevem po kůrovci. 

Nedokonalým spalováním jakékoli biomasy
unikají do ovzduší škodlivé látky, jako jsou
chlór, dioxin a další, o čemž se u nás raději ne-
hovoří. Jsou soudobé kotle konstruovány na
jejich likvidaci? 

Tohle se právě peletových automatů vůbec
netýká. Nedokonalé spalování zpravidla vzniká
vinou špatné obsluhy nebo nekvalitního paliva
nebo špatné konstrukce spalovacího zdroje,
často kombinací všeho předešlého. V peleto-
vých automatech se spalují výhradně čisté
dřevní pelety bez dalších přísad. Pelety mají
kontrolovanou výhřevnost, vlhkost, obsah po-
pele a dalších sledovaných prvků. A automat
ze své podstaty eliminuje zásahy obsluhy. Pro
nějaké české kutilství zde prostě není prostor.
Peletový kotel je sám tím chytrým strojem,
který si sám dávkuje palivo i spalovací vzduch,
aby bylo spalování dokonalé a s minimem
škodlivých emisí.

V dřevních peletách jsou prvky, o nichž se
zmiňujete, ve stopových objemech, nebo tam
nejsou vůbec. Chlór a dioxiny ve dřevě nemají
co dělat, mohli bychom je nalézt v zeměděl-
ských peletách, což je ale úplně jiné palivo prů-
myslového charakteru, které do malých kotlů

nepatří. A v průmyslové energetice již s tako-
vými látkami počítají a umějí je odloučit.

Dotace, dotace a zase dotace. Je jasné, že
řada domácností si vymění starý kotel za
nový právě díky jim. Osobně si nemyslím, že
je to správná cesta, motivace pro to by měla
být vyššího řádu – ekologie a úspory energie.
Myslíte si, že je na dostačující úrovni osvěta
v těchto oblastech?

Moje řeč. Pod rčení „kdyby dotace nebyly,
bylo by lépe“, bych se klidně podepsal. Každá
dotace formuje trh a nemusí to být zcela
správným směrem. Nicméně je to akademická
otázka, protože dotace jsou dnes ve všech od-
větvích a jejich plošné zrušení si neumím
představit. Takže se spíše zaměřujeme, jak je
využít co nejlépe a nejefektivněji. Kotlíkové do-
tace jsou docela unikátem. Evropské peníze,
které jinak obvykle končí u firem, plynou
přímo ke koncovým uživatelům. Svého času
bylo tento systém před Evropskou komisí ob-
tížné prosadit, ale ukázalo se, že funguje a je
efektivní. „České kotlíkové dotace“ dokonce
budou v příštích letech otevřeny v Polsku
a dalších zemích.

Osvěta určitě není na dostatečné úrovni,
stále je co dělat, my sami za národní asociaci
Klastr Česká peleta na propagaci neustále pra-
cujeme a ekologická témata vyzdvihujeme
stejně jako komfort nebo nezávislost, o tom
všem vytápění peletami je. Ale ruku na srdce,
hlavním měřítkem jsou pro většinu lidí stále
peníze. Ani v tomto ohledu si však pelety ne-
vedou nejhůře. Jsou levnější než vytápět ole-
jem, plynem nebo elektřinou. 

To nejlepší nakonec, říká známé rčení. Takže
představte nám klastr Česká peleta. Jaké jsou
jeho cíle a jak se je daří naplňovat, co považu-
jete za hlavní úspěch, kterého dosáhl a na-
opak, jaké problémy je třeba řešit? 

Klastr Česká peleta je národní asociace
firem a živnostníků, jejichž podnikání souvisí
s výrobou, prodejem a distribucí pelet, briket
a spalovacích zařízení. Ač jsou sobě všichni
konkurenty, řešíme společná témata, jako jsou
hlídání kvality, společné projekty a nákupy, vý-
měna informací, propagační a marketingové
akce, školení topenářů a obsluhy, různé certi-
fikace, apod. Bude to znít možná zvláštně, ale
mezi hlavní úspěchy, na které jsem hrdý, je
spolupráce a vzájemná komunikace konku-
renčních firem v členské základně Klastru, je-
jich schopnost stoupnout si vedle sebe na
jeden veletržní stánek nebo společně lobbo-
vat, což jiné obory obdivují. Vidím Klastr jako
most mezi konkurenty, nástroj pro spolupráci,
ze kterého profitují všichni členové i celý pele-
tářský sektor. Úspěchem je i to, že jsme jako
první země bývalého východního bloku získali
oprávnění k vydávání mezinárodní certifikace
ENplus, která se od té doby neuvěřitelně roz-
šířila po celém světě.

Mezi problémy, které se snažíme řešit, je
nižší úroveň nebo odpovědnost topenářů za
své instalace. Situace se hodně zlepšuje, pro
topenáře pořádáme školení a kurzy, ale přeci
jenom se občas objevují kotelny, za které bych
dal dotyčným expertům za uši. Vím, že to tak
mají i ostatní obory, ale stejně mě to mrzí. Kaž-
dopádně, kdo chce informace o stavbě a navr-
hování peletových kotelen získat, nemůže se
vymlouvat, že by nebyly dostupné. V Klastru
Česká peleta nikoho neodmítneme. ■
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N
áš prototyp se odlišuje hmotností, rám
o váze 3,2 kilogramu je zhruba o čtvr-
tinu lehčí, než kdyby byl vyrobený tra-

diční metodou. Vedle úspory materiálu, které
jsme docílili tím, že součástky jsou odlehčené
a duté, jsme položili největší důraz na atrak-
tivní design koloběžky a její výrazný sportovní
vzhled,“ uvádí Marek Pagáč, který tým stroj-
ních inženýrů z VŠB-TU Ostrava řídí pod hla-
vičkou centra 3D tisku Protolab.

Při navrhování konstrukce byly uplatněny
principy bioniky, tedy oboru, který využívá po-
znatky ze studia živých organismů a jejich
struktur pro vývoj nových technologií. Design
a výroba rámu se nakonec ukázaly být největší
výzvou. „Chtěli jsme zachovat tuhost rámu
a současně snížit hmotnost. Komplikované to
bylo zejména u jeho přední části, která je dutá
a náročnější pro výrobu. Nakonec jsme vše vy-
řešili tím, že jsme rám rozdělili a vytiskli čtyři
díly, které bylo potřeba znovu svařit,“ vysvět-
lují Lukáš Jančar a Jakub Měsíček, konstruktéři
bionické konstrukce a výpočtáři topologické
optimalizace.

Koloběžka je moderní trend

Projekt vzešel ze spolupráce s globální společ-
ností Renishaw, která VŠB-TU Ostrava před
dvěma roky zapůjčila stroj Renishaw AM 400
pro 3D tisk z kovového prášku. „Těší nás, že to

byla právě naše 3D tiskárna, na níž byla vytiš-
těna první koloběžka na světě. Obdobně před
dvěma roky z našich technologií přišlo na svět
první kolo z titanové slitiny,“ připomíná pri-
máty strojírenské firmy proslulé svým inova-
tivním přístupem Josef Sláma, generální ředi-
tel Renishaw pro Českou republiku.

K nápadu vytisknout koloběžku dospěl tým
vylučovací metodou. „Z průzkumu trhu jsme
zjistili, že se automobilový koncern BMW za-
býval 3D tiskem konstrukce elektromotocyklu
a letecký koncern Airbus poukázal na výhody
3D tisku před dvěma roky bionickou kon-
strukcí motocyklu z lehké kovové slitiny. Z ti-
tanové slitiny 3D tiskem postavila společnost
Renishaw rám jízdního kola. Chtěli jsme jít
cestou něčeho, co dosud nebylo realizováno.
Navíc koloběžky v současné době zažívají ob-
rození, spousta lidí na nich jezdí, což nám také
připadalo přitažlivé. Doposud jsme nenarazili
na informaci, že by někde ve světě existovalo
něco podobného,“ říká Petr Štefek, business
development manager Protolabu a mentor
týmu.

Nikdo z týmu konstruktérů sám na kolo-
běžce nejezdí, a proto realizační tým vycházel
z modelu českého výrobce Kostka, který se jim
stal referenční předlohou pro vlastní návrh.
„Potřebovali jsme změřit základní geometrické
parametry, abychom je mohli přenést do
vlastní konstrukce,“ dodává Jakub Měsíček.

Z této úvahy mělo vzejít rozhodnutí, zda kon-
venčně vyráběnou koloběžku lze vůbec repli-
kovat s pomocí aditivní výroby.

Jak to bude dál? 
Koloběžka druhé generace

Během testování v areálu univerzity získal vý-
vojářský tým užitečné podněty pro vývoj kolo-
běžky druhé generace, kterou v současné
době konstruují. Vývoj inovované koloběžky
právě probíhá a v červnu se očekává zahájení
výroby 3D tiskem, v srpnu by měla být kolo-
běžka provozuschopná. Nový model bude
podle předpokladů představen v říjnu tohoto
roku na Mezinárodním strojírenském veletrhu
v Brně. 

Tvůrci odhadují, že náklady na vývoj a vý-
robu unikátní koloběžky se pohybují v řádech
několika stovek tisíc korun, protože větší část
rozpočtu projektu pokrývají režie na rozvoj
zkušeností s topologickou optimalizací a navr-
hováním bionické konstrukce. Pokud by měl
být projekt komercializován, pak se s počtem
výroby koloběžek cena pravděpodobně sníží.
Výhodou je tzv. kustomizace, kdy lze navrh-
nout koloběžku skutečně na míru zákazníkovi.
Rám lze optimálně propočítat na váhu člověka
a konstrukci podřídit ergonomii. 

Projekt by se neobešel bez spolufinanco-
vání, které podpořil rozpočet Technologické

VŠB-TU Ostrava „vytiskla“ koloběžku jako první na světě

Technologie 3D tisku zaznamenala pozoruhodný milník – první koloběžka s unikátním rámem z 3D
tiskárny byla vytištěna na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava. Prototyp s bionickou
konstrukcí z korozivzdorné oceli je plně funkční a ve srovnání s klasickou koloběžkou zcela obstojí.
Unikátní koloběžka vznikla na 3D tiskárně Renishaw AM400, která jemný kovový prášek zcela roztaví
a následně ho klade do prostorového modelu po vrstvách.
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agentury ČR v rámci projektu PRE SEED fond
VŠB-Technické univerzity Ostrava, kde je řeši-
telem Centrum podpory inovací. Budoucnost
projektu záleží na výsledku druhé generace ko-
loběžky a dalším vývoji technologií, například
na tom, jak se bude zvětšovat stavební komora
3D tiskáren a s ní i objem produktů, které
půjde tisknout najednou. S ohledem na veli-
kost předního rámu by byl ku prospěchu tisk
z jednoho dílu, čímž by se odstranil technolo-
gický proces svařováním.  

3D tisk a aditivní výroba jako samostatný
předmět ve výuce

Aditivní výroba coby proces používaný pro
tvorbu trojrozměrných objektů z digitálních
dat, jak se někdy 3D tisk pro průmyslové
účely nazývá, je velmi mladý obor. „Pohybu-
jeme se v něm teprve třetím rokem, ale vi-
díme v něm velkou perspektivu,“ říká vedoucí
centra 3D tisku Marek Pagáč. I to je důvodem,
proč se 3D tisk jakožto předmět Aditivní tech-
nologie začal v rekordně krátké době vyučo-
vat na Fakultě strojní jako volitelný předmět.
V současné době se s 3D tiskem setkají stu-
denti navazujícího magisterského studia ve
studijním programu Strojní inženýrství
a o studium projevuje zájem čím dál více stu-
dentů. 

Cílem je přenést předmět do bakalářského
studia studijního programu Strojírenství, kde
by byla osnova předmětu zaměřena předev -
ším na možnosti technologií 3D tisku a studen-
tům by byl předmět prezentován populárně-
vzdělávací činností. Odborně-vzdělávací cha-
rakter s vědecko-výzkumným potenciálem by
byl prezentován následně v navazujícím ma-
gisterském nebo doktorském studijním pro-
gramu Strojní inženýrství, obor Strojírenské
technologie. Odezvu má centrum 3D tisku i od
studentů ze středních škol, kteří již zjišťují, co
se na VŠB-TU Ostrava naučí a jaké má škola
vybavení. 

V současné době má Fakulta strojní dvě 3D
tiskárny pro tisk z práškových kovů a jednu pro
3D tisk z polymerních práškových materiálů.
V následujících třech měsících se centrum 3D
tisku pod hlavičkou Protolab rozroste o 3D ti-
skárnu pro tisk z práškových kovů, jednu 3D ti-
skárnu pro tisk z práškových polymerů a jednu
3D tiskárnu pro tisk metodou FDM s vyztuže-
nými vlákny z kompozitních materiálů. 

Kromě toho připravuje zavedení meziuni-
verzitního oboru Průmyslový design společně
s Univerzitou Palackého v Olomouci, kde bude
pro účely výuky zakoupena 3D tiskárna pro tisk
z práškových kompozitních materiálů. Proto-
lab se tak stane největším centrem 3D tisku
v Česku a na Slovensku co se týče počtu prů-

myslových 3D tiskáren zaměřených na tisk
z práškových materiálů. Kromě toho centrum
pro účely spolupráce s průmyslem a výuku
studentů používá profesionální software pro
konstruování, topologickou optimalizaci, si-
mulaci a predikci 3D tisku.

Jak první „tištěná“ koloběžka 
přišla na svět

Pro vytvoření trojrozměrného dílu se zpravidla
využívá technologie nanášení či tuhnutí ten-
kých vrstev materiálu. Díky tomu lze vytvářet
složité tvary, které nelze vyrobit tradičními
technologiemi, jako jsou odlévání, kování a tří-
skové obrábění. Aditivní výroba přináší nové
konstrukční možnosti. Umožňuje vyrábět slo-
žité dílce, které by jinak musely být vyrobeny
z více kusů. Snižuje nároky na množství mate-
riálu a také zmenšuje náklady na nástroje. 

Koloběžka z Ostravy ovšem není čistě pro-
duktem 3D tisku, ale vznikla také s přispěním
tradičních metod. „Svařování jednotlivých
dílů rámu v ochranné atmosféře argonu bylo
jednou z nich, vedle toho jsme lepili prvky
z uhlíkového kompozitu a obráběli funkční
plochy. Ty bylo potřeba kromě toho ještě omí-
lat, abychom získali jejich hladký povrch,“
upřesňuje Lukáš Jančar z Technické univerzity
Ostrava. ■
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Renishaw spolupracuje s novou znač-
kou horských kol Atherton Bikes, pro
které tiskne titanové součástky na 3D
tiskárně. Novou značku špičkových kol
uvedli v lednu na trh sourozenci Ather-
tonovi, Gee, Rachel a Dan v partnerství
s Piersem Linneyem z Dragon's Den
fame. V rodině Athertonových je hned
několik cyklistických šampionů, kteří
teď budou závodit ve sjezdu na vlast-
ních horských kolech a současně je
prodávat po celém světě. Úvodní řada
kol bude vyrobena z trubek z uhlíko-
vých vláken a součástek vyrobených
z titanového prášku na vysoce vý-
konné multilaserové 3D tiskárně
RenAM 500Q. Zpočátku bude výroba
probíhat v centru pro řešení aditivní
výroby firmy Renishaw v Staffordshire
ve Velké Británii, následně se přesune
do vlastních výrobních prostor Ather-
ton Bikes. Rámové spojky pro Ather-
ton Bikes budou prvními součástkami
pro kola, která budou vyráběna touto
technologií čtyř laserů, což se pozi-
tivně projeví na jejich produktivitě,
aniž by to mělo dopad na kvalitu.



Čím to, že vám Evropská komise schválila
speciální normu?

RovasCo je unikátní polymerní materiál,
který jsme vyvinuli ve spolupráci s VŠCHT
v Praze a uvedli na trh v roce 2005. Evropská
norma, podle níž jsme výrobky RovasCo
dříve certifikovali, prošla před pár lety har-
monizací, která však nedopadla příliš dobře.
V tuto chvíli je EN124/2015 sice platná, ale už
tři roky není přijatá Evropskou komisí a celá
Evropa neví, jak se k ní a certifikaci postavit.
Naše společnost díky unikátnosti materiálu
zvolila alternativní cestu. Byl pro nás vytvo-
řen a schválen průvodní dokument EAD, na
jehož základě se vydává ETA (Evropské tech-
nické posouzení), s nímž se certifikuje užívání
zboží na celém území Evropské unie. Po dvou
letech jsme tak první v Evropě, kdo přichází
s harmonizovaným výrobkem v oboru
a možností vydání prohlášení o vlastnostech.
Ostatní výrobci stále spadají pod neschvále-
nou normu, na jejímž základě nelze vydávat
prohlášení o vlastnostech výrobku, ale pouze
prohlášení o shodě, které by však zákazní-
kům nemělo stačit.

Na trhu se běžně prodávají i jiné produkty
pro odvodnění komunikací, v čem je tedy vý-
hoda značky CE?

Ta odráží především kvalitu výrobku a fakt,
že výrobek je vyráběný dle harmonizova-
ného standardu, tedy jeho použití je možné
bez další certifikace ve všech státech EU.
Pokud tedy například stavební firma realizuje
zakázku v jiné zemi, má garanci, že naše vý-
robky jsou ve shodně s místní legislativou.
Je to také jistota pro projektanty, že do pro-
jektu zařadí certifikovaný výrobek, a jejich
výběr použitého materiálu je krytý schvále-
nou normou.

Uvádíte, že jste materiál RovasCo vyvinuli ve
spolupráci s VŠCHT v Praze. V čem je uni-
kátní?

Na základě našeho požadavku Vysoká
škola chemicko-technologická v Praze vy-
vinula speciální materiál se zvýšenou hou-
ževnatostí, který lépe odolává dynamic-
kému zatížení. Jde o chemicky modifiko-
vaný polymer s řadou inovativních vlast-
ností. Oproti šedé i tvárné litině má nižší
hmotnost, takže se s ním velmi dobře pra-
cuje. RovasCo není ničím plněné, neobsa-
huje ani kovové výztuže, přitom jsou vý-
robky z něj určené pro zabudování do po-
zemních komunikací pro vysoko zátěžové
třídy D (40 tun) a E (60). Zátěžové zkoušky
na 40 tun prokázaly vysokou kvalitu a ži-
votnost materiálu. Po stotisících cyklech
při dynamické zátěži téměř 14 tun s nárůs-
tem 7 tun za sekundu nejevila mříž žádné
vizuální změny. A v neposlední řadě pru-
žnost materiálu podstatně prodlužuje ži-

Plastové mříže a poklopy RovasCo mají mezi výrobci z oboru
jako první v EU označení CE 
Jaroměřská firma PolyPlasty vyrábějící kanálové mříže a poklopy, se může jako jediná v EU mezi
výrobci z oboru pyšnit označením CE. To dokládá, že je výrobek certifikovaný a schválený pro použití
ve všech státech Evropské unie. „Vytvořili pro nás speciální normu. Jsme tak první v Evropě, kdo po
dvou letech přichází s harmonizovaným výrobkem v oboru a možností vydávat prohlášení
o vlastnostech,“ říká v rozhovoru Šárka Nadrchalová, ředitelka společnosti PolyPlasty. 
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votnost okolí vozovky, ve které je kanál za-
budován. 

To je určitě argument, na který slyší řada ob-
jednavatelů velkých silničních staveb i města
a obce, které komunikace spravují. Jak kon-
krétně šetří vozovky?

RovasCo má v poměru k litině 40krát nižší
modul pružnosti. Dokáže tak zpracovat rázy
způsobené dopravními prostředky směrem

do podlaží a chrání tím před destrukcí litinové
nebo betonolitinové skruže, v nichž jsou ka-
nály umístěny. Asi všichni známe situace,
kdy je kanál na vozovce propadlý kvůli defor-
maci povrchu kolem něj. Je to úspora neje-
nom finanční v rámci oprav, zároveň se tím
nepoškozují podvozky projíždějících automo-
bilů. Nezanedbatelný je také bezpečnostní
aspekt třeba pro cyklisty, kteří si přejezdem
po poškozeném povrchu vozovky mohou

způsobit úraz. Proto nás často oslovují také
technické služby měst a obcí při výměně ne-
funkčních či jinak poškozených kanálů. Záro-
veň má další bezpečností prvky.

Můžete to upřesnit?
Materiál RovasCo je nevodivý a protismy-

kový s vysokou otěruvzdorností. Po speciální
úpravě pískováním, rádlováním nebo vý-
stupky třeba ve tvaru erbu města či loga,
které městům či firmám na zakázku rádi vy-
robíme, lze vytvořit protiskluzovou úpravu.
Materiál zároveň nemění vlastnosti i při vel-
kých teplotních výkyvech.

Zaklínadlem dnešní doby je ekologie, zvláště
při výrobě z plastu. Jak je na tom tento ma-
teriál?

Velmi dobře. Z materiálu RovasCo vyrá-
bíme plastové poklopy na uliční a horské
vpusti, poklopy na šachty i kanalizační mříže. 

Na jejich výrobu používáme takzvané vir-
gin plasty, které jsou kvalitnější než recyklát.
Materiál neobsahuje plniva, výztuhy ani
skelná vlákna, je tedy velmi dobře opětovně
recyklovatelný. Při uvádění vlivu na životní
prostředí je důležitý i aspekt životnosti vý-
robku, což má přímý vliv na množství vyro-
beného produktu. Pokud má například výro-
bek životnost 25 let, je nutné jej vyrobit dva-
krát tolik, než jiného s životností 50 let. V sou-
časné době jde o velmi skloňované téma.
Díky tomu, že je RovasCo odolné vůči povětr-
nostním vlivům, agresivnímu prostředí, che-
mikáliím, korozi i UV záření, přesáhne bez
problémů životnost vozovky. A v neposlední
řadě, tento materiál není v hledáčku zlodějů
kovů, což má v konečném důsledku také vliv
na rozpočet měst a obcí, které chybějící ka-
nály musí nahrazovat novými.

Používá tento materiál ještě jiná firma?
Ne, jsme jediní u nás i ve světě, kdo Ro-

vasCo používá pro výrobu kanálových mříží
a poklopů. Vstupní materiál není nejlevnější
a počáteční investice do technologie jsou
také drahé. My však vsázíme na jeho inova-
tivní vlastnosti, jako jsou dlouhá životnost
i pozitivní vliv na vozovku, která se díky jeho
vlastnostem neničí a není tudíž nutné ji prů-
běžně opravovat. 

Jak na tento inovativní materiál z dílny čes -
kých vědců pohlížejí české firmy, používají jej
v projektech?

Velmi dobře, pokud je v projektu uve-
deno použití plastových kanálů, často zařa-
zují právě naše výrobky. Projektanti si velmi
dobře uvědomují výhody tohoto materiálu.
Používají je při výstavbě či opravě silnic
a dálnic například společnosti Skanska,
ŽSPV či Eurovia.

Zaměřujete se pouze na výrobu těchto ka-
nálů a mříží?

Naše společnost má tři hlavní výrobní pro-
gramy. Kromě výrobků z materiálu RovasCo
jsme také jedním z předních evropských pro-
ducentů odlévaného polyamidu 6, z něhož
vyrábíme polotovary i hotové výrobky. Tře-
tím výrobním pilířem jsou pak polyuretanové
pryže, které odléváme ve formě polotovarů
i výrobků. Velké procento z nich tvoří „pogu-
mování“ kovových součástek, jako jsou ko-
lečka, válce aj. ■
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J
ak důležité je rozumné nakládání s vod-
ními zdroji při extrémech, jako je sucho
nebo povodeň? Na to jsme se ptali gene-

rálního ředitele státního podniku Povodí Vl-
tavy a předsedy představenstva Svazu vod-
ního hospodářství ČR, Petra Kubaly.

Jak dlouho se ČR potýká významněji se su-
chem?

Je to problém několika posledních let, zře-
telně jej pociťujeme od roku 2014. Zatím se
nejvíce projevil v roce 2015, a zejména vloni.
Nemám na mysli jen sucho jako takové, ale
i nedostatek vody. Sucho a nedostatek vody
jsou dvě rozdílné věci.

Žijeme ve vodním blahobytu. Občané otočí
téměř kdekoliv vodovodním kohoutkem
a voda teče, což není situace, která nahrává
složitému přesvědčování a vyjednávání, že je
třeba udělat i nepopulární opatření, která by
zajistila vodu i pro budoucí generace. V tom
vidím zásadní problém. V loňském roce jsme
měli oblasti, kde vodní zdroje prostě došly. Ob-
čané to však nepoznali, protože se voda dová-
žela do vodojemů a dojem vodního blahobytu
byl zachován.

Jaká navrhujete opatření?
Řešení problematiky není o jednom nebo

dvou krocích, ale o komplexu opatření, která
na sebe musí navazovat. Jsme bohužel v ob-
dobí, kdy část společnosti, okruhy odborníků
nevyjímaje, se podle své profese snaží upřed-
nostnit jakási „svá“ řešení a jiná bagatelizují
nebo odmítají.

Nikdo nezpochybňuje, že základem řešení je
retence vody v krajině. Na tom se shodnou
snad všichni. Retence vody je v současné kra-
jině nedostatečná, což je dáno zejména hos-
podařením desítek let zpětně. Kolektivizace,
zcelování půdních celků, rušení remízků, ma-
lých rybníčků a tak dále. Tyto prvky zadržovaly
vodu v krajině a dnes chybí. V současné době
se obnovou a budováním nových zdrojů sna-
žíme tyto prvky do krajiny vrátit. S tím souvisí
také otázka revitalizace vodních toků a rušení
odvodňování pozemků.

Jaké vidíte další kroky?
Je nutné realizovat pozemkové úpravy,

uvést v účinnost protierozní vyhlášku, která je
na spadnutí, změnit způsoby obhospodařo-
vání půdy, budovat nové malé vodní nádrže

a tomu napomáhat i zjednodušením v rámci
stavebního řízení. Bude trvat desítky let, než se
nám podaří zadržovat vodu v krajině tak, jak si
představujeme a jak je potřeba. Dle mého ná-
zoru jsme ale na dobré cestě.

Budou tato opatření dostačující?
Zdaleka nebudou stačit k vyřešení proble-

matiky sucha a nedostatku vody. Voda za-
držená v krajině je důležitá zejména pro země-
dělské sucho, pro přírodu jako takovou, nebo
pro doplňování zdrojů podzemních vod. To je
samozřejmě v pořádku. My ale musíme hos-
podařit s vodou, která se vyskytuje na našem
území a odtéká z něj tak, abychom ji dostali do
vodovodních kohoutků pro potřeby člověka
jako vodu pitnou, tak pro energetiku i třeba
právě pro závlahy. Je třeba vodu někde aku-
mulovat, a to je bod, kde dochází ke střetu ná-
zorů. I někteří odborníci jsou přesvědčeni, že
zadržet vodu v krajině je dostačující, a to v pří-
padě povodní i sucha. Druhý názor říká, že
k tomuto základu musíme vybudovat akumu-
laci, z které můžeme vodu čerpat v období
sucha. Druhý názor je podle mne zcela logický,
pokud problematiku sucha a nedostatku vody
vnímáme zcela vážně i z pohledu potřeby vody
pro člověka. Představitelé opačného názoru to
jistě myslí dobře, ale mám pocit, že vycházejí
z předpokladu, že pitná voda nám z vodovod-
ních kohoutků poteče do nekonečna.

V těchto souvislostech se rozpoutal celkem
zásadní boj namířený proti možné výstavbě
dalších vodních děl, jako jsou přehrady.
V předcházejících třech letech bylo slovo pře-

V období vodního blahobytu 
se těžce vyjednávají nepopulární opatření

S extrémními hydrologickými jevy, jako je sucho nebo povodeň, úzce souvisí vhodné hospodaření
s vodními zdroji. A právě vodní zdroje a hospodaření s nimi budou jedním z důležitých témat letošní
mezinárodní vodohospodářské výstavy Vodovody – kanalizace 2019.
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hrada skoro sprostým výrazem. Na problém je
třeba dívat se komplexně, nikoli pouze úzkým
pohledem řešícím jen jeden problém. Napří-
klad pohled ochránců přírody je zúžený do
ochrany přírody. To je v pořádku, ale musíme
začít řešit i to „B“, a to tak, abychom do bu-
doucna zajistili dostatek vody akumulované,
kterou potřebujeme pro zásobování obyvatel
pitnou vodou. I člověk je totiž součástí přírody.

Bude tedy nutné budovat nové přehrady?
Podle mého názoru ano. Akumulovat vodu

není nutné jen z důvodu zásobování. Moderní
společnost potřebuje zavlažovat pole, využívat
vodu k výrobě čisté elektřiny, dotovat zdroje
podzemních vod, nadlepšovat průtoky ve vod-
ních tocích, a kde to má efekt, udělat maxi-
mum pro přírodu.

V obdobích sucha jsou přehrady schopné
zásobovat i s minimálním přítokem v režimu
sucha veškerý potřebný odběr. Některé, jako
třeba vodárenská nádrž Švihov na Želivce, na
standardní úrovni i několik let. Pokud nastane
druhý hydrologický extrém, tedy povodeň, má
přehrada svou nezastupitelnou funkci v tom,
že může do jisté míry regulovat průtok, a tím
zmírnit negativní následky povodní. V obou
případech je role vodárenských i víceúčelo-
vých nádrží zcela zásadní.

Jak se připravují vodohospodáři na horká
a suchá léta, která v posledních letech panují?

Na Vltavské kaskádě jsme se loni připravo-
vali na sucho už od března. Legislativně máme
nastavené minimální zůstatkové průtoky pod
hrázemi, což je v našem případě 40 kubíků za

vteřinu v profilu Vrané. Toho jsme využívali,
abychom nastřádali co nejvíce vody v nádr-
žích. Méně vypouštět nelze, protože tento prů-
tok je dimenzován a vázán na vodní a na vodu
vázaný ekosystém níže po toku, na množství
vypouštěných vod z čistíren odpadních vod
nebo třeba na zajištění odběrů vody.

Paradoxně zrovna v loňském roce byla
snaha vyjednat zvýšení minimálního zůstatko-
vého průtoku. To je z mého pohledu špatně.
Pokud už vodu máme, je rozhodně lepší, když
s ní můžeme chvíli hospodařit, využít ji, než
nám odteče. Pokud je současný minimální zů-
statkový průtok z hlediska životního prostředí
a dalších účelů v pořádku, nezbavujme se
vody zvýšením minimálního zůstatkového
průtoku. Není to prozíravé ani hospodárné.

Podle jakého klíče se rozhoduje, kde je vý-
stavba nádrže vhodná?

Od dob první republiky až do nedávné mi-
nulosti jsme měli velmi sofistikovaný a uce-
lený systém vodního hospodářství a vodoho-
spodářského plánování. Na základě regionál-
ních, hydrologických, geologických a inženýr-
skogeologických průzkumů jsme měli zpraco-

vané materiály, které navrhovaly stovky lokalit
vhodných pro vybudování přehradní nádrže
pro případ, že by někdy v budoucnu bylo po-
třeba akumulovat vodu.

V těchto územích bylo zakázáno budovat
produktovody, stavět v případných zátopách
chemický průmysl nebo budovat silniční a že-
lezniční koridory. V roce 2007 jsme tento sy-
stém vodohospodářského plánování ukončili
a přešlo se na plánování v oblasti vod podle
rámcové směrnice o vodách.  Když se toto
projednávalo, myslel jsem, že hájené lokality,
které tu byly desítky let, se promítnou i do no-
vých koncepčních plánů. Nestalo se a nyní
máme místo původních 400 pouze 192 vý-
znamných lokalit vhodných pro akumulaci
vody, hájeno je jen 65 lokalit.

Které konkrétní projekty se v současné době
připravují, nebo dokonce již budují?

V Nových Heřminovech probíhají přípravy
již dvacet let. Je vykoupeno snad 98 procent
pozemků. Na Moravě se připravují dvě stavby
– Vlachovice a Skalička. Připravuje se řešení
zásobování vodou pro Rakovnicko, což je
dlouhodobě jedno z nejsušších míst republiky.
Bude se jednat o vybudování nádrže v lokalitě
Kryry dotované vodou z Nechranic, která by
pak byla převáděna do povodí Rakovnického
potoka. Připravujeme také výstavbu dvou ma-
lých nádrží v Senomatech a v Šanově. Zde
probíhá již zpracování podkladů pro územní ří-
zení a získávají se potřebné pozemky a upra-
vují územní plány. Uvažujeme i o dalších pro-
jektech, ale hovořit o nich už nyní by bylo
předčasné. ■

Letošní výstava VOD-KA 2019 pro-
běhne 21. až 23. května 2019 v areálu
PVA Praha – Letňany. Pořadatelem
a odborným garantem výstavy je
Sdružení oboru vodovodů a kanalizací
České republiky SOVAK, organizáto-
rem je společnost EXPONEX. 



Ch
etité, Mikéňané, Mayové, oby-
vatelé egyptské a asyrské říše,
či obyvatelé ostrova Rapa Nui,

jen malý výčet civilizací, které všichni
známe z dějepisu. I přes veškerá známá
fakta o nich i nadále rádi čteme, a se zá-
jmem věnujeme pozornost každé nové
zmínce týkající se jejich způsobu života, kul-
tuře či uspořádání společenství. V době,
kdy se v Evropě lidé převážně živili jako sbě-
rači nebo lovci, oni již disponovali vyspě-
lými společenstvy s rozsáhlými znalostmi
v oblasti astronomie, stavitelství, moře-
plavby nebo výroby skla a dalších odvětví.
I přes všechny tyto znalosti a pokrokovost
však nakonec tato společenství zanikla.
Ignorovali totiž první známky projevů
a změn, které posléze předurčily jejich další
vývoj. 

Přítomnost vody hraje v našem životě ne-
zastupitelnou úlohu. Jako zdroj života
a jeden ze základních živlů má však i ona
konfliktní potenciál, kterým dokáže zásadně
ovlivnit své okolí. Příliš velké množství vody
způsobuje záplavy a povodně, její nedosta-
tek naopak vyvolává sucho. Z hlediska pře-
žití, resp. konkurenceschopnosti předsta-
vuje minimalizace výskytu těchto extrém-
ních stavů strategický faktor. Povodně jsou
charakteristické svým rychlým nástupem
a dramatickým průběhem. Po několika
dnech však můžeme začít sčítat škody a za-
počít úklidové a rekonstrukční práce. Sucho
a jeho nástup oproti tomu bývá většinou
pozvolný a může trvat týdny, měsíce
a někdy i roky.  Škody nejsou okamžitě
patrné, ale vzhledem k možné délce trvání
sucha a jeho vlivu na ostatní hospodářské
oblasti, bývají mnohonásobně vyšší. Navíc,
dlouhodobý nedostatek vody může vést
k silnému politickému napětí a představuje
tak výraznou bezpečnostní hrozbu pro ja-
koukoliv společnost [3]. 

Jak je na tom Česká republika?  

Jediným zdrojem vody pro Českou repu-
bliku jsou atmosférické srážky, které dopad-
nou na naše území, vsáknou se, naplní pra-
meny toků a řek a posléze odtečou za hra-
nice. Ze zahraničí k nám přitéká zcela zaned-
batelné množství vody. V relaci množství od-
teklé vody k počtu obyvatel jsme tak na tom
z evropských států nejhůř. Ročně u nás
v dlouhodobém průměru spadne cca
690 mm srážek, což představuje cca 53 mili-
ard m3, které jsou však v našem území roz-
loženy nerovnoměrně (vyšší srážkové úhrny
zaznamenáváme zejména v horských oblas-
tech) [1].

Pro Českou republiku platí tzv. třetinový
systém, což znamená, že 1/3 srážek odteče,
cca 1/3 srážek se vypaří a zbývající 1/3 se
vsákne, ve výsledku tedy sítí vodních toků
ročně průměrně odtéká cca 17,6 mld. m3

vody mimo ČR. Vzhledem k množství,
které na našem území zůstává, na jednoho

obyvatele připadá cca 1 450 m3/rok vody,
což představuje cca 1/3 evropského prů-
měru a přibližně 1/5 celosvětového prů-
měru. Pro srovnání, s obdobným množ-
stvím 1 420 m3/os/rok disponuje Irák. Ně-
kteří naši sousedé disponují s výrazně vět-
ším množstvím, například Slovensko cca
15 220 m3/os/rok, v Rakousku cca 10 115
m3/os/rok, naopak jiní jsou na tom ještě
hůře, Německo s 1300 m3/os/rok, a ještě
hůře je na tom Maďarsko s 600 m3/os/rok
[2].

Rozdělení zásob podzemní vody, která
kryje cca polovinu dodávek pro veřejné
vodovody, je rovněž nerovnoměrné. Při-
bližně 80 % množství podzemních vod je
soustředěno na cca 30 % plochy ČR. Kapa-
cita zdrojů podzemní vody v České repub-
lice (dynamické zásoby) byla k přelomu ti-
síciletí odhadována na 1,44 mld. m3/rok.
Vzhledem ke geologickému podloží má
jen 16 % území vhodné podmínky pro
tvorbu využitelných zásob podzemních
vod, zbylých 84 % území ČR má z hlediska
tvorby zásob a využití podzemních vod jen
lokální význam. Změna klimatu a teplotní

výkyvy zaznamenané v posledních deseti-
letích se tak velmi negativně promítají do
objemu podzemních vod. Dochází k pře-
rozdělování srážek během roku. Častější
srážky lze zaznamenat na jaře a v létě, kdy
však vegetační kryt neumožňuje dosta-
tečné vsáknutí a většina vody se vypaří
nebo odteče po povrchu. Obecně platí,
čím vyšší stupeň sucha půdy, tím vyšší
teploty, vyšší evapotranspirace, a tedy
i nižší retence vody. Dalším faktorem,
který se výrazně promítá do celkové bi-
lance jsou mírnější a sušší zimy. Během
posledních let se tak zásoby podzemních
vod nedoplňují dostatečně v pravidelném
ročním cyklu, což se projevuje především
poklesem hladiny podzemních vod v měl-
kých zvodních. Pokud bude tento trend
i nadále pokračovat, lze předpokládat po-

kles hladin a zásob podzemní vody i v hlu-
bokých zvodních [24].

Sucho! Zvykejme si. 
Loňské sucho lze na základě dostupných dat
klasifikovat jako doposud nejhorší od roku
1981.  

Již od února docházelo ve všech krajích
k poklesu atmosférických srážek zhruba na
hodnotu odpovídající 45–60 % dlouhodo-
bého normálu. Obdobné hodnoty se opako-
valy až na drobné výkyvy i v následujících
měsících až do července a srpna, kdy došlo
k ještě většímu propadu (32–45 % dlouhodo-
bého srážkového normálu), který zastavilo až
září, jež bylo s výjimkou Královehradeckého
a Libereckého kraje srážkově nadprůměrné.
V říjnu pak opětovně došlo ke srážkovému po-
klesu, který odpovídal hodnotě cca 70–80 %
dlouhodobého normálu. V listopadu pak ve
většině krajů došlo k poklesům hodnot na
čísla, která odpovídala pouze 30–35 % dlou-
hodobého srážkového normálu. Prosinec se
dle naměřených dat prozatímně jevil jako
srážkově nadprůměrný [6].   

Malé srážkové úhrny v kombinaci s nízkou
hladinou podzemních vod způsobily, že se již
na počátku května, kdy začíná vegetační se-
zóna, začaly některé kraje potýkat se su-
chem, které velmi rychle sílilo a nabíralo na
intenzitě. Červnové vyhodnocení podzem-
ních vod upozornilo na skutečnost, že cca
62 % sledovaných mělkých vrtů podzemních
vod odpovídá úrovni silného až mimořád-
ného sucha. V polovině srpna bylo suchem
zasaženo skoro 92 % území ČR (více než
72 000 km2), z toho na cca 63 % území byl
stav sucha identifikován jako extrémní.
V půdě byl zaznamenán deficit vody v roz-
mezí 40–80 mm a srážkový úhrn za prvních
osm měsíců odpovídal pouhým 37 % dlou-
hodobého ročního úhrnu. 

Nejhůře postiženy byly oblasti jižní Mo-
ravy, Vysočiny, východních a severních

Sucho, bezpečnostní hrozba pro 21. století

Současná doba je příznačná svou informační přesyceností. Únava i strach z vědomého informačního
přesycení vedou velmi často k jisté otupělosti, či vědomé rezignaci, která může vést až k následnému
podcenění důležitosti a podstaty sdělení. Z historie však dnes již víme, že nedocenění nebo vědomé
zlehčování informací a znamení, které signalizují změny, se nevyplácí. 
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Čech. Oblasti, které využívají k zásobování
pitnou vodou podzemní zdroje se začaly po-
týkat s nedostatkem a bylo tedy nutné při-
stoupit k zavážení vodojemů, někde i ná-
hradnímu zásobování pitnou vodou. 

Problém s vodou současně vyvstal i na
opačném konci potrubí, kdy se vyčištěná
voda z čistíren odpadních vod v recipien-
tech s nízkými průtoky po smísení jen velmi
málo naředila, takže docházelo k eutrofizaci,
zvýšenému výskytu sinic, poklesu koncent-
race kyslíku a následnému úhynu ryb.
K úhynu ryb však docházelo v mnoha pří-
padech i jen z důvodu vysokých teplot
vody, a tedy nízkých koncentrací kyslíku.
Mnohými koryty vodních toků teklo zcela
mizivé množství vody, nebo vyschla úplně,
což zkomplikovalo situaci nejen myslivcům,
kteří byli dle jejich slov poprvé od roku 1947
nuceni zavážet vodu do lesů k lesní zvěři,
ale i majitelům a provozovatelům malých
vodních elektráren, které byly z důvodu ne-
dodržení minimálních zůstatkových průtoků
odstaveny. Postiženy byly i některé uhelné
elektrárny a teplárny, které bylo možné zá-
sobovat pouze nižším množstvím vody.
Velmi negativně se celá situace začala pro-
mítat i do zemědělství, kde docházelo k ne-
vratným škodám na vegetaci a celkovému
snížení výnosů. Největší škody zazname-
naly pěstitelé obilovin, chmelu, cukrové
řepy a krmných plodin. Značně nepříznivě
se sucho promítlo i do sklizně sena, jehož
cena se kvůli nedostatku vyšplhala až na
trojnásobek a řada zemědělců tak byla nu-
cena snížit již tak nízké stavy skotu. Celkové
škody byly na podzim 2018 odhadovány
mezi 9–11 mld. korun. 

Sucho, nedostatek vody a vysoké teploty
nepostihly pouze nás. Zasaženi byli i naši
sousedé a další státy, které se stejně jako my

potýkali s hromadnými úhyny ryb či nuce-
ným snižováním stavů skotu. 

Německo muselo vzhledem k nízkým hla-
dinám řek omezit lodní dopravu. Ve Francii
byli v srpnu nuceni zastavit provoz čtyř ja-
derných elektráren, z důvodu vysokých tep-
lot vody řek Rýn a Rhona, kterou elektrárny
používají k ochlazování.

V oblasti jihozápadního Španělska a na jihu
Portugalska byly zaznamenány teploty přesa-
hující 49 ºC. Neobvykle vysoké teploty byly
zaznamenány rovněž v Nizozemsku, Švéd-
sku, Rusku a dalších zemích. Obrovské požáry
zachvátily Švédsko včetně Laponska, za po-
lárním kruhem, Řecko (nejhorší zkáza od roku
1900), Kalifornii, oblast Yosemithského parku,
Valencii ve Španělsku a také Jižní Wales v Au-
strálii a Velkou Británii a další. 

Co se děje a proč u nás? 

Asi každý z nás zaznamenal určité změny
v počasí, ke kterým dochází.  Česká republika
se nachází na rozmezí širokého klimatického
pásma, kde v určitých místech zaznamená-
váme propad a někde nárůst atmosférických
srážek. V oblasti jižní Moravy bude nadále
docházet k pozvolnému vysychání a klima se
začne stále více podobat panonskému, které
známe z východního Rakouska nebo Maďar-
ska a je typické svými nízkými srážkami
v průběhu horkého léta a jen velmi mírnou
zimou. Oproti tomu na protilehlé straně to-
hoto pásu, tj. na severu Čech v oblasti pohra-
ničí, lze očekávat srážek podstatně více [6]. 

Současný nástup období sucha lze s urči-
tým nadhledem datovat k letům 2003 a 2005
[8]. Sucho roku 2003 mnozí považují za re-
akci na povodně z roku 2002, nicméně od
této doby lze s určitou pravidelností zazna-
menat jeho výskyt [21]. V prvních několika

letech docházelo k určitému střídání s po-
vodněmi. Od roku 2009 je však jeho výskyt
každoroční. Postupný a plíživý nástup sucha
spojený s pozvolným poklesem podzem-
ních vod, však probíhá o mnoho déle [24].  

Situace není vyvolána jednou z příčin, ale
celou řadou, které ve vzájemné synergii na
sebe nabalují další. V první řadě se jedná
o stav půdy, která vlivem dlouhodobě použí-
vané chemizace a těžkých strojů používaných
k jejímu obhospodařování, zcela pozbyla or-
ganickou hmotu. Ta byla a stále je za deště
vyplavována, což vede k erozi a dalšímu utu-
žení půdy s jen velmi malou pórovitostí,
a tedy schopností vsáknutí a retence vody. Za
velkou tragédii minulého hospodaření lze
označit i tlak na to co nejvíce rozšířit plochy
vhodné k pěstování obilí a zcelit tak doposud
malá políčka oddělená loukami, mokřady
a remízy v „jednu“ velkou kolektivní plochu.
Tyto zásahy spojené se systematickým od-
vodňováním krajiny melioracemi, narovná-
váním koryt vodních toků, orbou po spádnici,
velkým množstvím hnojiv a herbicidů za úče-
lem co nejvyšších výnosů, vedly jedno-
značně k obrovské degradaci půdy. 

I přes toto poznání však nadále namísto
kravské mrvy, která je díky klesajícím stavům
skotu stále méně dostupná, nadále použí-
váme ve vysokém množství chemická hno-
jiva a pesticidy, abychom pak na skoro 17 %
zemědělské půdy pěstovali řepku (osevní
plocha pro řepku byla v roce 2018 druhá nej-
větší v historii, úroda odhadována o 140 tisíc
tun vyšší než v roce 2017 [7] a kukuřici, jejichž
opakované pěstování půdu ještě více vyčer-
pává a znehodnocuje. Nehledíme ani na sku-
tečnost, že se pesticidní látky a jejich meta-
bolity stále více objevují nejen v povrcho-
vých, ale i podzemních vodách, které jsou vy-
užívány k zásobování pitnou vodou [13].
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I v případě lesů, které pro svou schop-
nost zadržet vodu dlouhodobě fungovaly
jako rezervoáry, se nám podařilo skoro ne-
možné. Obecně platí, že jehličnaté stromy,
resp. lesy dokáží zadržet větší množství
vody. Opadané jehličí však musí být prolo-
ženo listím tak, aby vznikl pórovitý a ná-
sledně humózní materiál, nikoli souvislá
vrstva jehličí, která vytvoří nepropustnou
plochu, po které se déšť pouze sveze. I zde
byl kladen velký důraz na rychlé rozsáhlé
odvodnění, jednak z důvodu možné těžby
dřeva těžkou technikou namísto koňských
potahů, které nebyly tak výkonné, tak
i z důvodů uhnívání mělkých kořenů smr-
kového porostu, který byl ve velkém vysa-
zován jako monokultura, v reakci na vysoké
poptávky ve dřevařském a stavebním prů-
myslu. Smrk, který je zastoupen v porostu
více než 50 %, je dnes ve velkém napadán
kůrovcem, kterému suché klima vyhovuje.   

Tento nevyhovující stav však i nadále
zhoršujeme stále narůstající urbanizací
území. Rychlý růst zpevněných a nepropu-
stných ploch na úkor zemědělské půdy, jejíž
úbytek dosahuje v průměru 5500 ha/rok [14],
vede ke zvýšení povrchového odtoku, což
má velmi negativní dopad na hydrologickou
bilanci České republiky.

Vodní krize

Z nedostatku vody se stává celosvětové bez-
pečnostní téma. Předpokládané dopady kli-
matických změn a neudržitelný způsob hos-
podaření s vodou (včetně její vysoké spotřeby
a znečištění) mohou vést k rozsáhlým dopa-
dům na životní prostředí a společnost [20]. 

Zásoby vody na Zemi jsou rozděleny
velmi nerovnoměrně. K 60 % přírodních
zdrojů sladké vody má přístup pouze devět

států světa; jsou to (dle abecedy): Brazílie,
Čína, Indie, Indonésie, Kanada, Kolumbie,
Peru, Rusko a USA [19].

V současné době se řada států potýká
s problémy souvisejícími s nedostatkem
vody pro své obyvatele. Asi 800 milionů lidí
v rozvojových zemích nemá přístup k pitné
vodě. Již 2,7 miliardy lidí, tj., každý třetí oby-
vatel planety žije v oblastech, které každo-
ročně postihne závažný nedostatek vody.
OECD předpokládá, že situace se bude i na-
dále zhoršovat a v roce 2030 bude 47 % po-
pulace planety žít v oblastech s obtížným pří-
stupem k vodě. Tyto scénáře rostoucího ne-
dostatku vody, resp. sucha se týkají i Evropy,
konkrétně ve Španělsku, Portugalsku, jižní
Itálii, Francii a ve státech na jihu Balkánu
bude k dispozici vlivem zesilujícího sucha až
o ¼ méně vody. S nedostatkem vody se
dnes již potýkají v Austrálii, jihozápadní Číně
a severní Indii, na severu a jihu Afriky, v jižní
Argentině a severovýchodní Brazílii a v pásu
od Střední Ameriky po jihozápad Spojených
států. Dle propočtů britského Hadley Office
zde v budoucnu poklesne množství vody až
o 40 %. V nárocích na vodu a její dostupnost
by se v roce 2025 měla Indie potýkat s ob-
rovským nedostatkem vody, v souvislosti
s čímž lze očekávat další migrační vlnu [4]. 

Podle zprávy UNESCO z roku 2008 se za
posledního půl století dalo napočítat více než
500 mezistátních konfliktů kvůli vodě. Stále
více tak nabývají na významu slova býva-
lého generálního tajemníka OSN Butruse
Butruse Ghálího, který již počátkem druhého
tisíciletí poznamenal, že další válka na Blíz-
kém východě se nepovede o ropu, či poli-
tické názory, ale o vodu. Voda jako komodita
budoucnosti představuje hlavní možnou pří-
činu konfliktů ve 21. století a současně tedy
i velké bezpečnostní téma [23]. 

Adaptační strategie 
pro nedostatek vody

Sucho je celosvětově považováno za jednu
z nejhorších krizových situací, je proto mi-
mořádně důležité, aby měl stát reálnou
adaptační strategii, která pomůže snížit zra-
nitelnost a současně zvýšit odolnost společ-
nosti proti této hrozbě [11]. 

Adaptační opatření představuje soubor
návrhů a doporučení na přizpůsobení nej-
více zranitelných složek přírodního nebo an-
tropogenního systému na stávající i budoucí
změny klimatu a jejím důsledkům. Opatření
jsou založena jednak na snižování poža-
davků (na vodní zdroje, zábor půdy apod.)
a současně na snižování negativních účinků
(kompenzace nedostatku vodních zdrojů,
protipovodňová opatření apod.). 

Na evropské úrovni byla vypracována
řada možných adaptačních opatření, ne
všechna jsou však vhodná a aplikovatelná
na území ČR. 

Již v roce 2012 byl kolektivem ČHMU pod
vedením RNDr. Jana Pretela, CSc., zpraco-
ván projekt VaV: Zpřesnění dosavadních od-
hadů dopadů klimatické změny v sektorech
vodního hospodářství, zemědělství a lesnic-
tví a návrhy adaptačních opatření [9]. Jedná
se o poměrně podrobný a srozumitelný se-
znam zahrnující konkrétní doporučení a ná-
vrhy opatření, které lze v našich podmín-
kách použít a jež je nezbytné provést v kra-
jině, vodních tocích a údolních nivách
a v urbanizovaných územích. Navržená
opatření zahrnují obnovu starých či zřízení
nových vodních nádrží, návrhy na zefektiv-
nění hospodaření s vodními zdroji, na sní-
žení spotřeby vody a návrhy opatření ve-
doucích k dokonalejšímu čištění odpadních
vod. 
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V roce 2014 byla ustanovena „Mezire-
sortní komise VODA – SUCHO“ jejíž výstup
v podobě materiálu s názvem Příprava reali-
zace opatření pro zmírnění negativních do-
padů sucha a nedostatku vody, schválila
vláda ČR svým usnesením č. 620 z 29. čer-
vence 2015. 

V říjnu 2015 byl vládou ČR schválen Národní
akční plán adaptace na změnu klimatu [16]. 

Usnesením č. 528 byla 24. července 2017
vládou ČR schválena Koncepce na ochranu
před následky sucha pro území České repu-
bliky [12]. Jedná se o strategický dokument
zpracovaný na základě výstupů činnosti Me-
ziresortní komise VODA – SUCHO pracov-
níky MZE, MŽP a VÚV TGM, v.v.i. Kromě
analytické části se dokument zaměřuje na
strategické cíle pro ochranu před suchem
a navrhuje komplex opatření, kterými je
možné nepříznivé důsledky sucha a nedo-
statku vody zmírnit či zcela eliminovat. 

V letošním roce by měla být dokončena
i Metodika k plánu pro zvládání sucha
a stavu nedostatku vody, zpracovávaná pra-
covníky MŽP a VÚV TGM, v.v.i. Metodika by
měla primárně sloužit vodoprávním úřadům
při vyhodnocování hrozby vzniku nedostatku
vody a současně být i podkladem pro kri-
zové řízení a komisi ustanovenou pro sucho,
která rozhodne o opatřeních při vyhlášení
stavu nedostatku vody. Jako jeden z podpůr-
ných prostředků by měl sloužit i systém pro
předpověď sucha v ČR – HAMR, spuštěný na
konci minulého roku. Systém by na základě
informací z oblastí hydrologie, agronomie,
meteorologie a dat týkajících se retence
půdy měl s předstihem předpovědět hrozící
sucho potažmo jeho možný vývoj. Zde je
nutné zdůraznit, že systém a jeho předpověď
se opírá o data založená na procentuální
pravděpodobností vývoje počasí na cca příš-
tích čtrnáct dnů, tak jak jej známe z médií.
Nebude se tedy v žádném případě jednat
o dlouhodobé předpovědi v řádu týdnů, mě-
síců či dokonce let [9]. 

Zmíněné dokumenty by měly být v nepo-
slední řadě ukotveny, zohledněny a podpo-
řeny Novelou vodního zákona o vodách
č. 254/2001 Sb. [17].

Navzdory uvedenému výčtu zpracova-
ných materiálů jeden zásadní dokument
stále postrádáme. Jedná se o Vodohospo-
dářskou koncepci. Z hlediska dlouhodobého
vývoje je tento dokument, který by plně re-
flektoval současné endogenní i exogenní
faktory udržitelnosti, systém ekonomického
hodnocení faktoru voda, naprosto nepostra-
datelný a nezbytný pro plánování jak v ob-
lasti vodohospodářské, tak pro posuzování
dlouhodobé udržitelnosti z hlediska zohled-
nění potřeb všech spotřebitelů pitné i užit-
kové vody v ČR [15]. 

Dokument, nadřazený plánům povodí, by
měl integrovaně a jednoznačně udávat směr
dlouhodobého vývoje a současně tak přispět
k minimalizaci rizik v této oblasti.  K podpoře
řešení tohoto nedostatku by dozajista při-
spěla i integrace administrativního systému
pro nakládání s vodou v ČR, tj. zařazení ob-
lasti vodního hospodářství pod působnost
jednoho ministerstva nikoliv pěti, resp. šesti
(Ministerstvo životního prostředí, Minister-
stvo zemědělství, Ministerstvo zdravotnictví,
Ministerstvo dopravy, Ministerstvo vnitra
a Ministerstvo obrany).   

Jak již bylo výše zmíněno, sucho a po-
vodně jsou dvě strany jedné mince. Oba
stavy jsou bezprostředně spojeny s krajinou
a hospodařením v ní. Navrhovaná opatření
musí jít ruku v ruce a lze je uskutečnit již dnes
přímo na úrovni obcí a měst. Velmi dobrým
nástrojem je územní plánování, které umož-
ňuje přímou realizaci a kombinaci opatření
v krajině (revitalizace stávajících a realizace
nových ploch zeleně a vodních ploch ve
vztahu k počtu a hustotě obyvatel atd.)
s opatřeními technickými (obnova vodních
toků, rybníků a mokřadů atd.), včetně důrazu
na kvalitně provedené rozvody vodovodních
a kanalizačních sítí minimalizující ztráty vody
v potrubí. Velkým přínosem je i zachytávání
a využívání dešťových vod v místě spadu
k zalévání, které již v některých obcích pro-
bíhá. Systém pro úsporu a hospodaření
s dešťovou vodou lze nadále posílit zejména
u nových staveb o přímé požadavky, které
zohlední, že ne všude je bezprostředně
nutné využívat vodu v kvalitě vody pitné. Po-
zitivně promítnout by se v této oblasti mělo,
v souvislosti s úsporami a lepším řízením
spotřeby a využití vody, i zapojení smart
technologií (smart metering a další) [18].
Další významný zásah představuje i minima-
lizace nepropustných ploch, výsadba zeleně
a stromů v území, která nejenže podpoří ob-
novu lokálního oběhu vody, ale současně
působí i jako nejlevnější a nejzdravější klima-
tizace [21].

Závěr

Z dostupných dat, které máme k dispozici
jednak na národní, ale i celosvětové úrovni
je zcela jasné, že dochází ke změnám, které
se nás budou dotýkat stále intenzivněji. Pro-
kazatelné zvýšení průměrné teploty o 2 ºC,
změna rozložení dešťových srážek, posun
vegetační sezóny, extrémní výkyvy počasí
atd. představují jen zlomek primárních pro-
jevů a dopadů klimatických změn, jejichž
další vývoj a prohlubování lze očekávat.
Míra naší připravenosti a schopnosti se
adaptovat na současné a budoucí změny
a dopady rozhodne o tom, zda se bude his-
torie opakovat a my se zařadíme na seznam
civilizací, které dnes známe již jen z knih,
anebo jsme schopni se z chyb našich
předků poučit a našim potomkům předáme
Zemi, kde budou bezpečně moci i oni prožít
své životy. 

V současné chvíli, až na jeden dokument,
disponujeme celou škálou analýz, doporu-
čení, návrhů opatření a dokumentů, na zá-
kladě kterých jsme si plně vědomi našich
Achillových pat. Máme vědomosti a vlád-
neme technickými prostředky, které naši
předci rozhodně neměli. 

Nač tedy čekáme? Až bude ještě hůř? 
Jedná se tedy o jednoznačnou výzvu pro

naši zodpovědnost, rozhodnost, flexibilitu
a v neposlední řadě uplatnění zdravého sel -
ského rozumu, které rozhodnou o naší bu-
doucnosti. Začněme proto co nejrychleji
konat a nenechme se přitom ovlivnit, ani
omezit žádným čtyřletým volebním obdobím
či politickými krátkodobými přísliby, ale jed-
nejme s dlouhodobější vizí, která zohlední
i potřebu příštích generací tak, aby tady stále
mohla voda hučet po lučinách a bory šumět
po skalinách. ■
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Korejská republika je dnes jedenáctou nej-
průmyslovější zemí ve světě, přitom počát-
kem padesátých let byla jedním z nejchud-
ších států. Co bylo rozhodující pro její růst?

Korea dokázala od konce korejské války
urazit neuvěřitelný kus cesty. Od 50. let, kdy
země čelila hladomoru a HDP na hlavu či-
nilo necelých 70 dolarů, se podařilo korej-
ské společnosti vyvinout neuvěřitelné úsilí
a odhodlání znovu pozdvihnout národ a za-
řadit se mezi nejvyspělejší země světa. Eko-
nomický vývoj lze rozdělit do několika etap,
které formovaly Koreu do současné po-
doby.

Období transformace probíhalo hlavně
od konce 2. světové války do počátku 60.
let 20. stolení, kdy v zemi stále převažovalo
zemědělství, i když určité prvky industriali-
zace byly realizovány pod japonskou nad-
vládou v severních provinciích. Japonská
koloniální správa vytvořila profesionální
státní službu a efektivní stát orientovaný na
rozvoj. Do roku 1961 se jednalo o éru stag-
nace, inflace, korupce a závislosti na zahra-
niční pomoci.

Hospodářský vzestup jihokorejské eko-
nomiky, její prudká industrializace a hospo-
dářský růst začal s příchodem 60. let pod
novým vedením vojenské vlády. Během
téměř tří desetiletí vlády generála Park
Chung Hee, silně připomínající diktaturu,
se ekonomika rychle změnila a pro toto ob-
dobí se vžil název „zázrak na Hanu". 

Vedle touhy osvobodit zemi od její eko-
nomické závislosti na Spojených státech
amerických, byli noví vojenští vůdci Koreje
motivováni nacionalizmem i konkurencí ze
strany rychle se industrializující Severní
Koreje. Bylo jasné, že země zaostává za
svým severním sousedem. Byly podnik-
nuty kroky k tomu, aby stát směřoval k eko-
nomickému růstu. Vláda zahájila centrální

plánování včetně stanovení pětiletých eko-
nomických plánů, přeorientování ekono-
miky z dovozu na rozvoj exportně oriento-
vaného průmyslu a reorganizace bankov-
ního systému a státní kontroly úvěrů.

Během první pětiletky (1962-1966) rostla
ekonomika až neočekávaným tempem,
téměř 9 procent ročně (export 29 a výroba
15 procent ročně). Druhé pětileté období
(1967-1971) bylo zaměřeno hlavně na bu-
dování infrastruktury a lákání zahraničního
kapitálu a investic. Charakteristikou této
doby je i masivní rozšíření vzdělávání
a osvojování technických dovedností, roz-
voj technického vzdělávání a zakládání stát-
ních center na podporu výzkumu a šíření
technických poznatků v podnikatelské
sféře.

V 70. letech se korejská ekonomika za-
čala orientovat na rozvoj těžkého průmyslu
a kapitálových statků, což bylo současně
doprovázeno i přísnější politikou v oblasti
přímých zahraničních investic. Od roku
1973 vláda stanovila klíčová průmyslová
odvětví, které rozdělila na šest hlavních ob-
lastí – ocel, petrochemie, kovy, strojíren-
ství, stavba lodí a elektronika. 

Od roku 1961 vláda úzce spolupracovala
s vybranými podnikatelskými subjekty na
dosažení rozvojových cílů. Tito podnikatelé
vytvořili velké rodinné konglomeráty, tzv.
chaeboly. Některé se rozrostly natolik, že
ovládly ekonomiku. Pod vládou prezidenta

Důraz klademe na spolupráci ve výzkumu a vývoji, což je klíčové
pro získání nových investorů s vysokou přidanou hodnotou,

řekl CzechIndustry Martin Jírovec, zástupce agentury CzechInvest v Koreji
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Parka a jeho nástupců, stát – prostřednic-
tvím vlastnictví bank – poskytoval úvěry
pouze několika společnostem, aby rozvíjel
klíčová odvětví. Chaeboly získaly výhody
jako osvobození od dovozního cla na kapi-
tálové statky či zvláštní sazby na energie.
Na oplátku musely z poskytnutých výhod
úzce spolupracovat s vládou a poskytovat
štědré dary na kampaně a jiné vládní pro-
jekty.

Vůle po existenci samostatné Koreje byla
posílena v roce 1973 novými omezeními
přímých zahraničních investic, což umož-
nilo preferovaným korejským společnos-
tem růst a rozšiřovat své aktivity. Tak
vznikly, v dnešní době již celosvětově
známé, hospodářské giganty.

Úspěšné chaeboly se rychle rozrůstaly,
přičemž deset největších konglomerátů vy-
kazovalo tři a půl násobně rychlejší tempa
růstu než samotné korejské HDP. Jelikož
jeden tržní segment byl pro konglomerát
nedostatečný, vzrůstaly i tendence k hori-
zontálnímu rozšiřování. Rozsah činností
jednotlivých obrů bujel do různých oblastí,
často velmi vzdálených od původního za-
měření podniku. 

90. léta jsou kapitolou, na kterou by Ko-
rejci nejraději zapomněli. V roce 1997 pro-
běhla Asijská krize, která významně do-
padla i na korejskou ekonomiku. Význam-
nou roli sehrál korejský bankovní systém
a platební neschopnost firem, které přece-
nily své platební schopnosti a braly si nízko
úročené úvěry u bank. Mezinárodní Mě-
nový Fond poskytl úvěr, který byl podmí-
něn reformami bankovního sektoru a dal-
ších oblastí. Symbolem této doby je pád
konglomerátu Daewoo. 

Je ale obdivuhodné, jak se Korejci, opět
díky své houževnatosti, dokázali situaci po-
stavit a již v roce 1999 ekonomika výrazně
rostla. Od roku 2000 se Korejská republika
řídí tržními principy spíše než centrálním
plánováním. Jelikož korejská ekonomika je,
stejně jako česká, výrazně proexportně ori-
entovaná, je pro ni důležitý vývoj hlavních
obchodních partnerů, tedy Číny a USA. Od
roku 2017 se potýká s klesající dynamikou
růstu HDP i exportů, strukturálními prob-
lémy v odvětvích, rostoucí nezaměstna-
ností. Uvnitř společnosti vzrůstají obavy
o další vývoj. 

Jaká jsou podle Vás specifika korejské eko-
nomiky?

Korejská ekonomika a její vývoj vý-
znamně připomíná japonskou se zhruba
patnáctiletým zpožděním, ať už se jedná
o pozitivní, ale i negativní stránky. V dnešní
době se „časové zpoždění“ rychle zkracuje,
ale i tak můžeme vidět, že Korea opakuje
stejné chyby, s jakými se potýká země vy-
cházejícího slunce. Zarážející je ale její dy-
namika. Běžné obchody, trendy ale i celá
společnost se neuvěřitelně rychle mění a je
potřeba neustále zůstat v kontaktu, aby
nebyl člověk zaskočen.

Vliv konglomerátů na chod celé ekono-
miky je silný. 80 procent kapitalizace korej-
ské burzy KOSPI činí právě ony. Na hlavní
podniky je pak navázán hlavní dodavatel-
ský řetězec, který roste a padá s úspěchy či
neúspěchy dané firmy. Pro příklad lze uvést
situaci v automobilovém průmyslu. Čína

zavedla tvrdá zpětná opatření po instalaci
protiraketového deštníku v provincii Gy-
eongbuk. Korejské podniky přímo v Číně,
ale i doma, byly pod neuvěřitelným tlakem,
než se situace urovnala. Přesto dopad čín-
ských opatření změnil odvětví. Skupině Hy-
undai-Kia poklesly prodeje o 40 procent,
což uvrhlo některé dodavatele do finanč-
ních problémů.

Korea je stále uzavřena, i když během
posledních deseti let se situace výrazně
zlepšila. V zemi stále fungují prostředníci,
jelikož Korejec se nejraději dohodne s Ko-
rejcem, což může být i otázka jazykové vy-
bavenosti. Osobní vztahy jsou důležitější
než smlouva. Obdobně jako v jiných asij-
ských zemích i zde se obchod uzavírá po
vybudování silných osobních vazeb.

Logicky se nabízí srovnání české ekono-
miky s korejskou. V čem si jsou podobné
a naopak, co je odlišuje?

V současnosti se Korea i Česká republika
nachází na rozcestí a bude velmi záležet,
kam budou směřovat další kroky. Obě
země jsou srovnatelně vyspělé, nicméně
každá má své přednosti. Oba státy mají re-
lativně malé trhy s kvalitní a vzdělanou pra-
covní silou, jsou velmi průmyslové a tech-
nicky zaměřené, z čehož plyne orientace na
vývoz. S nynějším tlakem na růst mezd
vzrůstá nutnost zvýšit konkurenceschop-
nost skrze automatizaci, unikátní konku-
renční výhody ale i potřeba nalézt nové
motory růstu v nových progresivních tech-
nologiích. V tom si mohou obě země vý-
razně pomoci. Český základní výzkum je
špičkový a korejský kapitál a distribuční ka-
nály mohou umožnit rychlou komerciali-
zaci nových objevů a technologií. CzechIn-
vest ve spolupráci s ambasádou České re-
publiky je v této oblasti velmi aktivní a po-
dařilo se zprostředkovat zajímavé projekty,
které pomáhají českým firmám etablovat
se v dodavatelských řetězcích velkých
firem. Pozitivní zkušenosti přivedly korej-
ské firmy k zájmu prozkoumat více technic-
kou vyspělost České republiky. Jen za loň-
ský rok přivítal CzechInvest tři expertní sku-
piny korejských technologických společ-
ností. V první polovině letošního roku se
připravují další tři návštěvy a diskutuje se
o dalších.

Velkým rozdílem ekonomik je ale pruž -
nost a akceschopnost. Češi jsou kreativní
a umějí vymyslet alternativní řešení a pří-
stupy. Rozhodování a hlavně implemen-
tace, převážně na politické úrovni, je
ovšem daleko delší. Korejská vláda vyhlá-
sila nová strategická odvětví, jako jsou ko-
munikační technologie, biotechnologie
nebo bezpilotní vozidla a letadla. Do těchto
oblastí jsou pumpovány značné finance,
které mají sloužit nejen k vyvinutí nových
řešení a technologií, ale i podpořit Korejce,
aby začali podnikat sami a vznikla start-
upová scéna, což se relativně úspěšně děje.

Jižní Korea je třetím největším investorem
v České republice. Proč si vybrala právě
nás?

Evropa je pro Korejce významný trh
i z hlediska referencí. Klíčovou roli sehrává
primárně Německo, kde sídlí většina korej-
ských subjektů. Korea si vybrala střední Ev-

ropu jako svou výrobní základnu pro ev-
ropské podnikání, jelikož náklady jsou na
západ od Čech výrazně vyšší. Investice tedy
plynou nejen do České republiky, ale
i ostatních zemí Visegradské čtyřky. Ve
srovnání s nimi na tom co do počtu korej-
ských firem či investic není Česko zdaleka
nejlépe. Korejské společnosti jsou velmi
citlivé na finanční podporu a Polsko či Ma-
ďarsko nabízí vyšší míru podpory investic.
Ale i angažovanost polských a maďarských
představitelů v jednáních o investicích je
bohužel větší než těch českých. 

Česká republika má na druhou stranu vý-
hodu přímého zastoupení agentur CzechIn-
vest i CzechTrade přímo v teritoriu, což Pol-
sko, Maďarsko ani Slovensko nemají.
Hlavní výhodou je možnost navázat silné
osobní kontakty vedoucí k intenzivní spolu-
práci s potenciálními investory. Máme
možnost aktivně pracovat s partnery a bu-
dovat povědomí o České republice, protože
Korea se technologicky srovnává hlavně se
západními státy Evropy a nemá ponětí, co
je k dispozici v Česku. Od založení zastou-
pení agentur uplynula relativně krátká
doba, ale daří se oslovovat zajímavé kli-
enty, kteří již investovali nebo zvažují loka-
lizovat zajímavé projekty s vysokou přida-
nou hodnotou, ale i spolupracovat s čes -
kými výzkumnými ústavy a high-tech spo-
lečnostmi na nových technologicky vyspě-
lých řešeních. 

Jihokorejci, kteří měli možnost blíže po-
znat naší ekonomiku, se netají tím, že jsme
proti nim příliš „pomalí“ v rozhodovacích
procesech, takže za stejnou dobu, která je
u nás potřebná pro získání povolení k vý-
stavbě např. závodu, je u nich již podnik
v provozu. Mají to tam skutečně tak
snadné? 

Korea je dynamická a věci se realizují
všeobecně velmi rychle. Někdy i bez hlubší
analýzy možných konsekvencí. Korejci jed-
nají na základě rozkazu shora a snaží se vše
zajistit v co nejkratším čase, aniž by pojali
zadání komplexně. Rozhodovací proces se
tak prodlužuje s dalšími požadavky vrcho-
lového vedení či vlastníka společnosti, kteří
mají jako jediní rozhodující pravomoc. Nic-
méně jakmile je rozhodnuto, pak se dají
věci do pohybu velmi rychle. V korejštině
pro to existuje i speciální výraz “palli-palli“. 

Nadměrně dlouhé a komplikované povo-
lovací procesy v České republice jsou
obecně známé. Určitě je zde prostor pro
zlepšení.

Inovace dnes hýbou světem, v Koreji na ně
vsadili. Jak konkrétně?

Aby ekonomika zůstala konkurence-
schopná, je nutné zajistit technologický po-
krok. Vláda a konglomeráty investují ne-
uvěřitelné částky do výzkumu a vývoje, což
se začíná pomalu vyplácet v některých od-
větvích. Dnes jsou korejské firmy jako je
Samsung, LG či SK Hynix na špici oboru
elektroniky a polovodičů. 

Na druhé straně je výzkum a vývoj cen-
tralizován primárně do státních výzkum-
ných center a univerzit nebo již zmíněných
chaebolů, kteří následně uvolňují technolo-
gie svým dodavatelům. To zůstává slabi-
nou celého hospodářství.
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I přes veškeré snahy musejí podniky do-
vážet nejmodernější technologie z ciziny.
Tento tlak nutí firmy více se otevírat a na-
vazovat partnerství mimo svůj domov.
S větší internacionalizací přichází i otevře-
nost přímých obchodních vazeb a vůle spo-
lupracovat. CzechInvest a CzechTrade po-
máhají zprostředkovávat výzkumné spolu-
práce a otevírat dveře českým subjektům
na korejský trh.

Česko-korejská spolupráce má vzestupnou
úroveň. Co je pro ni charakteristické? V ja-
kých oblastech vidíte možnosti jejího dal-
šího rozvoje?

Od prvních kontaktů s Českou republikou
již uplynul nějaký čas. Vlády podepsaly do-
hodu o strategickém partnerství. A jak se
ukazuje, jedná se o velmi užitečné spoje-
nectví. V dnešní době jsou aktivnější více
Korejci, kteří chtějí proniknout do Evropy.
České firmy ještě neodhalily potenciál,
který se za Koreou skrývá. I přes relativně
malý trh je zde obrovský potenciál pro spo-
lupráci na třetích trzích, kde je Korea silně
etablována.

Budoucnost se ukrývá ve větší otevře-
nosti a vůli spolu komunikovat. Již zmí-
něná osvěta v obou zemích umožní vytvo-
řit nové příležitosti. V Koreji stejně tak
jako v České republice rezonují poslední
dobou slova jako umělá inteligence, auto-
nomní vozidla, drony, automatizace prů-
myslu či biotechnologie. Nejen toto jsou
oblasti, kterým se CzechInvest aktivně vě-
nuje a vidí v nich velký potenciál pro roz-
voj.

Jak velkou šanci mají čeští exportéři se
prosadit na zdejším trhu a za jakých pod-
mínek?

Zvažují-li a chtějí-li čeští podnikatelé být
úspěšní na korejském trhu, je nutné se
řádně připravit a do přípravy investovat do-
statek času. Korea je hladová po technolo-
giích, komponentech, luxusním ale i běž-
ném spotřebním zboží. Kvalitní produkt za
konkurenceschopnou cenu je nutnost, jeli-
kož trh je extrémně konkurenční. Značka
Made in Czech bohužel nemá takovou sílu
a musí být vyloženo větší úsilí, aby obstála
mezi konkurencí z Německa nebo USA.

Velmi výhodné je využít česká zastou-
pení přímo v Soulu. Vládní organizace jsou
v Koreji velmi respektovány a dokáží vý-
razně pomoci v úvodní fázi. Lze zjistit
mnoho užitečných informací přímo na
místě a ověřit perspektivu obchodu. Jak
CzechTrade tak i CzechInvest mají vybudo-
vanou síť kontaktů a ochotně poskytují své
služby.

Jste zástupce CzechInvestu v Koreji. Co
vše obnáší Vaše práce?

CzechInvest má stálé zastoupení v Koreji
od roku 2015 a od ledna 2019 zaštiťujeme
v Koreji i agendu agentury CzechTrade.
Záběr našich činností je tedy velmi roz-
sáhlý. Korea je primárně teritorium, odkud
plynou investice. Naším úkolem je monito-
rovat klíčová odvětví, vytipovávat potenci-
ální investory, vést jednání a lákat je do
České republiky. Účastníme se veletrhů
a pořádáme akce podporující image České
republiky. Snažíme se být hlavním kontakt-

ním místem a zajistit všechno potřebné pro
dobrý byznys. 

Kromě této agendy klademe důraz na
spolupráci ve výzkumu a vývoji, což je klí-
čové pro další lákání nových investorů s vy-
sokou přidanou hodnotou. Uskutečnili
jsme zde několik akcí, které představily
české špičkové firmy a instituce. Tímto způ-
sobem jsme pomohli nejen k rozvoji spo-
lupráce ve vývoji nových technologií, ale
i exportu českých výrobků a řešení. 

Pozitivní je, že zájem přetrvává a budu-
jeme povědomí o vyspělosti České repu-
bliky. To by bez přítomnosti přímo v terito-
riu šlo jen složitě. 

Věřím, že obdobně úspěšní budeme
i v práci pro české exportéry. 

Které zajímavé obchodní případy jste řešil
v posledním období a s jakým výsledkem?

Do letošního roku jsme řešili v Koreji pri-
márně investiční projekty. Podařilo se nám
přilákat několik zajímavých investorů, kteří
mají potenciál k dalšímu růstu. CzechInvest
hraje klíčovou roli i ve směřování ekono-
miky České republiky. Proto se zaměřujeme
čím dál tím více na oblasti, které dosud ne-
byly doménou korejských investorů. 

Jedním z úspěchů je lokalizace korejské
společnosti IGS, která poskytuje lokalizace
her. Úvodní setkání proběhlo v listopadu
2017, kdy jsme představili potenciál České
republiky a pozvali vedení do Prahy. Náv-
štěva proběhla záhy a rozhodnutí o ote-
vření pobočky padlo v květnu 2018. Společ-
nost plánuje rozvoj do dalších oblastí
včetně grafického zpracování i vývoje. 

Jiným krásným příkladem synergií je
zájem Korejců po technologické misi z roku
2016, kdy jsme zde představili schopnosti
českých subjektů a navázali jsme úzký kon-
takt s korejskými partnery. Otevřeli jsme
dveře do konglomerátů, kam Češi dodávají
své technologie. Česká instituce realizuje
výzkumný projekt ve spolupráci se subdo-

davatelem, který bude implementovat toto
řešení. S nabitou pozitivní zkušeností se
partner dále obrací na CzechInvest s dal-
šími poptávkami po technologiích. V roce
2017 jsme realizovali úvodní návštěvu a ná-
sledující rok proběhlo několik expertních
návštěv, kterým jsme představili perspek-
tivní firmy z oblasti průmyslové automati-
zace. Koncem loňského roku byla zahájena
testování a pilotní projekty českých společ-
ností. Zájem nadále vzrůstá, což potvrzují
další dvě plánované návštěvy týmů v prv-
ním pololetí tohoto roku. Věřím, že Česká
republika má v očích partnera čím dál tím
větší potenciál. To by mohlo být význam-
ným faktorem pro intenzivnější obchodní
dodávky produktů a technologií, ale i loka-
lizaci výzkumně-investičních projektů v bu-
doucnu. Proto se soustředíme na úzkou
spolupráci s našimi klienty a hledáme nové
možnosti, někdy i nečekané, spolupráce.

Stále víc mám pocit, že jsme v Evropě
včetně Česka zahleděni příliš do sebe a při-
tom nám ujíždí vlak. Jaké argumenty
byste použil pro vyvrácení mého pesimis-
tického pohledu? 

Posledních deset let je mou každodenní
pracovní náplní sledovat trendy obchodní
výměny mezi Českem a Koreou, potažmo
Evropou a Asií, navazovat kontakty, vyhle-
dávat nové příležitosti a tento pocit nesdí-
lím. Má zkušenost je taková, že vzájemná
česko-korejská spolupráce, ať už v oblasti
obchodu nebo třeba výzkumu a vývoje, je
čím dál intenzivnější. Určitě je co zlepšo-
vat a musíme intenzivně pracovat, aby-
chom zajistili kvalitní budoucnost dalším
generacím. Česká republika má značný
potenciál a v některých oblastech patříme
mezi světovou špičku. Je potřeba se za-
měřit na perspektivní oblasti, věnovat jim
pozornost a dostatečné prostředky, ale
hlavně budovat povědomí nejen v cizině,
ale i doma. ■
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N
a cestách tak mohou být vybité elek-

tromobily zásobeny potřebnou elek-

trickou energií. Elektromobil s vybitým

akumulátorem se nesmí tlačit na velkou vzdá-

lenost, ani odtáhnout na tyči. Pomocí nabíje-

cího vozidla Hyundai IONIQ Mobile Charger

se prázdné akumulátory znovu nabijí na

místě. Nová služba pro vybité elektromobily

je určena nejen pro členy autoklubu ADAC.

Jedná se o lokálně omezenou asistenční

službu, provozovanou na zakázku výrobců.

V těchto případech přichází ke slovu IONIQ

Mobile Charger v režimu nabíjení V2V (Ve-

hicle to Vehicle). IONIQ Electric dodává ze

svých akumulátorů elektrickou energii do vy-

bitého vozidla. Speciálně vybavené nabíjecí

vozidlo nabízí nejvyšší výkon nabíjení 20 kW.

Vybitý elektromobil díky tomu obdrží během

15 minut dostatek energie pro dojezd cca 25

kilometrů, což postačuje k dojetí k nejbližší

nabíjecí stanici. IONIQ Mobile Charger při-

tom používá zásuvku CCS (Combined Char-

ging System), která byla Evropskou unií sta-

novena jako standardní zásuvka pro rychlé

nabíjení.

Třetí Hyundai Mobile Charger 
již na cestách

Samotný IONIQ Mobile Charger je během na-

bíjení chráněn před vybitím po nabíjecím pro-

cesu. Proces nabíjení se automaticky přeruší,

pokud stav nabití dárcovského vozidla klesne

pod 30 procent. Tento případ by však neměl

nastat, protože IONIQ Electric má se zcela na-

bitými akumulátory dojezd cca 280 kilometrů,

takže po poskytnutí nabíjecí pomoci může

v ideálním případě ujet vždy ještě téměř 100

kilometrů.

V provozu je již třetí IONIQ Mobile Charger.

Autohaus Sangl ve městě Landsberg am Lech

má ve svém vozovém parku jednu pojízdnou

nabíjecí stanici. A to má svůj důvod, protože

jednatel Jürgen Sangl prodal na konci uply-

nulého roku již 500. IONIQ Electric během

dvou let. Většina zákazníků přitom pochází

z okolních vesnic. IONIQ Mobile Charger spo-

lečnosti Autohaus Sangl plnil loni v říjnu do-

konce oficiální misi a doprovázel „Road to

Paris“. Při soutěži o nejdelší dojezd z Frank-

furtu až do Paříže, s tehdy novým modelem

KONA Electric, nemusel však IONIQ Mobile

Charger poskytovat žádnou pomoc v nouzi.

Vítězný tým překonal na jedno nabití 506 kilo-

metrů a dojel bez problémů do cíle. Hyundai

KONA Electric s průměrnou rychlostí jízdy

75 km/h navíc ani nebyl překážkou v provozu

a zároveň překonal hodnotu dojezdu dle

WLTP o pět procent. ■
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Vybité elektromobily na cestách 
budou nabíjeny metodou Vehicle to Vehicle 
V pilotním projektu, který byl spuštěn ve spolupráci s ADAC Service GmbH, patřící ke společnosti
ADAC SE, jsou v Hamburku a Duisburgu provozovány dva elektromobily Hyundai IONIQ Electric jako
tzv. „mobilní nabíječky“.

Údaje o spotřebě paliva, resp.
elektrické energie a emisích
■  Spotřeba elektrické energie v kWh/

100 km modelu Hyundai IONIQ Elec-

tric: kombinovaná 11,5; emise CO2

v g/km, kombinované: 0; třída hospo-

dárnosti dle emisí CO2: A+.

■  Spotřeba elektrické energie v kWh/

100 km modelu Hyundai KONA Elec-

tric: kombinovaná 14,3; emise CO2

v g/km, kombinované: 0; třída hospo-

dárnosti dle emisí CO2: A+.



C
ílem akce bylo zprostředkovat zá-
stupcům českých a slovenských vy-
sokých škol možnost poznat pro-

středí korejských univerzit a zároveň jim
představit systém spolupráce vysokých
škol a průmyslových podniků v Koreji.
Součástí dohody byla reciproční návštěva
Korejců v České republice, která se později
rozrostla o Polsko, Slovensko a Maďarsko.
Při příležitosti jejich návštěvy pražské Fa-
kulty strojní ČVÚT jsme položili několik
otázek profesoru Lee Joo Ho z uvedené
SunMoon University a hybateli celé akce
A. Uhnákovi. 

Jak vlastně myšlenka kooperace jihokorej-
ských a zdejších univerzit vznikla?

A. Uhnák: Korea již dlouho podporuje
různé programy pro rozvoj své země, prů-

myslu, kultury, sportu apod.  Když začalo
dvacáté první století, zahájili v souvislosti
s průmyslem 4.0 propagaci LINC (Leaders
in INdustry-university Cooperation). Jedná
se o spojující program kooperace univer-
zita-průmysl-region. Protože jsem lokálním
viceprezidentem SunMoon Univerzity, tak
jsme hledali řešení, zda je možné tento
model přenést do evropské, respektive
české a slovenské společnosti, a nejen
tam. V České republice i Slovenské repub-
lice máme také průmysl, máme univerzity,
ale současně víme, že jejich spolupráce se
velice těžko převádí do reálného života.
Když jsme viděli, že v Jižní Koreji tento
program funguje a úspěšně se rozvíjí, tak
jsme meditovali, zda by se korejské me-
tody mohly objevit i u nás. Uznali jsme, že
nejlepší by bylo, abychom přivezli zá-

stupce našich univerzit přímo do Koreje,
aby se na vlastní oči přesvědčili o korej-
ských postupech, a recipročně pozvali ně-
které korejské odborníky k návštěvě zemí
střední Evropy.

Lee Joo Ho: Dovolte, abych se v krátkosti
představil. Pracuji v SunMoon University
na katedře mechanické a ITC konvergence
strojírenství. Naše univerzita leží asi sto km
od hlavního města Korejské republiky
Soulu. Přiznám se, že jsem se na návštěvu
středoevropských univerzit velice těšil. O to
víc děkuji našemu viceprezidentovi, A. Uh-
nákovi, jak celou akci zorganizoval. Účelem
mojí návštěvy je krom vzájemného pozná-
vání i oplátka za návštěvu delegace če-
ských a slovenských profesorů. Velice nás
zaujala vzájemná odborná diskuze. Tehdy
jsme se rozhodli o bližší spolupráci mezi

Korejsko-středoevropská univerzitní setkávání

Třináctičlenná skupina zástupců českých a slovenských univerzit se v srpnu loňského roku vydala
navštívit jedno z čelných jihokorejských center vzdělanosti, a to kampus SunMoon University. Konal
se tam totiž kongres s názvem Globální Fórum o spolupráci průmyslu a vzdělávacích center. Akce
vznikla jako myšlenka dlouholetého propagátora spolupráce s Korejskou republikou, Ing. Antona
Uhnáka, který je současně viceprezidentem SunMoon University. 
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našimi univerzitami. Mne osobně zaujalo
např. setkání s profesorem F. Seglem
z TUKE (Technická univerzita Košice). Vy-
měnili jsme si navzájem emaily a výsled-
kem byl čtyřhodinový seminář na téma
propojení univerzity a průmyslu v Košicích.
Jinak na základě dohodnutého programu
jsem se rozhodl přivést k vám deset korej-
ských studentů s cílem navštívit různé
zdejší univerzity a také průmyslové pod-
niky. V tomto úsilí nám opět velice pomohl
A. Uhnák, který pro naši univerzitní skupinu
připravil velice kvalifikovaný program
v Česku, na Slovensku a v Maďarsku.

A. Uhnák: Já se ještě vrátím k naší cestě
do Korejské republiky. Když jsme se s Ko-
rejci domluvili na finančních podmínkách,
tedy, kdo co zaplatí, tak jsme dopisem
oslovili 40 českých a slovenských univerzit.
Příjemně nás překvapilo, že rektoráty ně-
kolika oslovených škol na to velmi příznivě
reagovaly. Z třiceti přihlášených osob jsme
vyselektovali dvanáct profesorů a mladých
vědců ze šesti univerzit. Ti nakonec absol-
vovali sedmidenní program Summer
School. Do programu se zapojily tři korej-
ské univerzity, jejichž představitelé hosty
dopodrobna informovali nejen o své čin-
nosti, ale i o tom, jak jejich vláda podpo-
ruje program sepětí vysokých škol a regi-
onálního průmyslu. Dozvěděli jsme se na-
příklad, že z 250 korejských univerzit bylo
vybráno 50 speciálně pro tento program.
Vláda tak finančně subvencuje zmíněné
univerzity, aby napomáhaly vzniku star-
tupů přímo na vysokých školách a podpo-
rovaly tak onu trojici vzdělávání, tedy uni-
verzitu, průmysl a region, v praxi. 

Čím se profesně na korejské univerzitě za-
býváte a o co z vašich zkušeností mají Češi
nebo další Středoevropané zájem?

Lee Joo Ho: Já osobně jsem vystudoval
chemické strojírenství. V současné době se
ale specializuji především na 3D materiály
a technické simulace v systému CAD/CAM
a dalších programech. Než jsem přešel na
univerzitu, vyvíjel jsem ve firmě Siemens
software. Takže mohu říci, že mám v teorii
i strojírenském vývoji poměrně značné
zkušenosti. U nás v SunMoon University
vyvíjíme programy nejen pro vlastní ka-
tedry, ale naše zkušenosti, možnosti, kapa-
citu a um využívá mnoho korejských i me-

zinárodních výrobců. O tom jsem hovořil
i na akci s názvem Ideal Factory Workshop
na strojní fakultě ČVUT. Šlo o diskuzi
o ideální továrně dneška. Na wokshopu
jsme si vyměňovali zkušenosti o vztazích
mezi průmyslem a vysokou školou a apli-
kaci podnětných myšlenek do praxe s od-
borníky a studenty z obou zemí. Před třemi
lety totiž začala vláda v Koreji podporovat
tento program spolupráce. U nás se to ve-
lice osvědčilo. Takže jsme zkusili představit
ho i u vás a v dalších středoevropských ze-
mích. Myslím, že jsem vzbudil velký zájem.
Také jsme diskutovali o patentových prá-
vech a uplatnění nových inovací v praxi,
například v nových startupech, kde osobně
vidím budoucnost.  Nyní to není ještě tak
rozšířené, jak bych si přál, ale domnívám
se, že by to mohla být velká příležitost
právě pro studenty. U nás se již několik ve-
lice schopných studentů se svými startupy
na trhu uchytilo. 

A. Uhnák: Naši profesoři a vědci se
v průběhu loňské cesty mohli na vlastní oči
přesvědčit, jak spojení univerzita-průmysl-
region v Koreji funguje. Korejci si uvědo-
mují, že průmysl 4.0 (občas se mluví
o Smart Industry, tedy chytrém průmyslu)
tvoří lidé. To znamená, že univerzity musí
věnovat obrovskou pozornost tomu, aby
rozvíjely především konkrétní dovednosti
a um studentů, které lze prakticky uplatnit.
Korejci vlastně myšlenku „Advanced Co-

lege Education“ přebrali z USA. Ale ná-
sledně si ji přizpůsobili svým podmínkám
a soustavně ji zlepšují. Navíc, co je pro nás
těžko představitelné, ji obohacují o du-
chovní i sportovní rozměry. To se členům
naší delegace velice líbilo, protože u nás
nic podobného nemáme.

Jaké pocity si z obou cest, do Korejské re-
publiky i do Česka odvážíte?

Lee Joo Ho: Připadá mi, že se průmysl
v České republice velice rychle rozvíjí. Je
to také vidět na faktu, že se z vaší země
stala velice dobrá investiční adresa pro za-
hraniční firmy, korejské nevyjímaje. Uvě-
domujeme si, že jste díky vaší komunis-
tické etapě například za Německem nebo
Francií v technologiích trochu zaostali, ale
evidentně to dotahujete. Je to vidět neje-
nom u vás, ale i na Slovensku, v Polsku
i Maďarsku. Že nám tento trend neunikl, je
zřetelné na existenci zdejších filiálek firem
Kia, Samsung a dalších, které zde investují
velké prostředky nejen do výroby, ale i do
vývoje. Velice podobná je například situace
ve Vietnamu, kde také začínali z mála a za
dvě desetiletí udělali v nejenom strojíren-
ských technologiích neuvěřitelný krok do-
předu.  Není se co divit, že i v tomto terito-
riu, stejně jako v Čechách, korejské firmy
hodně investovaly. Kupodivu, i když se
hodně mluví o možnostech podnikání
v Číně, naše firmy raději dávají přednost
střední Evropě nebo Vietnamu. 

A. Uhnák: Korejští hostitelé seznámili
naši delegaci s jejich systémem státní
podpory. U nich vláda neurčuje, co by
měla univerzita dělat. Vláda dává finance
na to, aby podpořila tvořivost lidí pod
heslem „Creative Korea“. Například
v SunMoon University podpořila vláda
program LINC (Leaders in INdustry-uni-
versity Cooperation) příspěvkem v pře-
počtu 363 milionů Kč. Totéž se týkalo ve
zhruba stejném příspěvku i další univer-
zity s tímto programem. Univerzita, podle
regionu, ve kterém se nachází, napomáhá
tvořit startupy, kam mohou přicházet pod-
nikatelé a ve spolupráci se studenty tvořit
nové pokrokové postupy nebo dokonce
budovat firmy. Region, který jsme navští-
vili, je na průmysl bohatý. Mají zde napří-
klad továrny společnost Hyundai včetně
subdodavatelů a další stovky průmyslo-
vých podniků. Mnohé z nich nacházejí,
pokud potřebují, podporu přímo na uni-
verzitě. V té, kterou jsme navštívili, mají
například pro spolupráci vyčleněný štáb
třiceti akademických pracovníků, krásné
prostory, dále malé, plně vybavené zase-
dací síně pro konference, v nichž šéfové
průmyslových firem nebo zástupci míst-
ních úřadů mohou komunikovat s profe-
sory či studenty o různých konkrétních
projektech, vhodných pro zdejší továrny
či region. Univerzita také vydala tzv. Yel-
low Book. Je to registr sta regionálních
firem, s jejich charakteristikami a mož -
nými potřebami. Studenti se tak mohou
přímo spojit s konkrétní z nich a napomá-
hat vývoji nových strojů nebo se speciali-
zovat na nový obor. A to bychom chtěli
vytvořit i u nás. ■

Zpracoval: Antonín Karoch
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Praha patří mezi nejbezpečnější hlavní města
ve světě. Úkolem vaší společnosti je ji udělat
i obrazně řešeno chytrým. Jak?

Naše metropole čelí výzvám – počet oby-
vatel stoupá a tím pádem i nároky na infra-
strukturu města a služby, které nabízí. Na zá-
kladě dlouhodobých priorit Prahy a v souladu
s jeho strategickým plánem byla vypraco-
vána koncepce Smart Prague 2030. Její
hlavní cíle jsou, na základě potřeb města
Prahy a světových trendů v oblasti chytrých
měst, zařazeny do šesti oblastí: Mobilita bu-
doucnosti, Chytré budovy a energie, Bezod-
padové město, Atraktivní turistika, Lidé
a městské prostředí a Datová oblast. Ta je
k modernizaci města a zlepšení života Pra-
žanů zcela klíčová, jelikož chytré město bez
kvalitních dat nevybudujeme. 

Hlavním posláním SMART PRAGUE tedy je?
Naším úkolem je pomocí nových technolo-

gií zlepšovat každodenní život obyvatel města
Prahy a blízkého okolí.

Můžete čtenářům v krátkosti představit jed-
notlivé projekty tak, jak jsou uvedeny na va-
šich www stránkách. Co vše zahrnuje cíl Lidé
a městské prostředí?

V této oblasti se snažíme zlepšit veřejný
prostor a život v něm. Jeden z projektů se
týká zdravotnictví a pomoci starším osobám.
Projekt Metropolitní systém tísňové a zdra-
votní péče testuje zavedení náramků první
pomoci a detektoru pádu pro starší gene-
race. Jeho přínos ocení hlavně starší občané,

kteří žijí v samostatné domácnosti. V pří-
padě, že by se necítili dobře, jim stačí zmáčk-
nout tlačítko SOS a bude jim přivolána první
pomoc – mohou tak být více v klidu oni i je-
jich blízcí.

Druhý míří na Bezodpadové město…
Životní prostředí je velmi důležité téma na-

šeho století. Praha jako česká metropole by
ráda šla příkladem v zavádění nových tech-
nologií i do této oblasti. Zavedli jsme napří-
klad kompresní koše, díky kterým se Pražané
mohou podívat, jaký je aktuální stav košů
v jejich okolí. Tato funkce také zefektivnila
svoz odpadu – společnost může v reálném
čase vidět jejich stav, k některým jezdí častěji
a k jiným méně – každopádně už nikdy ne
zbytečně. Tato funkce je k zobrazení v aplikaci
Moje Praha, kterou si můžete bezplatně stáh-
nout.

Turistů v naší metropoli přibývá, logicky se
proto zaměřujete na Atraktivní turistiku. Jak
konkrétně?

Náš tým vyvinul aplikaci Prague Visitor
Guide, která nabízí návštěvníkům Prahy aktu-
ální turistické informace, seznam zajímavých
památek včetně informací o možnosti slev,
navigace a kulturního dění. Aplikace turistovi
nabídne zábavnou formu informace a tipy,
které by dostal od kamaráda, žijícího v Praze.

Datovou oblast jste uvedl jako klíčovou, sa-
motný název vaší společnosti ji orientuje na
práci s údaji.

Datová sféra je stěžejní pro všechny další
oblasti. Právě díky datům můžeme zavádět
nové technologie efektivně. Data jsou také zá-
kladem pro vývoj aplikací. Středobodem ob-
lasti je datová platforma hlavního města
Prahy Golemio, která údaje sbírá a část z nich
sdílí a pomáhá nám se orientovat ve městě
a lépe mu rozumět. Díky Golemiu můžeme
také pracovat na virtualizaci Prahy, ve které
se pomocí virtuálních brýlí přeneseme do 3D
reality města a můžeme sledovat například
stav ovzduší a jiné oblasti.  

Jak se bude podle vašich záměrů vyvíjet Mo-
bilita budoucnosti v Praze?

S rostoucím počtem obyvatel bude nadále
doprava pro město velkou výzvou. Společně
se snažíme co nejvíce propojit dopravu
v Praze a Středočeském kraji. Také bychom
chtěli ulehčit placení parkovného řidičům,
které by v budoucnu mohlo jít pomocí mo-
bilní aplikace. Tuto funkci již testujeme na P+R
parkovišti v Letňanech. Dále pracujeme na
multimodálním navigačním systému, který ři-
dičům dle aktuální dopravní situace vypra-
cuje plán, jak se dostat z bodu A do bodu B
a to různými dopravními prostředky, přes sdí-
lené auto či metro až po pěší chůzi nebo ko-
loběžku. 

Elektromobilita je jednou z klíčových priorit
koncepce Smart Prague 2030, která stanovuje
za cíl podporovat čistou, sdílenou, inteli-
gentní a samořídící mobilitu v Praze. Do
konce roku budou v ulicích hlavního města
vybudovány základny pro 50 rychlonabíjecích

Chceme být partnerem magistrátu a městským částem
a pomocí dat jim pomáhat informovaně se rozhodovat,

řekl CzechIndustry Michal Fišer, předseda představenstva společnosti OPERÁTOR ICT
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a 9 středně rychlých nabíjecích bodů (dojde
tak ke zpětinásobení stávajícího počtu rychlo-
nabíjecích stanic na území Prahy

Stále více na aktuálnosti bude nabývat spo-
jení Chytré budovy a energie. Můžete to kon-
kretizovat?

Tato oblast má opravdu velký potenciál.
Nejen že Praze může ušetřit hodně peněz, její
metody jsou také šetrnější k životnímu pro-
středí. V minulosti jsme například metodou
EPC (Energy Performance Contracting) snížili
náklady za energii a vodu v Kongresovém
centru Praha. Metoda EPC je jedinečná v tom,
že dodavatel garantuje dosažení úspor posta-
čujících ke splacení vložené investice. V příš-
tích letech už máme v plánu takové úspory
zavést v dalších šesti budovách, které jsou
majetkem hlavního města Prahy, z nichž zmí-
ním alespoň Obecní dům či Aquacentrum
Šutka.

Konečně je to cíl Razítko a Smart Prague,
osobně bych ho spojil s jednoduchou admi-
nistrativou.

Razítko Smart Prague není oblast Smart
Prague, ale oceňuje projekty třetích stran,
které přispívají k tomu, aby hlavní město
Praha bylo ekologické, inovativní, digitalizo-
vané a bezpečné. Kritéria hodnocení jsou za-
ložená na Metodice Smart Prague Index.  

Pokud se podaří naplnit všechny projekty
podle záměrů, tak to bude skvělé. Nicméně,
nezasloužily by si samostatný projekt hospo-
daření s vodou, bezpečnost z pohledu
ochrany občanů a jejich majetku a zdraví
v širších souvislostech?

Co se týče zdraví, tak již monitorujeme
v některých částech města stav ovzduší – to
by mohlo pomoci nejenom běžcům, kteří si
mohou vyhledat, jaké lokalitě se mají vy-
hnout, chtějí-li při běhu dýchat čistší vzduch.
Dalším projektem je Metropolitní systém tís-
ňové a zdravotní péče, který jsem zmiňoval
již výše. Ohledně bezpečnosti vyvíjíme nový
projekt „Drony v městském prostředí“. Tam
by právě drony a monitorování města z výše
mělo pomoci při práci policii, hasičům a zá-
chranným týmům a zároveň tak posílit bez-
pečnost města. Hospodaření s vodou je sou-
částí úspor uskutečňovaných metodou EPC.
V současné době také zvažujeme nové pro-
jekty v souvislosti se zadržováním dešťové
vody a jejího dalšího využití.

Velkou pozornost věnujete mobilitě, mám
ale pocit, že se jaksi pozapomnělo na chodce.
Kola a koloběžky jsou daleko užitečnější než
automobilová doprava, byť elektromobily,
nicméně nebylo by užitečné přidat ještě pro-
jekt Chodit pěšky je moderní?

Nedávno jsme ukončili projekt „Pěšky do
školy“, jehož cílem bylo posilnit návyk dětí
chodit do/ze školy/školky pěšky založen na
mobilní aplikaci organizující příchody a od-
chody dětí do/ze školy/školky v různých den-
ních intervalech v doprovodu dospělé osoby.
Setkali jsme se však s nezájmem rodičů posí-
lat dítě s neznámou osobou. Také se ukázalo,
že se rodiče organizují samostatně a nepotře-
bují na to aplikaci, což je dobře. Město také
podporuje různé kampaně jako „den bez
aut“, „den chodců“ nebo „pěšky do školy“.
Operátor ICT jako IT firma podporuje tyto

projekty hlavně technologicky. Momentálně
připravujeme projekt ve spolupráci s IPR (In-
stitut plánování a rozvoje) a Magistrátu hlav-
ního města Prahy pro sběr anonymních dat
o pohybu chodců. Tato data budou analyzo-
vána a následně použita pro rozvoj a úpravu
pěší infrastruktury a také revitalizaci veřej-
ného prostranství. V konečném důsledku
podpoří tímto také rozvoj pěší dopravy
v Praze.

Shromažďujete obrovské množství dat, je
vůbec reálné, aby byly využity?

Je pravdou, že umíme posbírat obrovské
množství dat o Praze, to ale není cílem naší
datové platformy. Soustředíme se proto jen
na některé kategorie dat a jak je konkrétně po-
užít ve prospěch města. Chceme být partne-
rem magistrátu a městským částem a pomocí
dat jim pomáhat informovaně se rozhodovat.
Spolupracujeme také s dalšími městskými
společnostmi – například s ROPIDem teď bu-
deme ještě vylepšovat real-time data o zpož-
dění vozů v MHD. Z dalších datových sad
s vysokým potenciálem využití bych zmínil
například analýzu možností zelených střech
v Praze, analýzu ubytování skrze platformu
Airbnb či data z projektu chytrého osvětlení
v Karlíně. Dále sbíráme data o parkování
a zobrazujeme je v aplikaci Moje Praha – zde
se Pražané mohou podívat, kde jsou volná
parkovací místa v reálném čase. V neposlední
řadě pak většinu sesbíraných dat zveřejňu-
jeme v otevřeném formátu a vzniklo na nich
již několik aplikací třetích stran.

Na nedávné tiskové konferenci jste hovořil
o strategických záměrech v energetice, přes-
něji o úsporách energie v budovách, jež jsou
v majetku města. Jak bude vypadat energe-
tický systém budov v chytré Praze?

Základem pro efektivní využití finančních
prostředků pro jednotlivá energetická opa-

tření je dostatek relevantních dat o budovách.
Jen na základě nich je totiž možné stanovit
priority v realizaci opatření tak, aby bylo do-
saženo maximálního užitku. Uspořené fi-
nanční prostředky tak mohou být znovu in-
vestovány do budov s menším přínosem. Je
to takzvaný ekosystém, kdy je nejprve nutné
sesbírat potřebná data, na základě analýzy
„Metodika hodnocení budov“ budou navrh-
nutá jednotlivá energetická opatření společně
s vhodným finančním nástrojem (může to být
EPC, zvýhodněný úvěr, dotace nebo jejich
kombinace). Dále také realizujeme navrhnuté
opatření a sledujeme vzniklé úspory, které
mohou být následně opětovně reinvestovány
do dalších energetických opatření.

Takže sázíte na metodu EPC?
Metoda EPC je jenom jednou z možností,

jak lze efektivně dosáhnut energetických
úspor. Základem je ale prvotně nasadit
energetický management tak, aby budovy
bylo možné sledovat a následně na základě
dat určit vhodnost jednotlivých opatření.
Jak budou jednotlivá opatření financována
dle jednotlivých tipů budov, navrhne právě
výše zmiňovaná Metodika hodnocení
budov.

Nevaříte, lidově řečeno, z vody, ale máte už
konkrétní výsledky. Splnily Vaše očekávání?

Například výše zmíněný EPC projekt do
kterého je zahrnuto šest budov dosáhne ga-
rantovaných úspor 11,6 % a celkově 86
mil. Kč a snížení emisí CO2 až o 38 tun za 12
let. Také realizujeme pilotní projekt energetic-
kého managementu v 21 budovách, u kte-
rého se očekávají úspory 10 % ročně, což
činní necelých 5 mil. Kč za rok a životnímu
prostředí odlehčíme ročně o více než 2 tuny
CO2. Dále jsme aplikovali Metodiku hodno-
cení budov na 80 objektů ve vlastnictví
města. Při realizaci všech metodikou navrh-
nutých opatření, lze dosáhnout snížení spo-
třeby energie až o 18,6 tis. MWh, tedy o 36 %,
a snížení emisí CO2 až o 13 tis. t/rok, tedy
o téměř 56 %. Na tento postup je žádoucí na-
vázat vhodným finančním modelem s využi-
tím všech dostupných finančních nástrojů,
což je předmětem další fáze projektu. 

Praha je součástí evropského projektu Quan-
tum. Co vše představuje a zahrnuje?

Praha je součástí tohoto projektu Quantum
skrze partnerskou instituci ČVUT. Experti
z Českého vysokého učení technického spo-
lupracují na mnoha projektech Operátora ICT.
Je tomu tak i v případě projektů týkajících se
energetické efektivnosti budov, které Quan-
tum zastřešuje. 

Když vše, co bylo řečeno, podtrhneme a se-
čteme, jaké bude naše hlavní město na konci
třetí dekády 21. století?

Na konci třetí dekády 21. století bude Praha
digitalizovanou metropolí, kde bude občan
pomocí nových technologií komunikovat
s úřady. Data zde budou sdílena otevřená
a budou napomáhat usnadnění každoden-
ního života v Praze i v konkrétních městských
částech. Také doprava projde změnou – bude
více propojená a šetrnější k životnímu pro-
středí. ■

Foto Obecní dům Wikipedie
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P
očet center působících na českém trhu
meziročně vzrostl o více než pětinu, ak-
tuálně jich u nás funguje již 290. Protože

poskytují služby zákazníkům z celého světa,
hovoří se v nich celkem 32 jazyky a 35 % všech
zaměstnanců oboru tvoří cizinci. V jednom
centru pracuje průměrně 391 lidí, 57 center má
ovšem ve svých řadách více než 500 pracov-
níků. Společnosti ze segmentu podnikových
služeb nerostou jen počtem zaměstnanců, ale
i z hlediska podporovaných procesů a zákaz -
níků. Růst oboru totiž úzce souvisí i s digitální
transformací podniků, jejíž nedílnou součástí
je i centralizace procesů a jejich vyčlenění do
specializovaných center podnikových služeb.
Firmy se soustředí na jádro podnikání a efek-
tivní provádění určitých činností převádějí do
specializovaných útvarů nebo k outsourcingo-
vým partnerům.

„Nejdůležitější skutečností, která z našeho
letošního průzkumu vyplynula, je rostoucí vy-
spělost center, která jim umožňuje soustředit
se na služby s vyšší přidanou hodnotou. Cel-
kem 83 % center vloni zvýšilo kvalitu poskyto-
vaných procesů, ať už s ohledem na vyšší efek-
tivitu či lepší zákaznickou zkušenost,“ říká Jo-
nathan Appleton, ředitel ABSL, a dodává:
„Centra se také pomalu odklánějí od ryze tran-
sakčních činností, k nimž patří například jed-
noduché účtování faktur, které je možné auto-
matizovat anebo realizovat v levnějších desti-
nacích, neboť nevyžadují žádné pokročilé zna-
losti či schopnost hovořit cizími jazyky. Na-
opak se zaměřují na odborné služby, jako je
například projektový management, služby tý-
kající se zavádění automatizace či optimalizace
podnikových procesů, výzkum či vývoj. Již
15 % center v ČR dnes provádí více operací za-
ložených na znalostech než operací transakč-
ních.“ 

4000 robotizovaných pracovních míst: 
Vize 2025 se stává realitou

Hlavním motorem růstu oboru je masivní
adopce moderních technologií, zejména robo-
tické automatizace, technologií strojového
učení a umělé inteligence. „ABSL ve Vizi 2025
předpověděla, že technologie v oboru podni-
kových služeb způsobí do roku 2025 doslova
revoluci. Změní poskytované služby, přispějí
k zániku celé řady původních profesí, a naopak
ke vzniku profesí nových, vyžadujících jiné
vzdělání a schopnosti. Aktuální výsledky uka-
zují, že tato prognóza se začíná naplňovat již
nyní,“ říká Jonathan Appleton.

Softwaroví roboti již v oboru podnikových
služeb odvádějí práci 4 000 zaměstnanců na
plný úvazek, což odpovídá 4 % celkové pra-
covní síly českých center a ve srovnání s loň-
ským rokem představuje téměř dvojnásobek.
Dvojnásobný růst lze očekávat i v příštím roce.
Dnes v jednom centru v průměru funguje 14

„robotů“, přičemž automatizováno je v prů-
měru 29 % procesů zpracovávaných v cen-
trech služeb. Programování a nasazování ro-
botické automatizace se v oboru věnuje 1200
expertů. Kromě robotické automatizace pro-
cesů (72 % center) organizace nasazují i ná-
stroje spadající do kategorie umělé inteli-
gence. Dnes umělou inteligenci využívá již
12 % center na 18 % svých procesů, dalších
14 % je ve fázi testování. V následujícím ob-
dobí však centra plánují ještě masivnější
adopci těchto technologií. Pouze 19 % center

zatím neplánuje využívat žádnou z těchto tech-
nologií. 

Nejrychleji postupuje automatizace v ob-
lasti finančních operací, následují lidské zdroje,
zákaznické služby a IT služby. V důsledku
těchto inovací se mění i hlavní náplň práce za-
městnanců. Nejfrekventovanější pozice po-
prvé neslouží pro realizaci klasických služeb
(SSC, Shared Service Center), namísto toho
roste podíl pozic v IT, ve výzkumu a vývoji.
V tuto chvíli 40 % zaměstnanců oboru pracuje
v outsourcingu IT, 37 % v SSC, 14 % ve výz -
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V podnikových službách v ČR pracuje už 100 tisíc lidí, 
centra plánují další expanzi
Český sektor podnikových služeb vzrostl v roce 2018 o 12 %, v současnosti zaměstnává již 100 000 lidí a na
českém HDP se podílí 6 %. Obor se tím stává jedním z nejvýznamnějších odvětví ekonomiky České
republiky. Nejrychleji rostou služby v oblasti informačních technologií. Zaměstnanci působící
v outsourcingu IT tvoří již 40 % všech zaměstnanců segmentu podnikových služeb. Údaje vyplývají
z průzkumu asociace ABSL, která sdružuje poskytovatele sdílených podnikových služeb na českém trhu.



kumu a vývoji a 9 % v BPO (Business Process
Outsourcing, outsourcing podnikových pro-
cesů). 

Situace v ČR je jako celek příznivá

Úspěch sektoru podnikových služeb je umož-
něn tím, že Česká republika má jako celek dob-
rou pověst jak v očích investorů, kteří v ČR otví-
rají nová nebo rozšiřují stávající centra podni-
kových služeb, tak i potenciálních zaměstnanců
ze zahraničí, jejichž důležitost v souvislosti
s velmi nízkou nezaměstnaností v ČR roste.
V českých centrech podnikových služeb je tak
dnes zaměstnáno více než 35 000 zahraničních
odborníků (tedy 35 % všech zaměstnanců),
81 % z nich přišlo do ČR z členských zemí EU.
Čtvrtina center podnikových služeb zaměst-
nává dokonce více cizinců než občanů ČR.

„Nábor talentů je v našem oboru kompliko-
ván nejen tíživou situací na českém trhu práce,
ale i rostoucími požadavky na zaměstnance.
Vedle expertních znalostí musí pracovníci
v našem segmentu hovořit cizími jazyky, které

jsou často i velmi neobvyklé. I z toho důvodu
se v roce 2018 protáhla doba na získání za-
městnance meziročně o 1 týden, na 8,1 týdne,“
komentuje Jonathan Appleton s tím, že velkou
výhodu by v této otázce mohla přinést chys-
taná novela zákona o pobytu cizinců, neboť by
umožnila snazší nábor vysoce vzdělaných ex-
pertů ze zemí mimo EU, a tím pomohla českým
centrům zůstat konkurenceschopnými a dále
expandovat. V příštích dvou letech plánuje
72 % center rozšířit nabídku svých služeb a po-
kusit se získat nové klienty, 82 % center chce
rozšiřovat své služby pro stávající klienty.

Nové pozice, nové dovednosti

Rostoucí orientace oboru na IT stejně jako
automatizační projekty napříč centry způso-
bily zvýšenou poptávku po IT specialistech
a odbornících nového typu. V tuto chvíli jde
nejčastěji o specialisty na RPA či AI, do bu-
doucna však budou mezi nejžádanější pozice
patřit datoví vědci a analytici, experti na digi-
tální transformaci, správci sociálních médií

a digitálního obsahu a specialisté na zákaznic-
kou zkušenost (návrháři, testeři, manažeři…).
Podle loňské studie Future of Jobs, kterou vy-
dalo World Economic Forum, bude z tohoto
důvodu do roku 2022 potřebovat 54 % za-
městnanců center podnikových služeb získat
v podstatné míře nové vědomosti a schop-
nosti. Společnosti se proto budou muset ještě
více zaměřit na rozvoj znalostí a dovedností
svých zaměstnanců. 

Vzdělávání prioritou

Nutnost investic do vzdělávání si uvědomují
i česká centra podnikových služeb, 60 % z nich
dnes u svých zaměstnanců vnímá nedostatek
dovedností v oblasti technologií souvisejících
s automatizací. „Firmy z oboru podnikových
služeb proto intenzivně spolupracují s univer-
zitami a zároveň investují do firemního vzdě-
lávání. V průměru poskytují svým lidem ško-
lení v rozsahu 43 hodin ročně, což je podle po-
sledních údajů ČSÚ téměř čtyřnásobek celo-
republikového průměru,“ vysvětluje Jonathan
Appleton. V rámci firemního vzdělávání se
firmy zaměřují také na obor, ve kterém zaměst-
nanci působí (například vzdělávání ACCA,
CIMA či CFA pro obor financí, nebo CISA, ITIL
pro obor IT), ale i na jazykové kurzy, analytické
myšlení, komunikační dovednosti, time mana-
gement, projektový management a leaders-
hip. Těm se věnuje i nově uvedený vzdělávací
program ABSL Fusion, který je zaměřený na
rozvoj vrcholových manažerů center podniko-
vých služeb. ■



Č
ím více druhů odpadů spadá do
zpětného odběru, tím je to pro firmy,
obce a občany samozřejmě lepší

a výhodnější. Sběr elektroodpadu přes tzv.
kolektivní systémy (tj. zpětný odběr) je totiž
zdarma, kdežto u běžných odpadových
firem je sběr odpadu většinou zpoplatněn. 

Např. vysloužilou zářivku převezme
každý odpovědný kolektivní systém
zdarma, kdežto běžná odpadová firma si za
sběr zářivek účtuje i 20 Kč za jeden kus.
V tomto článku se tedy dozvíte, jaké typy
elektrozařízení nyní spadají do zpětného
odběru. Na první pohled by se mohlo zdát,
že je to velmi jednoduché, elektroodpad je
přeci stará pračka, kulma, holicí strojek
a podobné typy domácích spotřebičů. Nic-
méně domácí spotřebiče tvoří pouze část
elektroodpadu, dále jsou to právě třeba zá-
řivky, stolní lampy, lustry, lampy veřejného
osvětlení, elektrické hračky, různé typy
elektrického nářadí jako je např. vrtačka,
sekačka, ale třeba i výdejní nápojové auto-
maty, elektrické kytary, kopírky, elektrická
kamna, přímotopy, bojlery atd.

Jednou z největších změn je tedy tzv. re-
kategorizace v oblasti elektroodpadu. Re-
kategorizace znamená, že se mění zařazo-
vání elektroodpadu do jednotlivých skupin
neboli kategorií elektrozařízení. Evropský
parlament a Rada vydala 4. července 2012
směrnici 2012/19/EU týkající se zpětného
odběru elektrických a elektronických zaří-
zení (“EEZ”). Dle této směrnice jsou pak
elektrická a elektronická zařízení od 15.
srpna 2018 zařazena do 6 kategorií uvede-
ných níže, do té doby byl elektroodpad roz-
dělen do 10 skupin. Platnost starých 10
skupin byla původně evropskou legislati-
vou nastavena do 15. srpna 2018, nicméně
EU vydala pro členské země doporučení,
aby posunuly platnost změn skupin až na
začátek kalendářního roku, aby to bylo pro
všechny zúčastněné subjekty (obce, vý-
robci, kolektivní systémy atd.) administra-
tivně jednodušší. V souladu s tímto dopo-
ručením rozhodlo i české Ministerstvo ži-
votního prostředí, že v ČR budou nové sku-
piny platné od 1. 1. 2019. 

10 starých skupin elektrozařízení
(Skupiny elektrozařízení platné pro
vykazování v ČR do 31. 12. 2018)

1. Velké domácí spotřebiče
2. Malé domácí spotřebiče
3. Zařízení informačních technologií a tele-

komunikační zařízení
4. Spotřebitelská zařízení a solární panely
5. Osvětlovací zařízení
6. Elektrické a elektronické nástroje (s vý-

jimkou velkých stacionárních průmyslo-
vých nástrojů)

7. Hračky, vybavení pro volný čas a sporty
8. Lékařské přístroje (s výjimkou všech

implantovaných a infikovaných vý-
robků)

9. Přístroje pro monitorování a kontrolu
10. Výdejní automaty

6 nových skupin elektrozařízení
(Skupiny elektrozařízení platné pro
vykazování v ČR od 1. 1. 2019)
1. Zařízení pro tepelnou výměnu
2. Obrazovky, monitory a zařízení obsahu-

jící obrazovky o ploše větší než 100 cm2

3. Světelné zdroje
4. Velká zařízení, jejichž kterýkoli vnější roz-

měr přesahuje 50 cm
5. Malá zařízení, jejichž žádný vnější roz-

měr nepřesahuje 50 cm
6. Malá zařízení informačních technologií

a telekomunikační zařízení, jejichž žádný
rozměr nepřesahuje 50 cm

Proč vlastně k této změně (tj. rekatego-
rizaci) došlo? Původních 10 skupin elektro-
zařízení bylo stanoveno na počátku zpět-
ného odběru, tj. před rokem 2005. Tedy
v době, kdy ještě nebyly příliš velké prak-
tické zkušenosti se sběrem a recyklací
všech skupin elektroodpadu. Časem se
zjistilo, že rozdělení původních 10 skupin
je vlastně zbytečné a administrativně příliš
složité. Proto došlo k výraznému zjednodu-
šení a EU se při vytváření nových skupin
více zaměřila na to, jak jednotlivé skupiny
elektroodpadu ovlivňují životní prostředí,

zatímco dřívějších 10 skupin bylo spíše
rozděleno podle toho, jak a kde byla elek-
trozařízení využívána před skončením své
životnosti. Což je sice hezké, ale s jejich ná-
sledným sběrem a recyklací to až tolik ne-
souvisí. 

Nové skupiny elektroodpadu jsou tedy
více svázané s dopadem jednotlivých no-
vých kategorií na životní prostředí a s tech-
nologií recyklace té které skupiny elektro-
odpadu. Nyní je možné daleko lépe sledo-
vat ty kategorie elektroodpadu, které jsou
kupříkladu nebezpečným odpadem. Ze-
jména u těchto kategorií by mělo platit, že
by měly být sbírány a recyklovány před-
nostně. Takovou typickou kategorií elektro-
odpadu, kterou je potřeba velmi bedlivě
sledovat a kontrolovat, je podle nového
členění kategorie č. 3 Světelné zdroje. Tato
kategorie obsahuje převážně zářivky, které
pro své správné fungování obsahují rtuť
a jsou tedy potenciálně zvláště nebez-
pečné pro životní prostředí. 

Další významnou změnou v oblasti elek-
troodpadu, která rovněž vstupuje nově
v platnost, je tzv. otevřená působnost elek-
troodpadové směrnice EU (v originálu tzv.
„open scope“). Jedná se v obecné rovině
o změnu způsobu definování toho, která
elektrozařízení spadají do zpětného odběru
a která nikoliv. Když to zjednodušíme, fun-
govalo to doposud  tak, že elektrozařízení,
která spadala do zpětného odběru, musela
být v nějakém právním předpisu vyjmeno-
vána (pozn. nemuselo jít o přesné vyjme-
nování, stačilo obecné uvedení např. vysa-
vač, mobilní telefon atd.). To byla takzvaná
„uzavřená“ působnost směrnice. To, co ne-
bylo vyjmenováno, do zpětného odběru
nespadalo. Oproti tomu „otevřená“ působ-
nost směrnice stanoví, že do zpětného od-
běru spadají všechna elektrozařízení a vyj -
muta ze zpětného odběru jsou pouze ta
elektrozařízení, která jsou někde (v nějakém
právním předpisu) přesně vyjmenována.
Touto změnou byl zásadním způsobem roz-
šířen rozsah různých druhů elektrozařízení,
která spadají do zpětného odběru. Za elek-
trozařízení je dle zákona o odpadech pova-

Změny v oblasti elektroodpadu 2019

Rok 2019 přináší v oblasti elektroodpadu několik změn. Nejzajímavější změnou je rekategorizace
elektroodpadu a rozšíření typů elektrozařízení, které spadají do zpětného odběru. 
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Podrobná definice 6 nových kategorií

Kategorie Definice Příklady Chybné interpretace
(co do této skupiny patří) (co do této skupiny nepatří)

1. Zařízení 
pro tepelnou
výměnu

Zařízení pro tepelnou výměnu je
elektrické a elektronické zařízení
(“EEZ”) s vnitřními obvody, kde
jsou jiné látky než voda – např.
plyn, olej, chladiva nebo
sekundární tekutina. Jsou
používány za účelem chlazení
a/nebo topení a/nebo odvlhčování.

Lednice, mrazáky, zařízení, která automaticky dodávají
chlazené výrobky, klimatizace, odvlhčovací zařízení, tepelná
čerpadla, radiátory obsahující olej a další zařízení pro
výměnu teploty používající k tomuto účelu tekutiny jiné než
vodu.

EEZ nepatřící do kategorie č. 1:
Ventilační zařízení (např. fén, horkovzdušný
ventilátor, cívky ventilátorů atd.), infračervená
zařízení, vodní radiátory a obecně všechna
zařízení používající vodu bez přísad nebo chladiv
pro tepelnou výměnu. 

2. Obrazovky,
monitory a zařízení
s plochou
obrazovky větší než
100 cm2

Obrazovky a monitory jsou EEZ
určená k poskytování obrazu
a informací na elektronickém
displeji jako jsou katodové trubice
(CRT), displeje z tekutých krystalů
(LCD), světelné diody (LED) nebo
jiné druhy elektronických displejů.
Pouze EEZ s plochou obrazovky
větší než 100 cm2 a zamýšleným
účelem použití zobrazovat obraz
nebo informace na obrazovce
spadají do kategorie č. 2. 

Obrazovky, televize, LCD foto rámečky, monitory, laptopy,
notebooky, tablety, e-knihy/e-čtečky

EEZ nepatřící do kategorie č. 2:
a)Všechna malá IT zařízení, jako mobilní
telefony (smartphony atd.), GPS a navigační
zařízení, kapesní kalkulačky, telefony atd. (jako
EEZ jsou zařazeny do kategorie č. 6).
b)EEZ, která mohou obsahovat obrazovky
s plochou větší než 100 cm2, jako jsou
bankomaty, zařízení určená k péči o tělo,
lékařské přístroje, tiskárny, kopírky atd. (jako
EEZ jsou zařazeny do kategorie č. 4 a 5).

3. Světelné zdroje Světelné zdroje jsou “zařízení
určená k produkci světla”, což
znamená elektrické světelné zdroje
(včetně LED světelných zdrojů, ale
nikoliv LED svítidla), které mohou
být instalovány nebo vyměněny
koncovým uživatelem ve
specifických elektrických
a elektronických zařízeních jako
jsou svítidla, projektory, solária
atd. 

Lineární zářivky, kompaktní zářivky, zářivky, vysoko
intenzivní výbojky - včetně tlakových sodíkových výbojek
a halogenidových výbojek, nízkotlakých sodíkových
výbojek, LED žárovky.

EEZ nepatřící do kategorie č. 3:
Svítidla (svítidlo je zařízení, do kterého uživatel
vkládá světelný zdroj. Typické svítidlo je stolní
lampička, typický světelný zdroj je úsporná
žárovka). Svítidla jsou zařazena do kategorie č 4 a 5. 
Svítidla s pevně zabudovanými LED světelnými
zdroji (které nemohou být odstraněny, aniž by
došlo k poškození jednotky – tj. zejména lampy,
lampičky a jiná svítidla s pevně zabudovaným
LED světelným zdrojem, jsou také považována za
svítidla) a tudíž spadají do kategorie č. 4 nebo 5.

5. Malá zařízení
(žádný vnější
rozměr není větší
než 50 cm)

EEZ, která nejsou zařazena do
kategorií č. 1, 2, 3, 4 nebo 6. Žádný
vnější rozměr není větší než 50 cm.
Pokud pak největší vnější rozměr je
50 cm nebo méně a nejedná se
o IT nebo telekomunikační zařízení,
pak splňuje definici pro kategorii
č. 5.

Vysavače, kobercové zametače, šicí zařízení, svítidla,
mikrovlnné trouby, ventilační zařízení, žehličky, toustovače,
elektrické nože, elektrické konvice, hodiny a hodinky,
elektrické holicí strojky, váhy, zařízení k péči o vlasy a tělo,
rádiové sady, digitální fotoaparáty, video kamery, video
přehrávače, hi-fi zařízení, hudební nástroje, zařízení určená
k reprodukci zvuku nebo obrazu, elektrické a elektronické
hračky, sportovní vybavení, počítače pro cyklistiku,
potápění, běh, veslování atd., detektory kouře, regulátory
vytápění, termostaty, malé elektrické a elektronické nástroje,
malé lékařské přístroje, malé monitorovací a kontrolní
přístroje, malá zařízení, která automaticky dodávají výrobky,
malá zařízení s integrovanými fotovoltaickými panely.
Domácí spotřebiče; spotřební materiál; svítidla; zařízení
určená k reprodukci zvuku nebo obrazu, hudební zařízení;
elektrické a elektronické nástroje; hračky, vybavení pro sport
a volný čas; lékařské přístroje; monitorovací a kontrolní
přístroje; automatické dávkovače; zařízení pro generování
elektrických proudů. Do této kategorie nepatří zařízení
zahrnutá v kategoriích č. 1 až 3 a 6.

EEZ nepatřící do kategorie č. 5:
Malá IT zařízení s vnějšími rozměry menšími
než 50 cm (mobilní telefony (např. smartphony
atd.), routery, tiskárny, GPS a navigační zařízení
atd.) jsou zařazena do kategorie č. 6.

4. Velká zařízení
(jakýkoli vnější
rozměr je větší než
50 cm)

EEZ, která nejsou zařazena do
kategorií č. 1, 2 nebo 3. Jakýkoli
vnější rozměr je větší než 50 cm.

Pračky, sušičky na prádlo, myčky nádobí, vařiče, elektrická
kamna, elektrické varné desky, svítidla, zařízení určená
k reprodukci zvuku nebo obrazu, hudební zařízení (kromě
varhan umístěných v kostelích), zařízení pro pletení a tkaní,
velké sálové počítače, velké tiskárny, kopírovací zařízení, velké
hrací automaty, velké lékařské přístroje, velké monitorovací
a kontrolní přístroje, velká zařízení, která automaticky dodávají
výrobky a peníze, fotovoltaické panely. Domácí spotřebiče; IT
a telekomunikační zařízení, spotřební materiál; svítidla;
zařízení určená k reprodukci zvuku a obrazu, hudební zařízení;
elektrické a elektronické nástroje; hračky, vybavení pro sport
a volný čas; lékařské přístroje; monitorovací a kontrolní
přístroje; automatické dávkovače; zařízení pro generování
elektrických proudů. Do této kategorie nepatří zařízení
zahrnutá v kategoriích č. 1 až 3.

EEZ nepatřící do kategorie č. 4:
Chladící prodejní automaty (kategorie č. 1),
velké obrazovky (kategorie č. 2), velké světelné
zdroje (dlouhé lineární zářivky) (kategorie č. 3)
atd.



žováno zařízení, jehož funkce závisí na elek-
trickém proudu nebo na elektromagnetic-
kém poli, nebo zařízení k výrobě, přenosu
a měření elektrického proudu nebo elektro-
magnetického pole a které je určeno pro
použití při napětí nepřesahujícím 1000
V pro střídavý proud a 1500 V pro stejnos-
měrný proud. Okruh elektrozařízení, která
tedy nyní nespadají do zpětného odběru, je
velmi malý. Vyjmuty ze zpětného odběru
jsou například velké stacionární elektrické
stroje, jako je třeba obráběcí centrum, tra-
fostanice a jiná podobná zařízení, která
jsou ze své podstaty příliš veliká na to, aby

se dala jednoduše odvézt na sběrný dvůr,
nebo vložit do kontejneru.

Výkladem toho, co spadá nebo nespadá
do zpětného odběru, případně do jakých
kategorií, se zejména zabývá organizace
EWRN (European WEEE Registers Ne-
twork), což je dobrovolná asociace evrop-
ských ministerstev životního prostředí
a státních agentur v oblasti elektroodpadu.
Výklad této organizace sice není pro jed-
notlivé členské státy právně závazný, ale
přesto je pro ně výrazným vodítkem při
stanovení národní legislativy v oblasti
elektroodpadu.

Poslední novinkou v oblasti elektrood-
padu je zařazení svítidel do zpětného od-
běru. Svítidla doposud ve zpětném odběru
vůbec nebyla. Pouze průmyslová svítidla
spadala do tzv. odděleného sběru, který
probíhal mimo sběry na sběrných dvorech
obcí. Nově jsou tedy i svítidla (lampičky,
lustry atd.) zařazena do zpětného odběru
a sbírají se v kategoriích č. 4 (velká zaří-
zení) a č. 5 (malá zařízení) ve sběrných dvo-
rech obcí. ■

Ing. Petr Číhal, obchodní ředitel
Kolektivní systém EKOLAMP
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Podrobná definice 6 nových kategorií

Kategorie Definice Příklady Chybné interpretace
(co do této skupiny patří) (co do této skupiny nepatří)

6. Malá IT
a telekomunikační
zařízení (žádný
vnější rozměr není
větší než 50 cm)

EEZ, která nejsou zařazena do
kategorií č. 1, 2, 3, 4 nebo 5.
Informační zařízení je takové
zařízení, které může být použito ke
sběru, přenosu, zpracování,
ukládání a zobrazování informací.
Telekomunikační zařízení je takové
zařízení, které je navrženo
k přenosu signálů – hlasu, videa
a dat – elektronicky na určitou
vzdálenost.
Určení rozměrů je stejné jako pro
kategorii č. 5. Pokud se pak jedná
o IT nebo telekomunikační zařízení,
splňuje definici pro kategorii č. 6.

Mobilní telefony (smartphony, atd.), GPS a navigační
zařízení, kapesní kalkulačky, routery, osobní počítače,
tiskárny, telefony.

EEZ nepatřící do kategorie 6:
Malá zařízení, která nejsou IT
a telekomunikačními zařízeními (např. mp3
přehrávače atd.), velká IT zařízení (velké
tiskárny) a IT zařízení s obrazovkami většími
než 100 cm2 (laptopy, tablety, e-knihy/e-čtečky
atd.) zařazená do kategorie č. 2.

>

D
omácnosti a firmy v loňském roce se-
braly a předaly k recyklaci 719 tun svě-
telných zdrojů. „Sebrané množství

představuje téměř pět milionů kompaktních
a lineárních zářivek, výbojek a LED světelných
zdrojů,“ bilancuje loňské výsledky sběru Zu-
zana Adamcová, zástupkyně kolektivního sy-
stému EKOLAMP, který zajišťuje zpětný odběr
a recyklaci vysloužilých světelných zdrojů
a svítidel.  

V sebraných 719 tunách světelných zdrojů
je odhadem 24 kilogramů rtuti. „Takové množ-
ství by teoreticky mohlo ve volné přírodě zne-
čistit vodu v objemu téměř dvou slapských
přehrad či 76 Máchových jezer,“ dodává Zu-
zana Adamcová.

Přesto, že lidé o nutnosti recyklace úsporek
vědí, v loňském průzkumu se 33 procent re-
spondentů přiznalo, že vyhodí vysloužilé kom-
paktní zářivky či LED žárovky do popelnice
s ostatním odpadem.

Zejména kompaktní zářivky nepatří do běž-
ného odpadu, protože obsahují malé množství
rtuti, která musí být bezpečně odebrána. „Vět-
šinu dalších surovin, jako například kovy, sklo
a plasty, lze znovu využít. Recyklací je totiž
možné využít až 95 % materiálu obsaženého
ve světelných zdrojích,“ shrnuje Zuzana
Adamcová, zástupkyně kolektivního systému
EKOLAMP.

V domácnostech je 68 milionů 
světelných zdrojů

Světelných zdrojů v domácnostech přibývá.
V jedné domácnosti jich je v průměru 16 kusů.
Celkem mají lidé doma téměř 68,4 milionu
světelných zdrojů, což je o více než čtvrt mili-
onu větší počet než loni. Vyplývá to z prů-
zkumu společnosti EKOLAMP.

Největší dynamiku růstu každoročně o více
než 10 procent zaznamenávají LED světelné
zdroje, které technologicky dozrály a jejichž
ceny jsou pro domácnosti mnohem dostup-
nější.

Nově by měly domácnosti recyklovat
i svítidla, tedy například vysloužilé lampy
a lustry
Novinkou letošního roku je povinnost domác-
ností odevzdávat k recyklaci nejen vyřazené
úsporné světelné zdroje, ale také svítidla. „Sví-
tidlo je elektrický spotřebič, který upevňuje
a napájí světelný zdroj. Svítidlo může mít po-
dobu stolní lampy, lustru nebo závěsného či
nástěnného svítidla,“ vysvětluje Zuzana
Adamcová. Povinnost ekologicky likvidovat
svítidla měly doposud jen firmy. „Do konce mi-
nulého roku se k recyklaci odevzdávala jen sví-
tidla z průmyslu a dalších komerčních prostor.

To se však od letošního roku změnilo. Nyní je
potřeba odnést na sběrné místo i všechna vy-
sloužilá svítidla z domácností. Pokud doslouží,
měla by se odevzdat na sběrný dvůr mezi elek-
troodpad,“ dodává Zuzana Adamcová.

Sběrná místa jsou přístupná všem, 
je jich přes 4400

Předat světelné zdroje k recyklaci je možné pro-
střednictvím více než 4400 sběrných míst. „Vy-
sloužilé kompaktní zářivky lze odevzdat ve sběr-
ných dvorech, obchodech s elektrem či u pro-
dejců světelných zdrojů. Malé sběrné nádoby
jsou také rozmístěny velmi často v supermarke-
tech i nákupních centrech, v obecních a měst-
ských úřadech,“ shrnuje Zuzana Adamcová.
Nejbližší sběrné místo je možné dohledat na
www.ekolamp.cz. Spotřebitelé mohou zjistit nej-
bližší sběrné místo také pomocí aplikace „Kam
s ní?“, kterou si mohou zdarma stáhnout do mo-
bilního telefonu nebo tabletu. Kromě mapy
sběrných míst aplikace navíc obsahuje popis
jednotlivých druhů světelných zdrojů a kvíz na
procvičení znalostí. Aplikace je dostupná pro za-
řízení s operačním systémem Android a iOS.
POZNÁMKA: Výzkum letos pro společnost EKO-
LAMP provedla výzkumná agentura Markent
formou interview mezi 1241 respondenty ve
věku od 18 do 64 let z celé České republiky. ■

Zdroj: EWRN, Pozn: EEZ = elektrické a elektronické zařízení 

Češi odevzdali k recyklaci 719 tun světelných zdrojů,
zachránili tak před znečištěním 76 Máchových jezer 
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T
en je nejen vynikající příležitostí pro na-
vazování nových či utužování stávají-
cích obchodních vztahů, ale i jedineč-

nou příležitostí k seznámení se s technologic-
kými novinkami a trendy v daném oboru,
které představí lídři trhu. Návštěvníka tak če-
kají na jednom místě produkty od více jak
600 vystavujících z 27 zemí světa a přes 50
odborných přednášek a konferencí.

Úplnými novinkami i inovacemi stávají-
cích produktů se pochlubí společnosti napříč
všemi nomenklaturními obory.  Nový systém
řadových skříní po pěti letech vývoje a více
než 25 patentech představí společnost Rittal
v hale P. Jedná se o první systém řadových
skříní, který byl plně vyvinut tak, aby splňo-
val požadavky na zvýšenou produktivitu
v oblasti řízení a výroby rozváděčů v souladu
s hodnotovými řetězci Průmyslu 4.0. Řadové
svorky se třemi variantami ovládání (páčka,
tlačítko, nástroj) ukáže WAGO-Elektro. Ve
stejné hale se pochlubí mnoha novinkami
i jedna z největších technologických společ-
ností na světě - firma ABB. Prezentovat bude
např. vysoce výkonnou nabíjecí stanici pro
elektromobily. Jak na hloubkový audit kvality
elektrické energie poradí Blue Panther. Jste-
li profesí revizní technik, bude pro Vás jistě
zajímavá návštěva expozice společnosti In-
specto, která Vás seznámí se stejnojmenným
softwarem, jež zrychluje a zjednodušuje pro-
vádění revizí a jejich následnou evidenci. Sy-
stém dokonalého zabezpečení větších i men-
ších objektů nabízející široké možnosti do-
mácí automatizace představí ryze česká spo-
lečnost a lídr trhu zabezpečovací techniky
JABLOTRON. S ním lze ovládat různá zaří-
zení v domě, jako jsou třeba interiérová i ex-
teriérová světla, zásuvkové okruhy, žaluzie
a topení, nebo třeba garážová vrata či zavla-
žování trávníku. IoT zařízení určené pro mo-
nitoring kvality ovzduší v rámci chytrých
měst a domácností bude možné najít na ex-
pozici společnosti SECTRON. Novinky ze
světa osvětlovací techniky pak bude repre-
zentovat např. LEDVANCE se svým difúzním
světlem po celé délce LED pásku a to bez pří-
davného difuzoru.

Všichni ti, co jsou profesně zaměřeni na
elektronické součástky a moduly jistě nevy-
nechají halu F, která sdružuje vystavovatele
právě z tohoto oboru. Obdivovat můžete
např. 3D tiskárnu desek plošných spojů spo-
lečnosti AMTECH, u ní je principem tisku
aditivní proces, při kterém tisková hlava
tiskne souběžně kapky nevodivého foto-po-
lymeru a vodivého nano-stříbrného in-
koustu. Jedná se o plně aditivní proces, tj.
jak polymer, tak stříbro se postupně tiskne
po jednotlivých kapkách a vrstvách. Robo-
tickou obsluhou testovacích fixtur se poch-
lubí IMT Technologies & Solutions, která
Vám představí zařízení šetřící náklady na lid-
skou práci v procesu, který na první pohled
není snadno standardizovatelný. Součástí

haly F bude i největší tuzemská přehlídka
elektromobilů a nejmodernějších infrastruk-
turních zařízení pro elektromobily AMPER
MOTION.

V hale V se v expozici společnosti B+R
automatizace seznámí návštěvník s celosvě-
tově první technikou strojového vidění inte-
grovanou přímo v řídicím systému. Ta při-
náší novou úroveň použití strojového vidění.
Srdcem B&R strojového vidění je inteligentní
kamera s multi-core procesorem a integrova-
ným FPGA předzpracováním obrazu. Díky
tomu je možné ji použít na aplikace od jed-
noduchých funkcí, jako je čtení QR kódu
nebo detekce polohy objektu, až po sofistiko-
vané funkce jako rozpoznání textu. Beckhoff
Česká republika ukáže ultrakompaktní prů-
myslový počítač s vysokým výkonem, připra-
vený na řízení rozsáhlých výrobních zařízení
a zpracování velkých objemů dat. Výrobce
senzorů a snímačů společnost SICK před-
staví streamingovou 3D kameru, která nasta-
vuje nový standard pro vysokorychlostní 3D
inspekce. Může se pochlubit dosud nedostiž -
nými rychlostmi skenování, stejně tak i vyni-
kající citlivostí a rozlišením. V expozici Cog-
nex bude k vyzkoušení první software vyvi-
nutý na principu neuronových sítích pro ana-
lýzu obrazu, speciálně vyvinutý pro automa-
tizaci výroby. Program kombinuje jedineč-

nost a flexibilitu lidské vizuální kontroly se
spolehlivostí, opakovatelností a výkonem po-
čítačového systému. Bez povšimnutí nezů-
stanou zcela jistě i bezdrátové komunikační
brány Turck, zvláště vhodné pro průmyslové
aplikace IoT a pro bezdrátové připojení ke
cloudovým řešením. Tyto brány s širokou na-
bídkou rozhraní umožňují snadnou integraci
do automatizačních sítí.

Pestrý doprovodný program veletrhu
AMPER 2019 zahrnuje také FÓRUM AUTO-
MATIZACE - živý program přednášek, letos
s podtitulem Perspektivy a úskalí digitalizace,
FÓRUM ENERGETIKY - ucelený soubor před-
nášek, seminářů a konferencí z oblasti řízení
energetiky a jejích nejnovějších trendů,
FÓRUM OPTONIKA – desítky odborných
přednášek z oblasti optické a fotonické tech-
niky, celostátní setkání elektrotechniků,
nebo již tradiční soutěž o nejpřínosnější ex-
ponát veletrhu – ZLATÝ AMPER 2019, jehož
slavnostní vyhlášení zahájí osobnost letoš-
ního ročníku veletrhu AMPER -  prof. Tomáš
Jungwirth, Ph.D. Novinkou doprovodného
programu roku 2019 je COMPUTER STAGE
zahrnující debaty a panelové diskuze na ak-
tuální témata z oborů ICT.

Kompletní program a další informace
o veletrhu AMPER 2019 naleznete na webo-
vých stránkách www.amper.cz ■
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Ve dnech 19. – 22. 3. 2019 se na brněnském výstavišti uskuteční již 27. ročník největší středoevropské
veletržní akce v oborech elektrotechniky, energetiky, automatizace, komunikace, osvětlení
a zabezpečení – AMPER 2019.



Celosvětová transformace ekonomiky

Podle profesora Milana Zeleného pozornost
změně celého ekonomického systému, tj.
unikátnímu trendu, je potřeba se věnovat
proto, že jsme již vyčerpali čtyři sektory – ze-
mědělství, průmysl, služby, státní sektor –
a nikam dál se už ekonomika transformovat
nemůže. Zaměstnanost v zemědělství a prů-
myslu je již vyčerpaná a ve vyspělých zemích
se vyčerpává rovněž ve službách. Na skuteč-
nost, že digitální revoluce zabíjí pracovní
místa, již také dávněji upozorňuje celosvě-
tově renomovaná analytická společnost
Gartner Group, která působí v oblasti vý-
zkumu a průzkumu podnikového trhu. Eko-
nomika prochází zásadní kvalitativní změnou
již několik let. Pan profesor Zelený to 13.
srpna 2016 v rozhovoru s názvem „Jsme
velká, tlustá a pomalá housenka“ pro Lidové
noviny srozumitelně vysvětlil na housence,
která stále roste a přidává jednotlivé sektory,
až najednou v daném prostředí nemůže fun-
govat. Sama se neuživí. Příroda to zařídila
tak, že se housenka zakuklí a promění v mo-
týla, který se v prostředí pohybuje. 

Dopad transformace ekonomiky pro lidi,
podnikatele a zavedené firmy

Z analýzy The World Development Report
2019 vydanou Světovou bankou vyplývá, že

když čínská skupina Foxconn technology,
největší smluvní výrobce elektroniky na
světě a hlavní výrobce telefonů firmy Apple,
zapojila do procesu výroby roboty, snížila
počty zaměstnanců o 30 procent. 

Ruská Sberbank využívá umělou inteli-
genci při poskytování půjček. Nyní o jejich
poskytnutí rozhoduje v 35 procentech pří-
padů, do pěti let by měl počítač rozhodovat
o 70 procentech žádostí. Roboti zde už nahra-
dili tři tisíce lidských zaměstnanců. 

Nové technologie také způsobují to, že se
výroba přesouvá. Ve chvíli, kdy je automati-
zace levnější než lidská pracovní síla, mohou
firmy přesunout výrobu blíže spotřebitel-
ským trhům. 3D tisk například umožnil ně-
meckému Adidasu vytvoření dvou "rychlých
továren" na výrobu bot, jedné v Německu
a druhé v USA. Ve vietnamských továrnách
pak zrušil více než tisíc míst ve výrobě. Nizo-
zemská společnost Philips Electronics díky
automatizaci přesunula výrobu z Číny zpět
do Nizozemska.

Dopad celosvětově probíhajících změn
v ekonomice je již tedy možné spatřit v po-
stupném přeměňování globální ekonomiky
založené na využívání outsourcované levné
pracovní síly do lokální ekonomiky. Zna-
mená to osamostatňování regionů, lokální
technologie, lokální výrobu, lokální samo-
správu a zaměření se na vytváření, rozvíjení
a vylaďování národních regionálních adap-

tivních organizací s mezinárodní působ-
ností. Dnes již máme 3D tiskárny, na nichž
si můžeme vytisknout mnohé věci běžné
spotřeby jako například elektromobil, vyro-
bit si vlastní auto na místě spotřeby není
problém. Jediné, co potřebujete, je digitální
program, algoritmus, software. V tomto
smyslu globalizace přetrvá, po celém světě
se budou tyto programy prodávat a sdílet.
Se znalostmi již tedy v mnoha případech ob-
chodujeme rychlosti světla.  

Rapidně postupující digitalizace přináší
sebou také ekonomické potíže, což je způso-
beno skutečností, že s rostoucím výkonem
počítačů potřebují firmy méně pracovníků
některých profesí. Populace bez zaměstnání
neschopné rychle nabýt nové dovednosti,
bude narůstat, což dneska potvrzují také
různé nepříznivé prognózy vývoje ekono-
miky. Svět se totiž dávno mění a nastává
dlouhodobá doba ekonomické stagnace.
Nová odvětví, nové produkty sice vytvářejí
nové pracovní příležitosti, ale to, co se po-
stupně ztratí, bude ve skutečnosti převyšo-
vat. Začíná se měnit náplň pracovních po-
třeb, v oblasti kvality i kvantity dochází
k hluboké přeměně. Nic již nebude tak jako
dříve.

Ačkoli by podle prognóz a přání velkých
globálních korporátních firem měly jejich
zisky i tržby růst, podnikatelské prostředí již
není pro ně tak příznivé jako dosud. Glo-

Nestačí jen přežít. 
V novém světě podnikání třeba najít cestu ke štěstí

Nic již nebude tak jako dříve. Celosvětově se mění náplň služeb a pracovních potřeb, v oblasti kvality
i kvantity dochází k hluboké přeměně. Proč probíhá tato celosvětová transformace ekonomiky? Co to
znamená pro lidi, podnikatele a zavedené firmy? Jak nejen přežít, ale i uspět v nově vznikajícím světě
podnikání? 
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bální outsourcing levné pracovní síly je
u konce, protože nastartovat byznys je nyní
díky moderním technologiím a dostupnosti
kapitálu jednodušší než dříve, což přispívá
ke zrychlování růstu konkurence na trzích
a tvrdému boji o přežití. Nastává období re-
cyklovaného procesu a backsourcingu zalo-
žené na obnově a recirkulaci znalostí, recy-
klaci a regeneraci zdrojů, energie a materiá -
lu, přesunu „odpadu“ do kategorie zdrojů
atp. 

Zejména mladé a inovativní dravé firmy
z rozvíjejících se trhů, které svoji působnost
rozšiřují na západ, používají byznys modely,
s nimiž zavedené podniky nejen v rozvinu-
tých ekonomikách dokáží jen těžko bojovat.
V přímém přenosu tak můžeme sledovat
přeskupování sil a přesun těžiště světové
ekonomiky ze západu na východ. Evropa
je nekonkurenceschopná vůči dravým
a adaptivním tygrům z Asie a Ameriky. 

Raketový růst globálních korporátních fi-
remních zisků v předchozích dekádách od-
startovaly privatizace západoevropských
a později i středo a východoevropských,
asijských či jihoamerických firem. Růst kon-
kurence spustil na celém světě boj o místo
na trhu, což společnosti vedlo k inovacím
a expanzi mimo primární trhy i mimo já-
drové oblasti podnikání. Růst zisků zejména
do roku 2008 podporovala i deregulace a sí-
lící globalizace, která společnostem umož-
nila pružně reagovat na vývoj na trhu. 

Richard Dobbs, Tim Koller a Sree Ramas-
wamy z konzultační firmy McKinsey již
v roce 2015 varovali, že přichází obrat. Za-
tímco v roce 2013 globální firemní zisky po
zdanění tvořily 9,8 % světového HDP, v ná-
sledujícím desetiletí by podle Dobbse, Kol-
lera a Ramaswamyho měl tento poměr kles-
nout na 7,9 %, a dostat se tak zpět na úroveň
z 80. let 20. století. Prostor pro další expanzi
se totiž nestále zmenšuje a možností k ino-
vacím v tradičních sektorech postupně
ubývá. Zároveň není možné očekávat, že
velkým globálním korporacím pomůže tak-
zvané agilní maticové regionální řízení,
které jim má podle jejích zástupců pomoci
zvýšit vyjednávací pozici přes omezení auto-
nomie jejich pobočkám v jednotlivých ná-
rodních státech. 

Cesty ke štěstí 
v novém světě podnikání

Podle Světové banky nové technologie
mění to, jak lidé budou v budoucnu praco-
vat. Dávají prostor takzvané gig ekonomice
neboli zásilkové ekonomice. V tomto sy-
stému si firmy více najímají nezávislé za-
městnance na krátkodobé úvazky. Díky digi-
talizaci a různým platformám vzniká stále
více služeb na vyžádání - jako je dovoz po-
travin, taxikářské služby, ale i účetnictví, edi-
tace nebo hudební produkce. Toto prostředí
vytváří možnosti právě pro ty, kteří pracují
samostatně, díky platformám tak více lidí
zís kává jednorázové zakázky místo toho, aby
měli uzavřenou smlouvu se zaměstnavate-
lem. Díky tomu lidé v průběhu života vystří-
dají více pracovních pozic. 

Na cestě ke štěstí v rámci celosvětově
probíhajících změn je tedy potřeba zaměřit
se na výchovu, které smyslem je člověk jako
samostatná zodpovědná, podnikavá, tvo-

řivá, aktivní a prakticky orientovaná osob-
nost způsobilá postarat se nejen sama
o sebe, ale schopná stát se úspěšným živi-
telem rodiny, podnikatelem, řemeslníkem,
obchodníkem, technikem, programátorem,
zemědělcem, atd. Důraz je dobré zaměřit
hlavně na spolupráci, projektové řízení,
kázeň, systém a praktičnost vyžadující kog-
nitivní schopnosti. Rozvíjet je tedy potřebné
dovednosti, které zatím roboti nahradit ne-
dokážou jako je komplexní řešení problémů,
kritické myšlení nebo argumentace.

Svoboda v novém světě podnikání
přesně jako v Baťově vnímání znamená
schopnost generovat takové zdroje, díky
nimž člověk může užívat hodnoty spojené
se šťastným životem. Přiblížit nás k němu
může prozíravé uvažování, důkladné rozho-
dování a nakonec vkládání peněz tam, kde
neztrácejí svoji hodnotu a kde generuji hod-
noty další.

Zavedené společnosti prokazatelně stojí
na křižovatce. Buď konečně přistoupí na
nová pravidla hry, nebo je čeká postupný
úpadek. Velké korporace a podniky se mu-
sejí přestat tvářit jako neporazitelné, musejí
si přiznat, že se na jejich místo tlačí odhod-
laní nováčci, a tomu přizpůsobit nejen ob-
chodní modely, ale i celé portfolio služeb
a produktů.

Zásadní také je, že zatímco investory v zá-
padním světě zajímá v první řadě krátko-
dobý profit, podnikatelé z emerging mar-
kets si uvědomují, že důležitější je dlouho-
dobý horizont. To ve velké míře souvisí
s faktem, že na rozvíjejících se trzích převa-

žují rodinné a státem vlastněné firmy, za-
tímco v Evropě či USA se s akciemi většiny
firem obchoduje na veřejných trzích, a tlak
na hospodaření podniků v černých číslech
je tak nepoměrně vyšší.

Podle prof. Jána Košturiaka, guru inovací,
dnešní doba potřebuje podnikatele, kteří
v tom, co dělají, hledají hlubší smysl než jen
hromadění peněz. Podnikatele, kteří umějí
být svým zákazníkům a klientům opravdu
prospěšní, kteří dovedou sehnat práci svým
lidem a kteří se také umějí podělit o svůj zisk
s potřebnými.

Prof. Milan Zelený říká, že Baťa by v sou-
časném novém světě podnikání sáhl
k tomu, k čemu sáhl. Vytvořil by si vlastní
školu práce. Realizoval by svojí myšlenku
podnikatelské univerzity. Odpoutal by se od
vzdělávacích systémů, které nepodporují
jeho podnikatelský záměr. Baťovi nevyhovo-
valo, jaké se stavěly budovy, tak si je stavěl
sám, nevyhovovala mu letadla, která se vy-
ráběla, tak si je začal dělat sám. Přístup
„uděláme si to sami“ je nevyhnutelný, pro-
tože velké systémy se velmi pomalu mění
a více méně dělají všechno proto, aby si
udržely status quo. 

Podle prof. Zeleného podnik 21. století
v novém světě podnikání je nástrojem
tvorby hodnot pro zákazníka, ne institucí
spotřeby hodnot již v průběhu jejich
tvorby. Proces tvorby hodnot není prostý
lineární model vstup→výstup, ale sebepo-
silující cyklus, založený na inovacích
a reinvesticích.

V novém světě podnikání se opravdu vy-
platí dělat správné věci nežli věci správně.
Zaměřit se třeba na to, co skutečné podni-
katelé vždycky zdobilo. To bylo srdíčko, chtít
sloužit veřejnosti-lidem. Určitě je pozitivní,
že vznikají nové nápady se skutečnými řeše-
ními zlepšující svět kolem nás. Ono to
možná chvilku trvá, než se nám potvrdí, že
jsme svůj nejen peněžní kapitál vložili tam,
kde neztrácí svou hodnotu a kde generuje
reálné hodnoty další. Třeba být ovšem vy-
trvalý jako bratři Baťové a Steve Jobs, pro-
tože jak řekl Steve Jobs, polovina toho, co
rozdělí úspěšné podnikatele od těch ne-
úspěšných, je pouhá vytrvalost. Steve se
nevzdával. Nestačilo mu jen vést lidi při na-
vrhování a tvorbě úžasných produktů – také
se za své firmy bil jako lev, aby zajistil jejich
přežití a nasměroval je na cestu ke štěstí,
a se stejnou vervou bojoval i za své blízké
a přátele. ■

Adrian Podskľan, Ph.D.
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Z
abýváme se tím, jak roboti berou lidem
práci, ale to nejdůležitější neřešíme. Ro-
boti v roli pracovní síly přibývají, ale lidé

také. Náš výzkum už tři roky ukazuje, že většina
zaměstnavatelů plánuje v důsledku automati-
zace zvýšit či udržet počet zaměstnanců. Tech-
nologie nezmizí a my jakožto lídři musíme vy-
myslet, jak propojovat lidi a stroje,“ říká Jaro-
slava Rezlerová, generální ředitelka Man -
powerGroup ČR a SR.

Dopad automatizace na počet zaměstnanců
firem v ČR v následujících 2 letech

Víc zaměstnavatelů na celém světě než kdy dřív
(87 %) plánuje zvýšit nebo zachovat počet za-
městnanců v důsledku automatizace. V České
republice je to dokonce 94 % (92 % zachová
počet zaměstnanců v souvislosti s automati-
zací, 2 % zvýší jejich počet, 5 % sníží a 1 % neví.

Automatizace vytváří pracovní místa 
– v ČR s ní ale teprve začínáme

Víc zaměstnavatelů, než kdy dřív předpokládá,
že v důsledku automatizace zvýší nebo zachová
počet zaměstnanců – jedná se o zvýšení z 83 %
na 87 % globálně a v ČR z 90 % na 94 % za tři
roky. Současně podíl firem očekávajících snižo-
vání počtu pracovních pozic poklesl celosvě-
tově z 12 % na 9 % a v ČR byl 4 %, 7 % a 5 %
v letech 2017, 2018 a 2019. 

V Česku si zatím firmy dopad automatizace
neumí moc představit a 92 % firem si myslí, že
zatím nebude žádný. Globálně ze 41 % firem,
které budou v následujících 2 letech automati-
zovat některé činnosti, 24 % vytvoří nová pra-
covní místa. V ČR automatizuje pouze 22 %
firem a 3 % z nich vytvoří nová místa.  „Auto-
matizace je zde zatím zaměřena primárně na
nahrazování rutinní práce ve výrobě, a tak růst
počtu zaměstnanců očekávají pouze 3 % firem,

ale pokles v příštích dvou letech plánuje 10 %
firem, které automatizují. Mírně převyšuje
počet firem, které budou snižovat počty za-
městnanců v důsledku automatizace a digitali-
zace, předev ším kvůli velkému zastoupení zpra-
covatelského průmyslu v ekonomice, nicméně
hned v závěsu ve snižování míst je sektor Fi-
nance, pojištění, nemovitosti a služby podni-
kům.

Firmy, které zavádějí automatizaci
nejintenzivněji, vytvářejí nejvíce
pracovních míst
Společnosti, které digitalizují, rostou, a tento
růst vytváří další a nové typy zaměstnání. Ty
firmy, které již využívají automatizaci a postu-
pují v digitální proměně, také s největší jistotou
tvrdí, že budou zvyšovat počty zaměstnanců.
Globálně dvacet čtyři procent těchto firem oče-
kává, že v nadcházejících dvou letech vytvoří
nová pracovní místa. Pouze 12 % firem prochá-
zejících automatizací tvrdí, že budou snižovat
stavy, zatímco 3 % si ještě nejsou jistá, co jim
budoucnost přinese. 

Poptávka po digitálních dovednostech
roste: kvalifikace rychle zastarávají

Automatizace mění dovednosti, které firmy
u svých pracovníků potřebují, ovšem rychlost,
s níž k tomu na pracovních pozicích ve fir-
mách dochází, je rozličná. Poptávka po IT do-
vednostech výrazně a rychle roste: 16 % firem
očekává nárůst počtu IT zaměstnanců – 5 x
víc, než kolik jich očekává pokles. V ČR oče-
kává 10 % růst a pokles 0 % firem. Ovšem do-
stupnost technologických talentů je stále
horší a vzdělání a zkušenosti požadované za-
městnavateli vůbec neodpovídají tomu, jaké
profily uchazečů jsou na trhu k dispozici.
V USA 86 % pracovních nabídek v IT vyžaduje

bakalářské vzdělání v matematické informa-
tice, ovšem pouze 43 % IT pracovníků takové
vzdělání má; 92 % nabízených pozic pro Java
programátory žádá příslušné vzdělání, ovšem
pouze 48 % programátorů ho má. Ve Velké
Británii má jen 25 % IT pracovníků diplom, ač-
koli u 46 % vypsaných nabídek je to povinný
požadavek. Největší změny jsou očekávány
v oblasti výrobních pozic: 25 % zaměstnava-
telů globálně a 22 % v ČR tvrdí, že v dohledné
době bude zaměstnávat víc osob, zatímco dal-
ších 20 % (15 % v ČR) tvrdí, že jich bude za-
městnávat méně. To znamená nárůst pracov-
ních míst, který jde ruku v ruce s výrazným ne-
dostatkem dovedností v tomto odvětví. K ná-
růstu dojde celosvětově i na pozicích v pří-
mém kontaktu se zákazníkem, v inženýrství
a u manažerských pozic, přičemž všechny tyto
pozice vyžadují měkké dovednosti jako je vý-
borná komunikace, vyjednávání, schopnost
vést a řídit či přizpůsobivost. Role HR se po-
třebuje dál vyvíjet, aby mohla firmám pomá-
hat v růstu a ziskovosti. Potřebujeme novou
strategii v oblasti talentů, abychom všem fir-
mám pomohli propojit automatizaci s lid-
skými dovednostmi. 

„Firmy se potřebují umět přizpůsobit rych-
lejším cyklům talentů, než tomu bylo v minu-
losti. Potřebují vytvořit agilní, multifunkční
týmy s mnoha dovednostmi stejně tak, jak se
tomu již děje v mnoha IT odděleních. Potřebují
používat kvalitní systém hodnocení dovedností
a data, aby mohly předvídat výkon a měly
přesný obrázek o dovednostech zaměstnanců.
Tak mohou poznat dovednosti jednotlivce, jeho
silné stránky a styly nad rámec vztahu manažer
– pracovník. Díky tomu budou vědět, kam pře-
sunout talenty takovým způsobem, aby lidé
naplno využívali svůj potenciál. Lidé budou
chtít dělat novou práci s novými dovednostmi.
To si bude žádat průběžné učení se, a proto je
schopnost učit se (touha a schopnost průběžně

Hledáme lidi: Roboti vás potřebují

Personální společnost ManpowerGroup provedla již 3. ročník celosvětového průzkumu Revoluce
dovedností, který se uskutečnil ve 44 zemích včetně ČR na vzorku 19 000 zaměstnavatelů. Těm byly
položeny následující otázky: Jaký bude pravděpodobný dopad automatizace na počet jejich
zaměstnanců v následujících 2 letech? Jaké pozice budou v rámci jejich firmy nejvíce ovlivněny
a kterých dovedností si nejvíce cení? Jaké strategie zavádí, aby si do budoucna zajistili potřebné
schopnosti a dovednosti?
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rozvíjet své dovednosti) tak důležitá. Lidé s vy-
sokou schopností učit se dokáží rozvíjet žádané
dovednosti, zatímco ti bez ní se budou muset
rozvíjet ve svém zaměstnání nebo se přesunout
jinam. Firmy už nemůžou být pouhými spotře-
biteli práce. Potřebují být budovateli cyklů ta-

lentů, pomáhat lidem rozvíjet svou odolnost
a schopnost přecházet z jedné role do druhé.
V Revoluci dovedností budou tímto způsobem
lidé schopnosti robotů umocňovat, spíš, než
aby se jimi nechali nahradit,“ zdůraznila Jaro-
slava Rezlerová.

Měkké dovednosti: špatně se hledají, ještě
hůř se učí

Poptávka po technologických a digitálních do-
vednostech roste napříč všemi pracovními po-
zicemi, ale firmy se zaváděním automatizace
především rutinních činností čím dál více oceňují
typicky lidské měkké dovednosti. Zatímco 38 %
firem celosvětově i v ČR tvrdí, že je těžké učit žá-
dané technické dovednosti, podle 43 % (32 %
v ČR) z nich je ještě těžší učit potřebné měkké do-
vednosti jako je analytické myšlení a komuni-
kace. Kandidáti s lepšími kognitivními doved-
nostmi, kreativitou a schopností zpracovávat
komplexní informace, kteří se současně dove-
dou přizpůsobit a jejich okolí je má rádo, můžou
očekávat lepší kariéru. Do roku 2030 vzroste pop-
távka po měkkých dovednostech, tj. sociálních
a emocionálních dovednostech, napříč všemi
odvětvími o 26 % v USA a o 22 % v Evropě.

„V budování kultury učení a vytváření talentů
hrajeme důležitou roli. Mít správné dovednosti
je pro firmy i jednotlivce cestou k růstu a adapti-
bilitě, a proto musíme u lidí podporovat schop-
nost učit se a podporovat kontinuální učení
u všech zaměstnanců, nejen u těch, kteří by si
dovednosti zlepšovali tak jako tak. Způsob učení
musí probíhat jinak než v minulosti. Musíme
lidem pomoct naučit se zvládat automatizaci
a rozvíjet nové dovednosti potřebné pro práci se
stroji. Potřebujeme krátké učební kurzy i cykly,
abychom v době, kdy technologie zásadně mění
business modely firem a celé trhy, tyto příleži-
tosti podchytili,“ dodala Jaroslava Rezlerová. ■
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Pozice očekávající největší nárůst
a snížení počtu zaměstnanců

v následujících 2 letech

EKOLOGIE  &  BEZPEČNOST

PRÍRODA SI VYVINULA TU NEJLEPŠÍ OCHRANU.

NA DRUHÉM MÍSTE PRICHÁZÍNE MY.

| 800 383 313 |

Skončí v Česku doba skládková? 
Budeme dál skládkovat nebo se podaří systém odpadového hos-
podářství zásadně změnit? Jaká bude role energetického využití
odpadu v oběhovém hospodářství? Je energetické využití odpadu
pouze pro velké aglomerace nebo se do něj mohou úspěšně pustit
i menší města? I to budou témata Dnů teplárenství a energetiky
2019 v Hradci Králové.

Směrnice Evropské unie nás mají posunout k takzvané cirku-
lární ekonomice. V Česku však zatím stále nakládáme s většinou
komunálního odpadu tím nejhorším možným způsobem – končí
na skládkách. Poslanci vložili v roce 2013 do zákona o odpadech
zákaz skládkování využitelného odpadu od roku 2024, tedy 10 let
poté, co novela zákona nabyla účinnosti.  Ministerstvo životního
prostředí, které připravuje nový zákon o odpadech, však zřejmě
navrhne odklad na rok 2030, s nímž počítá i revidovaná směrnice
o skládkách odpadů. Nový zákon o odpadech by měl být v závě-
rečné fázi příprav a měl by být vypuštěn do meziresortního řízení
v nejbližší době.

„Členské státy mají transponovat revidovanou směrnici o od-
padech do národní legislativy do 5. července 2020. Pokud máme
tento termín stihnout, tak je už teď pět minut po dvanácté. Pro nás
je podstatné, aby nový zákon o odpadech přinesl skutečnou
změnu a vytvořil stabilní prostředí pro investice. Další roky přešla-
pování na místě si Česká republika nemůže dovolit už proto, že ka-
pacita stávajících skládek se rychle plní. Pokud z nich většinu od-
padu rychle neodkloníme, bude nutné budovat nové, a to snad
nechce kromě některých skládkařů nikdo,“ upozornil ředitel Tep-
lárenského sdružení České republiky Martin Hájek.

„Nově jsme se rozhodli zařadit téma využití škváry ze ZEVO
v kontextu cirkulární ekonomiky. Častým argumentem odpůrců
energetického využití odpadů je, že třetina původní hmotnosti od-
padu stejně skončí na skládce ve formě škváry. Tento příspěvek
ukáže, že to tak do budoucna být vůbec nemusí,“ uvedl Hájek.

Tradičně se konference účastní ředitel odboru odpadů Minister-
stva životního prostředí Jaromír Manhart. I letos dostane slovo
Petr Havelka z České asociace odpadového hospodářství a také
Soňa Jonášová, ředitelka Institutu Cirkulární Ekonomiky, který
nově rozjel inciativu „Konec doby skládkové“. 



J
edná se především o vývoj trans-
portních, logistických, manipulač-
ních a ukládacích technologií, pracu-

jících v plně robotizovaných režimech,
s vysokou technologickou, užitnou i ko-
merční přidanou hodnotou. České výz -
kumné a realizační týmy s podporou Mi-
nisterstva průmyslu a obchodu v sou-
časné době úspěšně ukončily a dále reali-
zují alternativní technologická řešení
s prokázanou schopností jejich aplikova-
telnosti a progresivního využití tak, aby
byla vytvořena nezbytná základna pro
zpracování budoucího koncepčního pro-
jektového generelu a následně provádě-
cího projektu hlubinného uložiště (HÚ),
a to podle specifických podmínek vybrané
lokality. Vzhledem k vzdálenému hori-
zontu jejich budoucího praktického využití
je nezbytná nadčasovost a úplná roboti-
zace navrhovaných řešení transportních

a ukládacích procesů OS s VJP v podzem-
ních prostorách HÚ. 

Projektové výstupy řady současných ev-
ropských řešení technologických systémů
HÚ se přehodnocují a další cílový výzkum
se jednoznačně orientuje na trend Prů-
myslu 4.0. A to včetně vzniku testbed plat-
forem splňujících jak výzkumné cíle v sou-
ladu s tímto trendem, tak současně i pro-
gresivní, zejména prototypové výstupy ro-
botických technologií k budoucímu vy-
užití. 

Existující technologie vertikálního uklá-
dání obalových souborů s VJP využívají
bentonitovou bariéru tvořenou lisovanými
prefabrikáty. Mezi obalovými soubory
a bentonitovými prefabrikáty, respektive
mezi bentonitovými prefabrikáty a stěnou
vertikálního vrtu, zůstávají mezery, které
není možné technologií lisovaných prefa-
brikátů zcela zaplnit. Základem prezento-

vané světově nové robotické technologie
je robot pro transport, vertikální ukládání
obalových souborů a zhutňování bento-
nitu (robot A), který v součinnosti s dru-
hým robotem (robot B) pro transport, dáv-
kování a zhutňování bentonitu umožní
UOS s VJP transportovat z povrchového
pracoviště na ukládací horizont HÚ a ná-
sledně uložit do požadované polohy v ose
připraveného vertikálního ukládacího vrtu.
Ukládaný OS je přitom nepřetržitě udržo-
ván robotem A v požadované pozici a sou-
časně dochází k postupnému dávkování
a hutnění granulovaného bentonitu do
ukládacího vrtu, čímž je celý prostor kolem
UOS vyplněn homogenní bentonitovou
bariérou bez zbytkových mezer.

Průlomová technologie vertikálního uklá-
dání obalových souborů je založena na prin-
cipu postupného hutnění granulovaného
bentonitu přímo ve vertikálním ukládacím
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Věda a výzkum

Koncepční řešení robotizovaného vertikálního ukládání
obalových souborů s vyhořelým jaderným palivem 
K zajištění transparentního a konsenzuálního způsobu řešení především konečného úložiště, jenž je
součástí palivového cyklu, je nezbytné uskutečnit systémový výzkumný program koncepčních postupů
ukládání obalových souborů (UOS) s vyhořelým jaderným palivem (VJP) v přípustných variantách. 

Robot A pro transport, vertikální ukládání UOS a zhutňování bentonitu v součinnosti s robotem B pro transport, dávkování a zhutňování bentonitu při
ukládání OS s VJP do vertikálního vrtu



vrtu prostřednictvím robotů, kteří spolu
v rámci plně robotizovaného procesu trans-
portnu a ukládání úzce spolupracují. Oba
stroje jsou koncipovány jako autonomní ko-
lejová vozidla, pohybující se po kolejové
trati, jejíž rozchod umožňuje situovat verti-
kální ukládací vrty do prostoru kolejiště. 

Robot pro vertikální ukládání nepřetržitě
udržuje obalové soubory s VJP v požado-
vané poloze a současně průběžně hutní
dosypávaný granulovaný bentonit.

Jeho klíčovým subsystémem je verti-
kální ukládač, tvořený nosným rámem
s trojicí rovnoměrně rozmístěných řetězo-
vých sekcí. Každá z nich je vybavena dvo-
jicí tvarových článků, jejichž pozice je defi-
nována parametry obalových souborů.
Dolní tvarové články v určité fázi procesu
vytváří oporu dna UOS, přičemž horní za-
padají do obvodové drážky horního víka
obalového souboru. Synchronizace po-
honů jednotlivých řetězových sekcí umož-

ňuje uchopení a spouštění obalového sou-
boru, přesně vedeného mezi řetězovými
sekcemi. V nosném rámu je dále uchycen,
prostřednictvím pohybových šroubů, po-
hyblivý koš s vibračním mezikružím, jehož
součástí jsou také výsuvné svodové
trubky, prostřednictvím kterých je shora
dolů, pod vibrační mezikruží, přiváděn gra-
nulovaný bentonit. Definovaná vrstva rov-
noměrně distribuovaného volně sypaného
bentonitu je zhutněna vibračním mezikru-
žím, působením generovaných vibrací
a tlaku, vyvozeném mechanizmem pohy-
bových šroubů. Vertikální ukládač je kyvně
uložen ve vidlici tvořené dvojicí kyvných
ramen, jejichž součástí jsou pohony kyv-
ného ramena a polohování ukládače. Uve-
dený mechanizmus zajišťuje jeho poloho-
vání mezi horizontální a vertilální pozicí
synchronně s pojížděním robota A po ko-
lejové trati a také vložení vertikálního uklá-
dače, nesoucího UOS s VJP, do ukládacího
vrtu.

Robot B je vybaven uzavřeným zásobní-
kem granulovaného bentonitu, podava-
čem a výškově polohovatelným rozdělova-
čem toku, jehož výstupy navazují na svo-
dové trubky vertikálního ukládače robota
A. Robot B je dále vybaven mechanizmem
vertikálního ramene s vibrační deskou,
který je určen k hutnění granulovaného
bentonitu v plném profilu ukládacího vrtu.
Oba tyto roboty doplňuje  další robot pro
tvorbu zátky vertikálního vrtu.

Proces ukládání do vertikálních vrtů

Výchozím stanovištěm pro uvedené ro-
boty jsou sklady, situované v povrchovém
pracovišti HÚ. Do robota A je ve skladu
ukládaných obalových souborů prostřed-
nictvím portálového manipulátoru s efek-
torem pro manipulaci s UOS naložen oba-
lový soubor. Vertikální ukládač robota je
v nakládací poloze, přičemž portálový ma-
nipulátor vkládá vertikálně uchopený sou-
bor mezi řetězové sekce, kde jeho dno do-
sedne na spodní tvarové články řetězových
sekcí, které synchronizovaným pohybem
s vertikálním ramenem manipulátoru
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Robot A s uchopeným obalovým souborem a vertikálním ukládačem v poloze, která odpovídá uložení
UOS s VJP ve vertikálním vrtu

Legenda:
1 Ukládací chodba
2 Vertikální ukládací vrt
3 Sražená hrana hrdla ukládacího vrtu
4 Bariéra ze zhutněného granulovaného bentonitu kolem

UOS
5 Robot A pro transport, vertikální ukládání UOS

a zhutňování bentonitu
6 Robot B pro transport, dávkování a zhutňování bentonitu
7 Kyvné rameno
8 Pohon kyvného ramena
9 Pohon polohování vertikálního ukládače
10 Vertikální ukládač
11 Ukládací obalový soubor (UOS)
12 Vibrační mezikruží
13 Zásobník granulovaného bentonitu
14 Podavač granulovaného bentonitu
15 Rozdělovač toku
16 Vertikální rameno s vibrační deskou
17 Řetězová sekce
18 Svodová trubka
19 Pohybový šroub
20 Pohyblivý koš

Robot A, robot B a robot pro tvorbu zátky vertikálního vrtu na kolejové trati v ukládací chodbě

>



skladu vtáhnou obalový soubor do verti-
kálního ukládače. Proces nakládání je do-
končen tím, že horní tvarové články řetězo-
vých sekcí zapadnou do obvodové drážky
horního víka UOS. Vertikální ukládač s na-
loženým obalovým souborem je transfor-
mován do transportní polohy.

Sestava robotických technologií  - ve
formě robota A, robota B a robota pro
tvorbu zátky vertikálního vrtu, včetně UOS,
potřebné dávky granulovaného bentonitu
a prvků pro uzavření vrtu - společně sjede
úpadnicí kolejovou tratí na ukládací hori-
zont HÚdo ukládací chodby s vertkálními
ukládacími vrty. Robot B najede nad vrt, do
kterého bude ukládán přísušný UOS s VJP
a převede do něj definovanou dávku gra-
nulovaného bentonitu. Poté na jeho místo
přijede robot A, který synchronizovaným
pohybem vertikálního ukládače, kyvných
ramen a pojíždění robota po koleji, vloží
vertikální ukládač s naloženým obalovým
souborem do ukládacího vrtu. Součsně
s tím probíhá kalibrace polohy obalového
souboru s osou vrtu, přičemž z důvodu
snížení funkční výšky ukládací chodby jsou
jednotlivé ukládací vrty opatřeny strano-
vým sražením hrdla. Následně je obalový
soubor, držený za obvodovou drážku hor-
ního víka, prostřednictvím řetězových
sekcí spouštěn do ukládacího vrtu, do po-

žadované polohy jeho uložení. V závěrečné
fázi spouštění dosedne spodní dno obalo-
vého souboru na granulovaný bentonit na
dně vrtu, čímž částečně dojde k jeho zhut-
nění. Soubor je uveden do požadované po-
lohy pro uložení, přičemž je stále fixován
řetězovými sekcemi vertikálního ukládače
prostřednictvím horního víka. 

Robot B přijede k robotu A a nastaví
rozdělovač toku nad vertikální ukládač,
přičemž dopraví ze zásobníku prostřed-
nictvím podavače definovanou dávku gra-
nulovaného bentonitu, který gravitačně
padá přes rozdělovač toku a jednotlivé vý-
suvné svodové trubky do ukládacího vrtu,
kolem obalového souboru, pod vibrační
mezikruží. Rozdělovač toku zajistí rovno-
měrné rozdělení sypaného bentonitu do
prostoru kolem UOS s VJP. Následně
dojde působením vibrací vibračního me-
zikruží a tlaku vyvozeného pohybovými
šrouby pohyblivého koše ke zhutnění
bentonitu kolem obalového souboru. Po-
hyblivý koš s vibračním mezikružím je po-
lohován v definovaném intervalu vzdále-
nosti směrem vzhůru, přičemž je do uklá-
dacího vrtu převáděna další dávka bento-
nitu, která je následně stejným způsobem
zhutněna. Fáze dosypávání a hutnění ben-
tonitu se opakují do té doby, než je oba-
lový soubor téměř celý uložen ve zhutně-

ném granulovaném bentonitu. Následně
robot B přizvedne rozdělovač toku a robot
A povysune vertikální ukládač ven z vrtu,
přičemž daný pohyb je synchronizován
s pohybem řetězových sekcí vertikálního
ukládače s pojížděním robota po koleji.
Vertikální ukládač již nedrží obalový sou-
bor, který je pevně ustaven ve zhutněném
granulovaném bentonitu. Robot B opět
sníží výšku rozdělovače toku a v součin-
nosti s robotem A pokračuje v procesu
postupného sypání a hutnění bentonitu až
do chvíle, kdy jeho vrstva v ukládacím
vrtu dosahuje přibližně úrovně vrchního
čela UOS s VJP. Robot B zvedne rozdělo-
vač toku a přemístí se mimo pracovní pro-
stor ukládacího procesu. Robot A vysune
prázdný vertikální ukládač z ukládacího
vrtu, transformuje jej do transportní po-
lohy a odjede zpět na povrchové praco-
viště do skladu UOS s VJP.

Robot B se vrátí nad příslušný vertikální
ukládací vrt, kde převede a prostřednic-
tvím vertikálního ramene s vibrační des -
kou zhutní potřebné dávky granulovaného
bentonitu do požadované výše. Jeho po-
zici následně zaujme robot pro tvorbu
zátky vertikálního vrtu, který ukládací vrt
s obalovým souborem uzavře. ■

Pavel Halada, Daniel Polák, Petr Kopec
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Robot
A s vertikálním
ukládačem
s UOS
v transportní
poloze

Robot
A s vertikálním
ukládačem
s UOS
v průběhu
vkládání do
ukládacího
vrtu

Robot
A s vertikálním
ukládačem ve

vertikální
poloze a UOS
v požadované

poloze pro
uložení před

zahájením
sypání

a hutnění
granulovaného

bentonitu

Robot
A s vertikálním

ukládačem
s UOS ve

vertikální
poloze
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Následující detaily zobrazují fáze procesu polohování vertikálního ukládače a kyvných ramen robota:

Koncepční řešení robotizovaného vertikálního ukládání...
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V
ýsledkem jsou postupy a technologie
zajišťující uložení ukládaných obalo-
vých souborů (UOS) do horizontál-

ních nebo vertikálních vrtů v hlubinném
úložišti (HÚ). I přes to, že je manipulace
s vysoce aktivním jaderným odpadem pro
člověka nebezpečná, většina řešení dosud
nepočítá s úplnou robotizací ukládání. Níže
uvedený proces a technologie reagují na
aktuální trendy průmyslu 4.0 a komplexní
robotizaci postupů, což umožňuje prezen-
tovat Českou republiku jako technologic-
kého lídra v oblasti plně automatizovaných
procesů HÚ. 

Robotizace ukládacího procesu

Česká společnost ROBOTSYSTEM, s. r. o.,
vyvinula průlomové koncepční řešení kom-
plexního logistického procesu robotické
manipulace a transportu UOS od vstupní
úpadnice HÚ až do dlouhého horizontál-
ního ukládacího vrtu, ústícího do technolo-
gické chodby. Daný proces zahrnuje
všechny manipulační a transportní kroky,
které jsou nezbytné pro dopravu a uložení
obalových souborů, společně se sadou li-
sovaných prefabrikátů z překladiště, situ-
ovaného na konci úpadnice v HÚ, do hori-
zontálního ukládacího vrtu kruhového prů-
řezu. Koncepce logistického procesu hlu-
binného úložiště dále zahrnuje koncepční
návrh robotických transportních a manipu-

lačních technologií pro zajištění nezbyt-
ných operací. Robotické technologie byly
primárně navrženy s ohledem na požado-
vanou vysokou míru bezpečnosti provozu
HÚ, sekundárně s cílem minimalizovat jed-
notlivé transportní a manipulační operace
tak, aby byl celý proces ukládání optimální.
Základním předpokladem představené
koncepce je výhradně plně automatizovaný
proces ukládání, realizovaný prostřednic-
tvím speciálních robotických technologií.
Navržené řešení klade důraz na maximální
bezpečnost logistického procesu a minima-
lizaci počtu aplikovaných speciálních robo-
tických transportních a manipulačních zaří-
zení. 

Ukládací obalový soubor

U navrženého koncepčního řešení se před-
pokládá manipulace s ukládacím obalovým
souborem o maximální hmotnosti 24 t,
který je určen pro ukládání vyhořelého pa-
liva z jaderných reaktorů VVER 1000, při-
čemž vlastní konstrukční řešení obalového
souboru není předmětem navrhovaného
řešení. Tvůrci robotické technologie však
vycházejí z předpokladu, že UOS bude mít
tvar hladkého válce, bez postranních mani-
pulačních čepů, čemuž byl v rámci techno-
logií uzpůsoben jak manipulační, tak i sa-
motný ukládací proces. Navržené robotické
technologie lze pochopitelně modifikovat,

nebo dle potřeby doplnit o dílčí systémy,
které umožní jejich použití pro dopravu,
manipulaci a ukládání obalových souborů
jiných rozměrů, určených pro vyhořelé ja-
derné palivo dalších typů reaktorů. 

Robotické technologie pro ukládání 
do horizontálních vrtů

Proces ukládání obalových souborů do ho-
rizontálních vrtů vyžaduje specifickou se-
stavu robotických technologií, jejímž já-
drem je souprava robotických zařízení. Ta
je tvořena skupinou unifikovaných pře-
pravních vozů, z nichž jeden je vybaven fi-
xačním monoblokem, sloužícím výhradně
k bezpečnému transportu obalových sou-
borů, a dále karuselovým vozem, jehož ne-
dílnou součástí je ukládací robot. Všechny
vozy soupravy jsou koncipovány jako kole-
jové, přičemž napájení je zabezpečeno pro-
střednictvím napájecí troleje zakompono-
vané v profilu kolejiště. Dodávka energie
ukládacímu robotu je řešena pomocí navi-
jáku s kabelem, umístěným na nástavbě
karuselového vozu. Vozy jsou dále vyba-
veny prvky umožňujícími autonomní pro-
voz, mezi které lze mimo senzorický sub-
systém zařadit technologii umožňující
automatické spojení a rozpojení jednotli-
vých vozů soupravy. Dané řešení umožňuje
jak pohyb vozů v soupravě, tak i samo-
statně, což je výhodné z hlediska optimali-

Věda a výzkum

Koncepční řešení robotizovaného ukládání 
obalových souborů s vyhořelým jaderným palivem 
do dlouhých horizontálních vrtů

Technologie pro ukládání vysoce aktivního jaderného odpadu v podobě vyhořelého jaderného paliva
(VJP) a s ní související problematika, je po řadu let předmětem zájmu výzkumných týmů z různých
částí světa. 

Souprava robotických vozů v technologické chodbě před ukládacím vrtem

Legenda k obrázku:
1 Příjezdová chodba
2 Technologická chodba
3 Ukládací vrt
4 Osazení vrtu

5 Kolejová točna
6 Převážecí vůz (1 až 4)
7 Karuselový vůz s ukládacím robotem
8 Ukládací obalový soubor (UOS)

9 Podkladové lože
10 Kruhová výseč
11 Kruhová výplň
12 Ukládací robot

>
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zace logistického procesu na ukládacím ho-
rizontu HÚ. Počet vozů soupravy je dán
množstvím dopravovaných lisovaných pre-
fabrikátů, které tvoří sadu potřebnou pro
uložení jednoho obalového souboru do ho-
rizontálního ukládacího vrtu.

Konstrukční řešení nástaveb robotických
vozů soupravy vychází z parametrů hori-
zontálních ukládacích vrtů i samotného
ukládacího robota. Dané nástavby jsou
z důvodu synchronizace s výškou ústí uklá-
dacího vrtu v technologické chodbě výš-
kově stavitelné. Navržená koncepce počítá
s horizontálními, mírně dovrchně skloně-
nými vrty kruhového průřezu o průměru
2,2 m, přičemž byl vyvinut lokomoční sub-
systém ukládacího robota, který umožní
jeho pohyb po válcové stěně horizontál-
ního ukládacího vrtu. Základem podvozku
jsou kola s běhounem, jehož tvar vychází
z geometrie ukládacího vrtu. Z toho dů-
vodu byly nástavby robotických vozů ře-
šeny tak, aby simulovaly spodní část vál-
cové stěny vrtu, po níž se pohybuje uklá-
dací robot. To mu umožňuje s pomocí ka-
ruselového vozu pojíždět po celé soupravě
robotických vozů a transportovat uchopené
objekty ze soupravy robotických vozů na
požadované místo do ukládacího vrtu. Je
k tomu využíván duální efektor situovaný
ve vnitřním prostoru ukládacího robota,
sloužící k uchopení podkladového lože
i UOS s VJP. Duální efektor je na čele ro-
bota dále doplněn o efektor kruhových vý-
plní, určený k manipulaci s kruhovými liso-
vanými prefabrikáty.

Mimo soupravy robotických vozů je dále
uvažována aplikace robotického manipulá-
toru s vhodnými manipulačními efektory,
který bude zajišťovat manipulační procesy
v prostoru překladiště na ukládacím hori-
zontu HÚ. Obalové soubory i potřebné li-
sované prefabrikáty budou z povrchového
pracoviště do prostoru překladiště dopra-
veny specifickou transportní technologií,
z níž musí být pomocí robotického manipu-
látoru přeloženy na soupravu robotických
vozů.

Proces ukládání do horizontálních vrtů

Karuselový vůz s ukládacím robotem čeká
u vjezdu do technologické chodby, zatímco
ostatní prázdné vozy soupravy přijely do
prostoru překladiště, kde je na ně robotic-
kým manipulátorem naloženo UOS s VJP
a potřebná sada lisovaných prefabrikátů.
Obalový soubor je uložen na prvním voze
soupravy, který je vybaven fixačním mono-
blokem. Na nástavbě druhého a dalších
vozů jsou uloženy lisované prefabrikáty,
rozdělené podle jejich druhu. Způsob ulo-
žení nákladu i řazení jednotlivých vozů sou-
pravy vychází z postupu zavážení jednotli-
vých komponentů ukládacím robotem do
horizontálního vrtu. Naložená souprava
přejede z překladiště směrem k místu, kde
čeká karuselový vůz s ukládacím robotem
a jednotlivé vozy soupravy postupně naje-
dou do technologické chodby před pří-
slušný ukládací vrt. Karuselový vůz s uklá-
dacím robotem je řazen uprostřed sou-
pravy, čímž je optimalizováno jeho pojíž-
dění po soupravě robotických vozů v prů-
běhu zavážení obalových souborů a lisova-

ných prefabrikátů do ukládacího vrtu. Po-
loha soupravy v technologické chodbě je
synchronizována tak, aby při otočení ná-
stavby karuselového vozu o 90° směrem
k ukládacímu vrtu, nástavba karuselového
vozu s ukládacím robotem přímo navazo-
vala na ústí vrtu.

Ukládací robot najede z karuselového
vozu na druhý vůz a prostřednictvím čelistí
duálního efektoru pro manipulaci uchopí
podkladové lože. Poté zacouvá zpět na ka-
ruselový vůz. Ten otočí nástavbu o 90°
směrem k ukládacímu vrtu a robot do něj
vjede. Když se přemístí na místo, kde bude
UOS s VJP ukládán, položí podkladové
lože na dno ukládacího vrtu. To se umístí
do ukládacího vrtu tak, že vždy bude nava-
zovat na kruhové výplně, jimiž je zakon-
čena každá sada UOS s VJP a lisovaných
prefabrikátů uložených ve vrtu. Pokud se
jedná o první ukládané obalové soubory,
musí být nejprve do vrtu před zahájením
ukládání umístěn požadovaný počet kru-
hových výplní. Po uložení podkladového
lože prázdný ukládací robot vycouvá
z ukládacího vrtu zpět na karuselový vůz,
který otočí nástavbu o 90° směrem k prv-
nímu převážecímu vozu s UOS.

První převážecí vůz uvolní kotvicí prvky
fixačního monobloku, na němž leží obalový
soubor. Robot najede z karuselového vozu

na převážecí vůz soupravy a prostřednic-
tvím čelistí duálního efektoru uchopí UOS
s VJP. Opakováním dříve popsaných kroků
postupu dojede ukládací robot s obalovým
souborem v ukládacím vrtu na místo, kde
je uloženo podkladové lože a položí ho na
něj.

Následně najede ukládací robot na třetí
převážecí vůz a prostřednictvím efektoru
pro manipulaci s kruhovou výplní uchopí
jednu kruhovou výseč, zaveze ji do ukláda-
cího vrtu a umístí na požadované místo ve
vrtu, do zbývajícího prostoru kolem obalo-
vého souboru. Stroj postupně zaveze do
ukládacího vrtu všechny zbývající kruhové
výseče. Nakonec analogickým postupem
uloží do ukládacího vrtu i kruhové výplně,
uložené na nástavbě posledního převáže-
cího vozu. Prázdný ukládací robot vycouvá
zpět na karuselový vůz, který otočí nástavbu
o 90° směrem ke druhému převážecímu
vozu. Proces ukládání UOS s VJP a sady li-
sovaných prefabrikátů je ukončen. Prázdná
souprava robotických vozů vyjede ven
z technologické chodby. Karuselový vůz
s ukládacím robotem bude opět oddělen od
soupravy robotických vozů, jejichž prázdné
převážecí vozy přejedou do prostoru překla-
diště pro další obalový soubor a příslušnou
sadu lisovaných prefabrikátů. ■

Pavel Halada, Daniel Polák, Petr Kopec

Karuselový vůz s ukládacím robotem,
nesoucím UOS s VJP

Ukládací robot s podkladovým ložem před
vjezdem do ukládacího vrtu
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ezpečnostní požadavky často nesplňuje
ani provedení lešení. Upozorňují na to
odborníci na bezpečnost práce z Ardon

Safety a Státního úřadu inspekce práce. Ve
stavebnictví se podle statistik ČSÚ ročně stane
kolem 583 úrazů na 100 tisíc pojištenců. 

Nejčastější chyby 
při provádění výškových prací 

Při vlastních kontrolách stavenišť inspektoři
Státního úřadu inspekce práce zjišťují, že za-
městnavatel neurčil způsob ani místo kotvení
a nezpracovává technologický postup na pro-
váděné výškové práce s určením ochranného
vybavení proti pádu. Firmy chybují také v ne-
dostatečném proškolování pracovníků, kteří
nevědí, jak správně výškařské vybavení použí-
vat. Zaměstnanci často pro kotvení používají
spojovací lano příliš dlouhé, a to jak při pra-
covním polohovacím systému, tak při sy-
stému zachycení pádu. Nemůže tak dojít k za-
chycení případného pádu v bezpečné vzdále-
nosti od hrany nebo v bezpečné výšce. Pra-
covníci provádějící práce ve výšce také často
mívají nasazený pouze zachycovací postroj
bez spojovacích prostředků, kotevního lana,
kdy toto použijí až v okamžiku, kdy je na jejich
pracovišti prováděna kontrola.

Impulsy ke změně přicházejí 
až s vážným nebo smrtelným úrazem

„Velký problém je, že se v praxi dělá bezpeč-
nost práce jen na papíře, nebo když zodpo-
vědné osoby nedokážou vysvětlit zaměstnan-
cům, k jakému účelu se vybavení pro výškové
práce používá a k čemu slouží jednotlivé do-
plňky, například zkracovače pro nastavení
délky lana. Bez přehánění můžu říct, že sta-
vební firmy začínají řešit bezpečnost práce až
ve chvíli, kdy se zaměstnancům stane vážný
nebo smrtelný pracovní úraz. Zejména staří
matadoři si rádi myslí, že si vystačí například
jen s polohovacím pásem, protože se jim
nikdy nic nestalo. A pak někdo spadne a zlomí
si páteř. Proto jsou důležité celotělové postroje
a tlumiče pádu, které dokážou postupně osla-
bit značně destruktivní síly, jenž by působily
na tělo a vnitřní orgány při okamžitém zasta-
vení pádu,“ vysvětluje Lubomír Winkler ze
společnosti Ardon Safety, která se zabývá ana-
lýzou rizik na pracovišti a poskytuje bezpeč-
nostní řešení pro průmyslové firmy i řemesl-
níky.

Bezpečnost práce z pohledu výškaře
a reálné praxe 

K bezpečnosti výškových prací se vyjadřuje
také Lukáš Šrotíř z firmy Visime.cz, která se za-
bývá výškovými pracemi bez použití plošin, je-

řábů či lešení. „Pro práci ve výškách použí-
váme pouze certifikované jistící prostředky,
které jsou k tomu určené, žádné levné ná-
hražky. Dbáme i na to, že při slaňování se
občas vyskytují ostré hrany, a proto použí-
váme také chráničky na lano, které jej chrání
před nadměrným opotřebením a prodřením.“ 

Nedostatky na lešení a rizika pádu z výšky
kvůli chybějícím OOPP

Při prověřování rizik u výškových prací si vší-
mají inspektoři ze Státního ústavu bezpečnosti
práce také nedostatků v provedení dočasných
stavebních konstrukcí. Dlouhodobě se vysky-
tují u trubkových lešení a především na stave-
ništích menšího rozsahu, například při revita-
lizacích panelových domů a u rodinných
domů. Nedostatky při zajištění osob proti pádu
při montážích lešení se dokonce objevují
i u firem, které se na montáž a demontáž do-
časných stavebních konstrukcí přímo speciali-
zují. Ani osoby provádějící montáž a demontáž
lešení leckdy nepoužívají ochranné pracovní
prostředky proti pádu. Podle Tomáše Vože-
nílka, jednatele společnosti Ardon Safety, je
ochrana proti pádu oblast, která byla řadu let
v mnoha profesích zanedbávána. „Nám se
podařilo tento komplikovaný a z hlediska po-
žadavků norem nepřehledný sortiment zpo-
pularizovat a zpřehlednit. Ulevili jsme fir-
mám a převzali na svá bedra některé povin-
nosti, které souvisí s přísnou evidencí a kon-
trolou vybavení pro práci ve výškách a nad
volnou hloubkou. A to se pak odrazilo na cel-
kovém růstu poptávky, která vyskočila o za
posledních pět let o tisíc procent, “ uzavírá
Tomáš Voženílek. ■
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Nejvíce smrtelných úrazů v Česku je ve stavebnictví, 
dělníci se špatně jistí před pádem
Skoro polovina smrtelných úrazů v Česku se stane při práci ve výškách. K nejrizikovějším oborům
patří stavebnictví a nejopakovanější příčinou pracovního úrazu je pád z výšky, zejména kvůli
propadnutí nebo sklouznutí ze střešní plochy. Nejčastější nedostatky jsou v nesprávném způsobu
zajištění zaměstnanců proti pádu a také v používání nevhodného ochranného pracovního vybavení. 



T
ovárna na zpracování kovů funguje ve
středočeské Kamenici v různých podo-
bách bezmála 200 let. I přes stále se

zrychlující pokrok a modernizace nezůstává
závod ustrnulý a zastaralý. Letos na jaře otev -
ře firma Strojmetal Aluminium Forging no-
vostavbu Centrum diagnostiky a centrum vý-
voje supravodivých materiálů. Ptali jsme se,
jak bylo těžké skloubit tak impozantní historii
průmyslového podniku a jeho novodobé po-
třeby. Na naše dotazy odpovídali architekti
z ateliéru ABTSMOLEN Štěpán Abt a Ďuro
Smoleň. 

Jak se váš ateliér k projektu dostal?
SA: Byli jsme oslovení firmou Europrojekt,

která funguje pro podnik Strojmetal jako ge-
nerální projektant v rámci rozvoje celého
areálu firmy. Dostali jsme nabídku, abychom
se zhostili části průmyslového areálu, kte-
rému se říká Zámecké návrší, to znamená bez-
prostředně objektu zámku a jeho okolí. Euro-
projekt navrhuje pro firmu především prů-
myslové objekty jako montovnu a sklady
a pomáhá s organizací změn, které nejsou jed-
noduché. Zajišťuje také inženýrskou a legisla-
tivní činnost. My se věnujeme primárně navr-
hování technologického centra. Na tomto pro-
jektu jsme se setkali se zajímavým klientem.
Architekturu pro průmyslový podnik nedě-
láme poprvé, přesto abychom pochopili po-
třeby klienta a mohli jim vyjít vstříc, museli
jsme se naučit hodně nových věcí. Byla to pro
nás výzva a zjistili jsme, že právě tímto smě-
rem bychom se chtěli dále ubírat a s každým
takovým projektem o kus poporůst.

K čemu má stavba sloužit? 
DS: Stavba je rozdělena na dvě části. Jed-

nou je Centrum diagnostiky, tedy zkušebna,

kde se nejenom mechanickým způsobem
testuje to, co vyrábí kamenický Strojmetal.
Druhá, asi i větší část slouží pro vývoj a vý-
robu supravodičů.

Jaké bylo zadání?
SA: Původní zadání bylo využít pro tyto

účely objekt původní Ringhofferovy vily,
které se sice říká zámek, ale de facto se jedná
o novogotickou vilu, kterou nedávno znovu
nabyl Strojmetal jako součást majetku. Toto
zadání dává prostorově v celém areálu určitě
smysl. Firma se potýkala s problémy rozvoje
a chtěla zámek nějakým způsobem využít.
Bylo tedy logické mu dát novou funkci. 

Zpočátku chtěl majitel vměstnat do pro-
storu zámku jen Centrum pro vývoj supravo-
divých materiálů. Pak ale přibyl úkol postavit
ještě i průmyslovou zkušebnu. 

Tím se tedy původní zadání změnilo?
SA: Pro přizpůsobení zámeckých prostor

definovanému účelu jsme udělali projekt na
úrovni stavebního povolení, který byl projed-
naný s památkáři a byl i přihlášen do dotač-
ního programu. Když se ale vyčíslily inves-
tiční náklady s tím spojené, tak se investor
rozhodl uvažovat spíše o novostavbě, která
by vyřešila spoustu technických problémů,
které by při umisťování objektu do zámku na-

staly. Zároveň se jasně ukázalo, že to bude
i levnější a funkčnější řešení. 

S jakými komplikacemi jste se potýkali
především?

SA: Samozřejmě v celém procesu vzniká
spousta problémů, které jsou technického
rázu. Ty ale mají vždy své řešení. Komplikace
byly také v legislativním schvalování, kdy in-
vestor je veden snahou co nejefektivněji vy-
užít celý areál a naráží logicky na odpor pa-
mátkové péče, která se snaží ochránit histo-
rickou hodnotu zámeckého areálu.

Čím je projekt jedinečný? 
DS: Unikátní je už jen tím, že je to objekt

s průmyslovým charakterem v historickém
areálu zámku. To bylo pro nás jedinečné za-
dání. Vymýšlet výraz domu, který má být
průmyslového rázu v kontextu historického
areálu, a tak, aby to dávalo smysl z výtvar-
ného i funkčního hlediska, bylo pro nás vel-
kou výzvou. Snažili jsme se ho umístit do zá-
meckého parku co nejpřirozeněji. Zároveň
bylo jasné, že je to průmyslový objekt, že to
není žádná romantická přístavba a že to má
svoji na první pohled čitelnou funkci. Záro-
veň stavba neměla být rušivým elementem,
který devastuje prostředí. 

Inspiraci jsme čerpali z podobně starých
zámeckých areálů. Ty v rámci svého parku
měly například oranžérie a další funkční ob-
jekty technického charakteru. Takové objekty
jsou bohatě prosklené, odrážejí světlo i zeleň.
Z toho jsme vycházeli. Velkou část objemu
jsme pak museli zakopat do přirozené terasy
hradby, aby nebyl nový objekt velký jako
zámek, ale zůstával „v podzámčí“ coby sou-
část parku. Tento krok se nakonec také ukázal
jako funkční, protože některé výzkumné a vý-

Průmyslový podnik v zámeckém areálu? 

Byla to výzva, která nás posunula dál, říkají architekti
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Ateliér ABTSMOLEN začal samostatně
fungovat na podzim roku 2016. Jeho
duší jsou Ing. arch. Štěpán Abt
a Ing. arch. Ďuro Smoleň. Nejdůležitěj-
šími hodnotami ateliéru jsou prokli-
entský přístup, osobní nasazení a od-
povědnost za odvedení kvalitní práce.



vojové funkce této budovy jsou rušivé nebo
bez potřeby denního světla. Kanceláře, čisté
laboratoře a přidružené prostory jsou potom
nad terénem propojeny s parkem. Pro klienty
Strojmetalu tedy moderní „skleník“ v zámec-
kém parku tvoří přirozený technologický
showroom. 

V objektu zámku by mohla v budoucnu
vzniknout škola, která by vychovávala dorost
pro podnikové provozy tak, jak to bylo přiro-
zené dříve a v jiných zemích je normální do-
dnes. Vztah učiliště, umístěného v zámku,
a technologického prostoru laboratoří, který
může žáky motivovat k vyšším ambicím, nás
velmi baví a považujeme jej za logický a pro-
zíravý. Hezký je i pohled z druhé strany: když
v továrně vidí, jak jim dorůstají noví kole-
gové. Obě složky se v tomto prostoru mohou
ovlivňovat.

SA: Jedinečnost je i v tom, že je to objekt
pro vynikající technologickou firmu na svě-
tové úrovni, která se jako jedna z několika
málo firem na světě zabývá vývojem supra-
vodičů. 

Co bylo nejtěžší při vytváření konceptu?
SA: Kromě střetů s památkáři to bylo tro-

chu lavírování s představami investora, které
jsou vedené snahou být co nejefektivnější.
Tak to ale v naší práci bývá běžné a je nutno
říct, že investor se chová zcela přirozeně jako
každý továrník, podobně se dříve chovali
třeba právě Ringhofferovi. Zaměřenost
jenom na potřeby areálu mu pak často brání
vidět jeho vztah k okolí. Z našeho architekto-
nického hlediska jsme dospěli k úvaze část
provozu umístit pod zem a nadzemní částí
parafrázovat zámecké skleníky poměrně
záhy. Zajímavé bylo, že investorova vůle jít
na hranu poměrů či chápání otevírala právě
pro tohle řešení dveře, protože nás zbavoval
nostalgických úvah na zachování starých při-
družených staveb, které neměly valnou hod-
notu i možnost budoucího využití.

DS: Dá se říct, že přístup investora byl
pro nás v tomto ohledu inspirativní. Když
jsme pak přišli s řešením, které je pěkné,
dobře zpracované, ale není nejlevnější, tak
to hned vzal za své. To se nestává vždy a je
to pro výsledek nesmírně důležité. Obecně
si myslíme, že i v oblasti, kde by běžný člo-
věk nehledal krásu, jako je třeba právě prů-
myslová výroba, je třeba dbát na to, aby
podniky nebyly jen shlukem budov, stavě-
ných či montovaných jen pro jejich účel.
Když firemní areál bude mít tvář, která spo-

luvytváří jeho jedinečnou identitu, nejen že
to pozitivně zapůsobí na zaměstnance, ale
i klienty, kteří se s podnikem identifikují,
podnik se tak zaslouží i o kulturní rozvoj lo-
kality, kde působí. Do takového řešení je po-
třeba zainvestovat, ale je na místě říct, že
dobře promyšlený a kvalitní koncept roz-
voje může nejenom ušetřit mnoho prostřed -
ků, ale i jednoznačně působí na dlouhodobý
růst celého podniku.

Kolik na projektu pracovalo lidí?
DS: Tato stavba je jako každá jiná. Pracuje

na ní tým lidí: nejen architektů, ale také jed-
notlivých profesistů a dalších kolegů, kteří
projednávají projekt po úřadech a celkově za-
jišťují inženýring.

SA: Podle potřeby to bylo asi 10 – 15 osob.

V jaké fázi realizace právě teď jste?
DS: Je hotová podzemní stavba a v tuto

chvíli jdeme nad zem.

Kolik času zabrala vaše práce od prvního ná-
vrhu až po kopnutí do země?

SA: Budeme-li brát v úvahu čistě projekt
v současné verzi, tedy ne v prostoru původ-
ního zámku, což už byl předstupeň, kdy jsme
se s tímto tématem seznamovali, tak v té po-
době, v jaké se to dneska staví, je to přibližně
ten rok. 

Kolik času je ještě před vámi? Kdy začne in-
vestor stavbu využívat?

DS: Plán je, aby bylo centrum na jaře
funkční a zcela hotové. 

Vznikly v průběhu stavby nějaké kompli-
kace?

DS: Při zakládání stavby jsme zjistili, že
podloží není tak jednotné a sourodé, jak jsme
si podle původně provedených sond mysleli.
Musel se tedy opravovat projekt zakládání.
To jsme zvládli velice rychle. 

SA: Nastalo i zdržení ze strany stavební
firmy, která měla problém s provedením
toho zakládání. 

Měl investor nějaké speciální požadavky, se
kterými jste se dosud nesetkali?

DS: Už samotné zadání bylo speciální. Na-
příklad poznat průběh diagnostiky a práci
v samotné zkušebně výrobků, která zahrnuje
významné know-how! Není to věc veřejně
přístupná a není snadné zjistit, jakým způso-
bem se můžou vyrábět supravodiče.

SA: Ve zkušebně bylo specifické a jedi-
nečné zadání na založení zkušebních stolů.
Ukázalo se, že není moc lidí v Čechách, kteří
jsou schopni vyprojektovat takové dyna-
mické zatížení zakládání. 

Do jaké míry bylo nutné zohledňovat rozpo-
čet? Byli jste jím zásadně limitování?

SA: Jak jsem už zmínil, náklady vyčíslené
na rekonstrukci zámku pro potřeby firmy
byly nepřijatelné. Novostavbou jsme se do-
stali na částku výrazně přijatelnější a v rámci
návrhu jsme samozřejmě byli touto sumou
limitováni. Na druhou stranu došlo i k navý-
šení v souvislosti primárně se speciálním za-
kládáním. 

DS: Stavební průmysl je v současné době
přehřátý a ceny jdou nahoru každý měsíc.
A to se projevilo i v té stavbě. Investor si to
uvědomuje a byl k tomuto faktu dostatečně
velkorysý.

Jak se na stavbu dívají místní? Úřady? Za-
městnanci Centra?

DS: Úřady stavbu přijaly kladně. Dokonce
i památkáři. Když jsme jim vysvětlili svůj mo-
derní koncept, tak to bylo přijato s pochope-
ním. 

SA: Rozvoj průmyslového areálu, který je
v přímém sousedství obce, bude vždycky
budit nějaké rozporuplné reakce a emoce.
Obecně se dá říct, že každá rodina v obci
a v okolí je určitým způsobem Strojmetalem
zasažená, velká část lidí tam na nějaké pozici
někdy pracovala. Spousta z nich má k firmě
vazbu a rozvoj vnímá pozitivně, a pak se sa-
mozřejmě najde pár lidí, kterým prostě vadí
jenom přítomnost průmyslového areálu v je-
jich blízkosti. A myslím, že zaměstnanci Cen-
tra se hodně těší. U nich to bude kvalitativní
posun o pár úrovní, co se pracovního pro-
středí týká.

Jaká je přidaná hodnota stavby?
SA: Určitě to vyplývá z už řečeného. Je to

zdařilé vyrovnání se s úkolem mít vedle sebe
novostavbu a historický objekt ve vzájemné
harmonii. Plus je to stavba pro něco, co mi-
nimálně v prostoru České republiky není
běžné. 

DS: Pokud se povede naplnit myšlenku
komplexního a symbiotického zámeckého
areálu včetně Centra i školy a to tak, že vedle
sebe bude továrna i historický areál, tak to
bude skutečná, obrovská přidaná hodnota
i v rámci širšího okolí. ■
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Č
asto je velmi obtížné zjistit, kudy se vlhkost do konstrukce do-
stává,“ říká Jan Včelák ze společnosti MoistureGuard, který se
zabývá vývojem senzorů pro monitoring vlhkosti v konstrukci

stavby a varuje: „Pokud máte nemovitost v záruční době, musíte vlh-
kost řešit s dodavatelem nejlépe ihned. Problémem vlhkosti však je, že
se její následky mohou objevit až po delší době. Pokud stavíte svépo-
mocí, není komu reklamovat, a problémy musíte řešit na své vlastní
náklady.“

Ignorování problémů 
vede k rekonstrukci
U zděných konstrukcí dochází při zasažení vlhkostí k výkvětům, naru-
šení omítky, nebo dokonce i k jejímu opadání. Pokud jsou navíc vysta-
vené mrazu, degradují o to rychleji, až dochází k jejich úplnému rozpadu
a ztrátě únosnosti. Zvýšená vlhkost
dřevěných konstrukcí je iniciátorem
vzniku dřevokazných procesů, jejichž
pozdní neodhalení nebo ignorování
končí jediným možným způsobem –
odstraněním zasažené části a nahra-
zením konstrukcí novou. „Nezřídka
se setkáváme s napadením relativně
nové, např. 2 roky staré dřevěné kon-
strukce dřevomorkou,“ říká Jan Vče-
lák a popisuje: „Problém je, že vlh-
kost nevidíte pouhým okem, a proto
zachytit včas tento problém je často
nemožné. Když už jsou vidět dru-
hotné následky, bývá pro dřevěnou
konstrukci pozdě. Proto je vhodné
zabudovat do konstrukce objektu
sen zor vlhkosti. Včas odhalíte kumu-
lující se vlhkost nebo havárii a můžete okamžitě zasáhnout.“

Správné užívání nemovitosti 
– předcházení problémům
Užíváním nemovistosti můžeme problémům se zvýšenou vlhkostí
předcházet, nebo je naopak způsobovat. Část vlhkosti se sice stačí vy-
pařit, ovšem pokud jsou prostory špatně odvětrané, vlhkost se kumu-
luje v konstrukci, až dojde k viditelným následkům. Podle Včeláka je
tento problém stále častější – v dnešní době je stavební proces značně
rychlejší, než tomu bývalo dříve. Novostavby jsou při předání často
vlhké a stavební kosntrukce nasycené vlhkostí z procesu výstavby.
Navíc aby dnešní novostavby splňovaly přísná kriteria vyhlášky o ener-
getické náročnosti budov, dbá se na těsnost obálky i výplně otvorů. Tím
se sice zamezuje únikům tepla, ale zároveň se omezí přirozené větrání
objektu.

Nová okna perfektně těsní a zateplení způsobuje značné rozdíly teplot
mezi vnitřním a venkovním prostředím. Spolu s nedostatečným větrá-
ním to jsou ty nejlepší podmínky pro kumulaci vlhkosti, která se může
srážet na parozábranách nebo tepelných mostech. Pokud se do takové
novostavby nastěhujete a začnete vařit a prát, vlhkost podpoříte, a často
pak nepomůže už ani větrání. „Proto vyvíjíme senzory vlhkosti, které
včas informují o vznikajícím nebezpečí, čímž ušetří nemalé náklady na
rekonstrukci,“ uzavírá vědec.

5 TIPŮ PRO STAVBU BEZ VLHKOSTI

1.Před nákupem nemovitosti důkladně prověřte stav konstrukce
i s ohledem na vlhkost. Všímejte si především vlhkosti na stěnách,

ale ukazatelem může být také váš čich. Necítíte plíseň nebo zatuchlinu?
Pokud se jedná o starší dům, pečlivě zkontrolujte sklepní prostory,
omítky a stav nosných konstrukcí v přízemí jak z venkovní strany, tak
z interiérové strany. Pokud je to možné, nechte si ukázat vertikální a ho-
rizontální hydroizolaci. Pokud máte podezření, nechte si ověřit vlhkost
konstrukce specializovanou firmou.  

2.Pečlivě naplánujte situaci domu na pozemku, kde stavíte. Ověřte
vsakovací zkouškou vlastnosti podloží i hladinu spodních vod. Vě-

nujte pozornost detailům stavby, finální úrovni terénu na jednotlivých
stranách domu, i dalším součástem, jako jsou terasy, vchody atd.
Zvláštní pozornost věnujte svodům dešťové vody a jejímu zasakování
na pozemku. Zakládání stavby si nechte naprojektovat a realizovat od-
bornou firmou. 

3.Zabudujte senzory vlhkosti MoistureGuard do konstrukce objektu.
Včas vás upozorní na kumulující se vlhkost nebo havárii. Vy mů-

žete zasáhnout dříve, než dojde k dal-
ším finančním nákladům. Navíc vám
ukáže, odkud vlhkost proniká do
obydlí, a tím pomůže odhalit příčinu
potíží.

4.Za použitý materiál na stavbě ručí
výrobce, za provedení stavební

firma. Pokud máte podezření na ne-
kvalitně provedenou práci, najměte si
odborný stavební dozor, který vám
pomůže s reklamací. Tu uplatněte
včas, nejlépe ihned při převzetí nemo-
vitosti. Převzetí novostavby věnujte
dostatečný čas a neuspěchejte ho. 

5.I se starší stavbou zasaženou vlh-
kostí je možné něco udělat.

U zděných konstrukcí lze obnovit
nebo přidat vertikální izolaci a udělat

obkop domu s drenáží, případně udělat i horizontální hydroizolaci buď
podřezáním domu, nebo tkalovou impregnací speciálních přípravků.
Speciální sanační omítky umožní stěně lépe dýchat a zbavovat se nad-
bytečné vlhkosti. Při koupi je ale nutné již s těmito kroky počítat, aby
vás nepřekvapily dodatečné náklady ve výši i několika set tisíc korun.
U konstrukcí ze dřeva je situace horší. Pokud stav konstrukce dovoluje
její zachování, je dobré zajistit konstrukci proti dalšímu působení vlh-
kosti a její vysušení. Druhým krokem může být její impregnace pro-
středky na ochranu dřeva proti dřevokazným procesům. Pokud je kon-
strukce zasažená příliš, doporučuje se její úplné odstranění a nahrazení
konstrukcí novou. Zvláštní pozor se musí dát při napadení konstrukce
dřevomorkou domácí. Její plodnice jsou sice viditelné, ale vlákna
mohou sahat do několikametrové vzdálenosti a viditelná nejsou. V pří-
padě, že si nejste jisti, doporučujeme mikrobiologický rozbor vzorku za-
sažené konstrukce. 

Odborníci z ČVUT vyvinuli unikátní systém pro monitoring vlhkosti
ve stavební struktuře objektu MoistureGuard. Senzor vlhkosti zajišťuje
bezpečnost dřevostaveb, dlouhou životnost konstrukce a zdravé životní
prostředí v interiéru. Je prevencí nákladných rekonstrukcí, neboť včas
detekuje problém (únik vody z otopného systému, porucha vodoinsta-
lace nebo odpadů, skrytá kondenzace vodních par, zatékání).  

MoistureGuard je určen vlastníkům domů (kterým prodlouží život-
nost domu), vlastníkům dřevostaveb (pro zachycení vlhkosti již
v samém počátku), stavitelům (pro eliminování chyb při výstavbě), de-
veloperům (aby se ujistili, jak kvalitní práci stavitelé odvádí), pronají-
matele (kterým sníží náklady na zbytečné opravy) a inspektorům (kteří
sledují, zda je vlhkost v normě). Senzory ocení také každá rodina, která
chce mít jistotu, že jejich děti vyrůstají ve zdravém prostředí. Více na
www.moistureguard.cz ■
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Vlhkost stavbě škodí. Víme, jak ji předcházet!
Dlouhodobé působení vlhkosti na stavební konstrukci má vždy negativní účinky. Její odstranění bývá
náročné u zděných budov i dřevostaveb. Pokud tento problém nebudete řešit včas, náklady na opravu
se mohou vyšplhat do astronomické výše. Navíc oprava škod napáchaných vlhkostí je velký zásah do
stavby a díky rekonstrukci musíte řešit náhradní bydlení. Nebo můžete tratit ušlý zisk z využívání
stavby či řešit zdravotní následky. Lze tomu ale předejít.



Co nabídl program konference? 

V úvodu zazněla vystoupení Pavla Škody
z ICG-Capability s názvem Postřehy z prů-
myslové praxe. Aneb jde to také jinak…!
o nutnosti pochopení procesu v podniku
a potřebě být přímo v procesu se svými za-
městnanci. Následovalo vystoupení Lu-
káše Piška na téma ISTQB Automotive
Software Tester, které bylo pro většinu pří-
tomných trochu hudbou možná blízké bu-
doucnosti.

Následovaly tři paralelní sekce. Nejvý-
znamnější a tradiční z nich byla věnována
automobilovému průmyslu. O přednášky
se ve velké části postarali odborníci z auto-
mobilky Škoda, dále pak ČSJ a Robert
Bosch GmbH. Byly prezentovány novinky
v nástrojích, požadavcích a metodách spe-
cifických pro automobilový průmysl – vý-
robce automobilů a jejich dodavatele
a dále praktické zkušenosti z výsledků au-
ditů podle VDA 6.3. 

Druhá sekce byla věnována stále důleži-
tějším oblastem systémů environmentál-
ního managementu (EMS) a systémů ma-
nagementu BOZP. Mimo jiné v ní byla
představena nová norma ISO 45001:2018
Systémy managementu bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci – Požadavky

s návodem pro použití. ČSJ vydala ve spo-
lupráci s Českou agenturou pro standardi-
zaci (ČAS) komentované vydání této
normy, aby usnadnila všem uživatelům
pochopení a implementaci jejích poža-
davků. Konečně třetí ze sekcí byl workshop
zaměřený na proměnu rolí manažera v 21.
století. 

Druhý den konference čekal účastníky
nejprve program opět rozdělený do tří od-
borných sekcí. První navazovala na témata
automobilového průmyslu: byl představen
koncept harmonizované metody FMEA -
analýzy možného výskytu a vlivu vad.
U kulatého stolu na téma Jak nám (ne)fun-
guje FMEA vystoupili zástupci automo-
bilky Škoda, České společnosti pro jakost
a auditorské firmy. Součástí bylo i předsta-
vení standardu Automotive SPICE. 

Paralelně se konala i sekce s názvem Bu-
siness Continuity Management – zamě-
řená na řízení kontinuity činností organi-
zace, tedy na to, jak předcházet různým ne-
gativním jevům, jimž v reálném životě or-
ganizace podléhají, či jak efektivně tako-
véto události řešit. Odpovědi na tyto
otázky zazněli z úst odborníků na řízení
rizik, konkrétně Václava Radotínského
z ComAp, nebo Pavla Prokopa z Grant
Thorton Advisory.

Poslední samostatnou sekcí byl works-
hop s názvem Kontext organizace a rizika
při tvorbě programu auditů a plánování
auditu.  Věnoval se výkladu pojetí rizik
a příležitostí v ISO 19011 a na praktickou
týmovou práci při tvorbě návrhu pro-
gramu auditů a plánu jednoho interního
auditu na předem připravené případové
studii. 

Konferenci uzavřelo společné jednání,
na jehož programu byl diskusní kulatý stůl
na téma Kvalita, excelence a top manage-
ment. Vystoupili zástupci firem General
Electric CR & SR, MANN+HUMMEL a hod-
notitelé EFQM Global Excellence Award –
Globální ceny EFQM za excelenci. Posled-
ním řečníkem konference byl Zdeněk Hro-
nek z Bisnode Česká republika s příspěv-
kem Co mohou data napovědět při budo-
vání vztahu s dodavatelem aneb eliminace
rizika při budování obchodních vztahů. 

Letošní ročník konference SYMA měl
z pohledu účasti největší obsazenost za ně-
kolik posledních let. Proto nejen díky pozi-
tivním reakcím a ohlasům je již stanoven
termín dalšího ročníku. Do diářů si můžete
zapsat datum 25. a 26. března 2020 a těšit
se na zajímavý program. ■

David Kubla

Systémy managementu v kontextu řízení rizik

Letošní 22. ročník konference SYMA se nesl v duchu motta RisQ – Thinking! – tedy se zaměřením
zejména na aktuální otázky týkající se kvality s důrazem na řízení rizik. Dvoudenní akce byla
příležitostí k setkání odborníků a zájemců o kvalitu a systémy managementu, absolventů kurzů
a držitelů certifikátů České společnosti pro jakost. 
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BETONY

PRO LEPŠÍ 

STAVĚNÍ

Pro lepší stavění

TBG METROSTAV s.r.o.

Koželužská 2246/5

180 00 Praha 8 – Libeň



OD PRVNÍHO TAHU...

...PO POSLEDNÍ ŽÁROVKU

OFICIÁLNÍ VOZY

POTŘICÁTÉ
POMÁHÁME VAŠIM SNŮM...

MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH

17.–21. 9. 2019

www.forarch.cz
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