
Problém začíná, když sílí ti, kdo přišli
Evropu bořit, a ne společně tvořit

Magazín českého průmyslu, obchodu, dopravy a stavebnictví

2
2019

Ročník 18

V tomto čísle 
se představují:

CI0219_01_TITUL_CI_SABLONA  25/07/19  00:53  Stránka 1



5. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ UDÁLOSTI ENERGETICKÉHO SEKTORU

15. 11. 2019
www.energosummit.cz

HLAVNÍ TÉMATA:

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE

SMART ENERGY

GENERÁLNÍ PARTNER OFICIÁLNÍ VOZY

      

CI0219_02_INZ_ENERGO_CI_SABLONA  25/07/19  00:58  Stránka 2



Paní ministryně, vyjednávání o legislativě
pro čerpání z evropských fondů v období
2021-27 probíhá lidové řečeno „na plný
plyn“.  V jakém stadiu je nyní?

Přípravy na příští období probíhají na dvou
úrovních. Na národní úrovni jsme nyní aktu-
alizovali dokument, který mapuje oblasti
vhodné pro financování z evropských fondů
v ČR, připravujeme zastřešující dokument
o čerpání – Dohodu o partnerství a také jsou
již v přípravě jednotlivé operační programy.
Na evropské úrovni se nyní vstupuje do po-
slední fáze vyjednávání podmínek pro čer-
pání – začnou tzv. trialogy, tedy vyjednávání
mezi Radou EU, Evropským parlamentem
a Evropskou komisí, jejichž výsledkem bude
finální podoba evropské legislativy.

Účastníte se jednání Rady pro obecné zále-
žitosti, kde zasedají ministři odpovědní za
politiku soudržnosti. Na co kladete důraz
v zájmu České republiky?

Je pro nás velmi důležité, abychom měli
co nejvolnější ruce v tom, jak, kam a kolik po-
třebujeme evropských peněz investovat.
V návrzích Evropské komise jsou pro některé
členské státy, včetně České republiky, velmi
přísně stanovené limity, kolik je nutné na
které oblasti vynaložit. Vzhledem k tomu, že
nejen každý stát, ale i region je jiný a má svá
specifika, snažíme se o to, aby prostředky
bylo možné efektivně využít na jeho potřeby.

Takže nehrozí, že by došlo ke zpoždění při
čerpání v novém programovém období?

Na úrovni státu, tj. České republiky, se vše
připravuje k rozhodnému datu 1. 1. 2021. Na
úrovni EU se to bohužel nedaří. Doufali jsme,
že se evropské podmínky pro čerpání schválí
ještě před evropskými volbami, ale to se bo-
hužel nestalo.  Otázka reálného spuštění pro-
gramovacího období je tedy nejasná.

Ministerstvo pro místní rozvoj se připravuje
na efektivnější využívání unijních programů
a úvěrů a záruk z fondů EU. Můžete to více
konkretizovat, znamená to, že doposud jsme
byli málo efektivní?

Příjemci v České republice jsou zvyklí čer-
pat evropské peníze skrze operační pro-
gramy, které jsou spravované na národní
úrovni, a to zejména prostřednictvím dotací.
Nicméně zatím si příliš nezvykli čerpat i z ji-
ných unijních programů, kde zpravidla musí
o podporu soutěžit s žadateli z ostatních ev-
ropských států. Chceme žadatele podpořit,
aby se pokoušeli uspět i tam – je škoda si na
tyto peníze nesáhnout a nerealizovat zají-
mavé a přínosné projekty. Existují ale i unijní
programy, jako je třeba Erasmus+, kde se
čerpá velmi dobře.

Valná většina podpory z fondů EU byla do-
posud v České republice poskytována formou
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dotací. Nebyl příliš velký tlak na to využívat
dalších forem podpory, tedy finančních ná-
strojů, jako jsou úvěry či bankovní záruky. Ty
byly zatím využívány spíše okrajově, ale Ev-
ropská komise na ně klade čím dál tím větší
důraz. Jejich využití je výhodné i pro ČR, pro-
tože prostředky je možno například použít
opakovaně a uspokojit tak více zájemců.
V současnosti je možné tuto podporu využít
prostřednictvím tří operačních programů
z deseti a u dalších tří se plánuje. 

V příštím období navíc bude pro ČR méně
prostředků, než je tomu v současném ob-
dobí. To znamená dvě věci – za prvé, že naše
republika bohatne a stává se vyspělejší zemí,
a proto logicky dostává méně. Za druhé – na
některé projekty mohou prostředky chybět
a unijní programy a další nástroje, jako jsou
úvěry a záruky, jsou cestou, jak je podpořit.

Jak je tomu s čerpáním z evropských fondů
v nynějším období, z tiskových zpráv vydá-
vaných vaším ministerstvem vyplývá, že
jsme úspěšní?

Ano, podle údajů za první měsíce letoš-
ního roku čerpání probíhá dobře. Minulý rok
jsme se trochu obávali, že se nám nějaké pe-
níze nepodaří vyčerpat, ale nakonec jsme to
zvládli. Letos tento limit naplnily už čtyři pro-
gramy, další o to usilují. Za Ministerstvo pro
místní rozvoj se řídicím orgánům programů
snažíme vycházet co nejvíce vstříc – minulý
rok jsme například s Evropskou komisí do-
jednali přesun z oblasti vysokorychlostního
internetu, o kterou nebyl takový zájem, na
podporu takzvaných uhelných regionů.

Můžete ve stručnosti charakterizovat, co vše
se za evropské peníze v Česku vybudovalo?

Je těžké přínosy fondů EU ve stručnosti shr-
nout, protože podpořených projektů je již přes
sto tisíc a jsou doopravdy na každém kroku –
jsou to silnice, školky, výzkumná centra, parky,
ale třeba i rekonstruované památky nebo zá-
chranná centra či modernizace zdravotnictví.
Jsou to projekty, které pomáhají České repub-
lice, jejím občanům a hrají i významnou eko-
nomickou roli. Díky nim se v mnoha ohledech
stáváme čím dál tím vyspělejší zemí.

Kromě evropských peněz poskytuje minis-
terstvo národní dotace na bydlení, regionální
rozvoj, chytrá města a další oblasti. Daří se
naplňovat Strategii regionálního rozvoje do
roku 2020?

Hlavním cílem Strategie regionálního roz-
voje 2014-2020 i obecně regionální politiky
státu je snižovat regionální rozdíly. V období
posledních zhruba deseti let nedošlo k výraz -
nému zvyšování rozdílů v ekonomické vý-
konnosti krajů, s výjimkou Ústeckého kraje,
u kterého sledujeme spíše stagnaci. Ostatní
české kraje se evropskému průměru spíše
přibližovaly, což je patrné i z nastavení poli-
tiky soudržnosti v období 2021-2027, ve kte-
rém bude více českých regionů v kategorii
tzv. přechodových regionů, tedy již ne v ka-
tegorii regionů zaostávajících.  

Na úrovni správních obvodů obcí s rozší-
řenou působností nicméně došlo v posled-
ních zhruba deseti letech ke zvýrazňování ně-
kterých vnitřních a vnějších periferií. Těchto
trendů jsme si vědomi, a i proto prosazujeme
zvýšenou podporu strukturálně postiženým
krajům a hospodářsky a sociálně ohroženým

územím. Je třeba říci, že určitá míra regionál-
ních rozdílů je přirozená a nevyhnutelná, nic-
méně budeme zejména cílenou podporou,
ale i dalšími nástroji i nadále usilovat o to,
aby se pomyslné nůžky mezi regiony dále
nerozevíraly.

V čem se bude lišit připravovaná strategie
regionálního rozvoje od té nynější?

Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+
byla vytvářena s ambicí být významně kon-
krétnější, než obdobné dokumenty vytvářené
v minulosti. Připravovaná strategie definuje
základní rozvojové potřeby a priority velkých
měst, středně velkých měst, strukturálně po-
stižených krajů a hospodářsky a sociálně
ohrožených území. Samostatný strategický
cíl je zaměřen na zlepšení plánování v oblasti
regionálního rozvoje, kam patří například
větší využívání populačních prognóz a efek-
tivnější hodnocení územního dopadu pro-
jektů. Cíle Strategie regionálního rozvoje
budou naplňovány prostřednictvím akčních
plánů, které budou přinášet již velmi kon-
krétní aktivity s jednoznačně stanovenou fi-
nanční alokací.

Jednou z oblastí, které věnujete pozornost,
je Smart Cities, tedy inteligentní města. Co
vše si máme pod tímto pojmem představit,
pokud vím, tak neexistuje shoda odborníků
na tuto problematiku?

Cílem konceptu Smart Cities je zlepšovat
kvalitu života obyvatel a nové technologie vy-
tvářejí příležitosti, aby se toho dosáhlo. Naše
ministerstvo připravilo letos aktualizovanou
metodiku pro Smart Cities, kde klademe velký
důraz na strategické řízení měst, respektive
obcí nebo regionů, a to za účasti veřejnosti,
firem a dalších aktérů. Mobilizace vnitřních
zdrojů, propojování témat a dílčích projektů
do komplexnějších zásahů, to je “smart”. Té-
mata, která se aktuálně v rámci Smart Cities
řeší, jsou mobilita ve městech, energetika
a samozřejmě také dostupnost a využití dat.
Na významu nabývá také tzv. zelená či zeleno-
modrá infrastruktura ve městech.

Koncept Smart Cities má být cestou k udrži-
telnému rozvoji. Ve světě bylo zpracováno
několik milionů studií na toto téma, nicméně
mám pocit, že přes všechno úsilí, se o tomto
tématu více hovoří a svět se neudržitelně řítí
do katastrofy. Rád bych se mýlil. Jak Vy
osobně vnímáte tuto problematiku a co by
každý z nás měl udělat pro to, aby opak byl
pravdou?

Neřízeně se zatím rozvíjejí zejména města
v rozvojovém světě, v Asii či Jižní Americe.
Ale to se nedá říci o evropských městech, kde
se kvalita života v mnoha parametrech v po-
sledních desetiletích zlepšuje, a to i díky poli-
tikám, které se vážou na udržitelný rozvoj. Sa-
mozřejmě by změny k lepšímu mohly probí-
hat rychleji, ale jsou to právě nové technolo-
gie a nové přístupy k řešení, které mohou
změny urychlit. Důležité je, aby byly podpo-
řeny i individuálními preferencemi, kdy lidé
začnou více uvažovat o dopadech svého cho-
vání například na životní prostředí u nás i ve
světě. Smart City není vždy jen o masivních
investicích, ale často i o chytré regulaci.   

Profesor Zelený a další hovoří o tom, že
doba globalizace dosáhla svého vrcholu

a nyní nastane etapa lokalizace samozřejmě
s globálními prvky. To představuje velkou
šanci pro místní správu a samosprávu. Vi-
díte to jako příležitost pro Českou republiku?

Právě zmíněná Strategie regionálního roz-
voje 2021, ale i další politiky kladou důraz na
posilování místní ekonomiky, rozvoj malých
a středních podniků, sociálních podniků
apod., což zapadá do toho, o čem hovoří pro-
fesor Zelený. Podporou lokální ekonomiky se
to už děje a my v tomto směru úzce spolu-
pracujeme také s agenturou CzechInvest.  

Vláda v minulých dnech schválila věcný
záměr nového stavebního zákona. Hned
poté se na něj v médiích snesla spousta kri-
tiky. Z jakého důvodu?

Rekodifikace veřejného práva stavebního
představuje v oblasti veřejného práva, s mír-
nou nadsázkou, „revoluci“, jakou představo-
val nový občanský zákoník v oblasti soukro-
mého práva. I ten vyvolal velkou vlnu kritiky.
Návrh věcného záměru stavebního zákona
nepředstavuje pouze kosmetické či dílčí
změny, ale kompletní koncepční změnu sta-
vebního práva po stránce procesní, hmotné
i institucionální. Navíc zasahuje do velké ob-
lasti veřejnoprávních předpisů, neboť změna
není možná beze změny celého okolí staveb-
ního zákona, které čítá kolem 80 zákonů.
Naším cílem je skutečné zjednodušení
a zrychlení procesu získávání stavebního po-
volení a výsledkem by měl být jeden úřad,
jedno razítko a jedno povolení.  

Příčinou kritiky mohlo být množství připo-
mínek uplatněných v rámci projednávání ná-
vrhu věcného záměru stavebního zákona.
Velkou řadu připomínek se v rámci projedná-
vání podařilo vysvětlit, akceptovat či dosáh-
nout jiného řešení akceptovatelného pro obě
strany, nicméně řada připomínek směřovala
přímo proti základním pilířům rekodifikace
a neshody se tak někdy nepodařilo odstranit.
Nelze však zapomínat na skutečnost, že
věcný záměr má také řadu podporovatelů,
a to především z řad potencionálních staveb-
níků a investorské sféry. Úkolem MMR bude
při přípravě paragrafovaného znění nového
stavebního zákona věnovat se v maximální
možné míře osvětě, tedy opakovaně vysvět-
lovat cíle a nástroje rekodifikace. 

Na novou legislativu, která by měla být pru-
žná a urychlí povolovací řízení, čekají inves-
toři a další subjekty včetně občanů již dvacet
let. Je naděje, že se jí dočkáme přes neustá-
lou negaci všeho a všude, jak jsme toho bo-
hužel svědky?

Snažíme se důsledně dodržovat harmono-
gram legislativních prací. Nový stavební
zákon by měl být vládě předložen do 31.
ledna 2020. Předpokládaná platnost nového
stavebního zákona je na jaře 2021. 

V CzechIndustry jsme s Vámi zveřejnili roz-
hovor před několika lety, tehdy ještě jako
s náměstkyní ministra. Čtenáře by jistě zají-
malo, jak vnímáte roli Ministerstva pro
místní rozvoj při dalším rozvoji, raději použiji
slovo rozkvětu naší země?

Ministerstvo pro místní rozvoj je jedinečný
rezort, který má širokou škálu agend a velké
množství partnerů napříč všemi sférami.
Soustředíme se zejména na naše regiony
a díky národním i evropským zdrojům se je
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snažíme co nejvíce zvelebovat, aby se v nich
lidem dobře žilo. To je jeden z našich největ-
ších cílů. Vytvořili jsme proto nové pro-
gramy, protože se neustále bavíme se sta-
rostkami a starosty o tom, co je nejvíce trápí
a co ve svých obcích a městech potřebují.
Pro letošní rok jsme například připravili nový
program na řešení brownfieldů v obcích, vy-
slyšeli jsme požadavky větších obcí ohledně
podpory místních komunikací a celkově tak
letos rozdělíme rekordní částku z národních
dotací, a to přes tři miliardy korun. Už nyní
mám od paní ministryně financí přislíbeno
další navýšení o 300 milionů korun na rok ná-
sledující.

Co považujete za hlavní úspěchy, kterých mi-
nisterstvo pod vaším vedením dosáhlo?

Velkým tématem je samozřejmě čerpání
evropských fondů, které v České republice
znamenají investice v řádech miliard korun.
V minulém roce se nám podařilo splnit tak
zvané pravidlo n+3, což znamená, že se po-
dařilo úspěšně vyčerpat celou alokaci let
2014 a 2015 a Česká republika tak nepřijde
o žádné prostředky z evropských fondů
z těchto let. Revidovali jsme Dohodu o part-
nerství pro období 2014-2020 a co je klíčové,
dokážeme přesouvat finance z oblastí,
o které není takový zájem do oblastí, kde to
žadatelé, tedy regiony, skutečně potřebují.
Celkově jsme zlepšili čerpání evropských
prostředků, ať už se jedná o zjednodušení
metodického prostředí či zlepšení komuni-
kace jak vůči odborné, tak především široké
veřejnosti. Nastartovali jsme čerpání peněz
z EU fondů. Nebojím se říct, že jsme skutečně
na dobré cestě k tomu, abychom za progra-
mové období vyčerpali všechny finanční pro-
středky. 

Už nyní s Evropskou komisí intenzivně vy-
jednáváme co nejlepší pozici pro Českou re-
publiku, musíme dohodnout co nejlepší
podmínky pro příští programové období.
V tom nám obrovsky pomohl Národní in-
vestiční plán, kde jsme dokázali s pomocí
obcí, měst, krajů, ale i ostatních resortů de-
finovat konkrétní potřeby našich regionů.
Ocenila to i Evropská komise, protože když
nám zaslala tzv. Country report, tak jsme po-
prvé v historii neměli jako Česká republika
zásadní rozpory. Navíc se nám podařilo do-
stat mezi podporované oblasti z EU fondů
např. seniory či místní komunikace. Tedy
přesně to, po čem zejména města a obce
nejvíce volají. 

Podařilo se nám i něco opravdu jedineč-
ného, což oceňuje i Evropská komise. A tím
je program RE:START, který pomáhá struk-
turálně postiženým regionům v naší zemi,
tedy Moravskoslezskému, Ústeckému a Kar-
lovarskému kraji, které jsme zapojili i do ini -
ciativy Coal Reigons in Transsition. Ale naše
aktivity jsou samozřejmě ve všech re gio -
nech. 

Pracujeme také na Koncepci rozvoje ven-
kova jako prvního národního strategického
materiálu zaměřeného specificky na kom-
plexní rozvoj venkovských oblastí a zaměřili
jsme se také na rozvíjení konceptu Smart Ci-
ties. Jako Ministerstvo pro místní rozvoj
jsme také udělali velmi mnoho v oblasti ces-
tovního ruchu, kdy jsme připravili novelu zá-
kona chránící klienty cestovních kanceláří,
spustili certifikaci organizací destinačního
managmentu, vyřešili financování Horské
služby a pracujeme na Koncepci státní poli-
tiky cestovního ruchu.  

Dalším velkým tématem, i jedním z hlav-
ních úkolů této vlády, je řešení otázky do-

stupného bydlení. Ani zde jsme nezaháleli
a připravili jsme zvýhodněné půjčky pro
mladé, kde mohou mladí lidé získat až dva
miliony na pořízení vlastního bydlení. A zde
se musím opakovat, pro někoho se to zdá
malá částka, ale my skutečně necílíme na
Prahu a velká města, cílem je pomoci ze-
jména lidem v obcích a menších městech.
Zpětná vazba a počty žádostí ukazují, že to
byl správný krok. Řešíme i tolik žádané so-
ciální bydlení. Přišli jsme s rychlým a přímo-
čarým řešením. Spustili jsme přes Státní
fond rozvoje bydlení dotačně úvěrový pro-
gram pro obce Výstavba, který přispěje
k zvyšování dostupnosti bydlení. V dalších
letech by se tak ročně mohlo v obcích po-
stavit až dva tisíce sociálních a dostupných
bytů. Zejména ve městech pak chystáme
spolu s našimi partnery také rozvoj druž-
stevního bydlení, které je dosud opomíjeno.
Jsme na dobré cestě, že tento trend opět
oživíme. 

A naopak co se doposud nepodařilo?
Věřím, že bude v Legislativní radě vlády

co nejdříve doprojednána navrhovaná fikce
závazného stanoviska dotčeného orgánu,
která je součástí návrhu zákona, který však
není v gesci Ministerstva pro místní rozvoj.
Dou fáme, že se zákon z gesce Ministerstva
dopravy podaří co nejrychleji dostat do
vlády.

Konečně, co byste chtěla prosadit, popří-
padě změnit do konce volebního období?

Naší prioritou je rozhodně dokončit reko-
difikaci veřejného stavebního práva a samo-
zřejmě i všechno výše uvedené, na čem mo-
mentálně pracujeme. Věřím, že se nám to po-
daří. �
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Z vystoupení A. Babiše

Všichni asi víte, že v pořádání fóra se střídáme
s našimi slovenskými kolegy. I proto si velice
cením toho, že tu máme opět tak významné
hosty: premiéra Slovenské republiky pana Pe-
tera Pellegriniho, pana Thomase z Evropské
komise, rumunského ministra energetiky pana
Antona, výkonného ředitele pana Birola a ge-
nerálního ředitele pana Magwooda.

Účast na tak vysoké úrovni dokazuje, že po-
řádání Evropského jaderného fóra má jedno-
značný smysl a stále může nabídnout nové po-
hledy a ukázat cestu, kam by jaderná energe-
tika měla směřovat.

Je skvělé, že i tento rok se můžeme těšit
z různorodého publika. Máme tu zástupce od-
borné veřejnosti, soukromých firem, občanské
společnosti a slyšel jsem, že jsou zde i zástupci
společností, které by se rády podílely na do-
stavbě nových jaderných zdrojů.

Je jedině dobře, že zastoupení fóra je velmi
široké. Je důležité, abychom o jaderné energe-
tice hovořili se všemi, kterých se to týká. A to
jsme v České republice úplně všichni. Stejně
tak je důležité, abychom navenek hovořili
všichni, pokud možno, stejným jazykem.

Poslední dobou jsme svědky několika
trendů. Evropě se nedaří stavět jaderné elek -
trárny, které by se obešly bez průtahů a z toho
vyplývajícího zvyšování cen za výstavbu. To je
pravda. To už každý ví a každý alespoň jeden
takový případ zná.

Na jednu stranu se jedná vždy o obrovské
projekty, do kterých jsou zapojeny stovky sub-
jektů – od státu, jehož politika musí být proja-
derná, přes desítky úřadů, které povolují různé
části realizace či kontrolují bezpečnost, přes
dodavatele, subdodavatele, provozovatele, fi-
nanční instituce a různé právní a poradenské
firmy až po dodavatele paliva.

Ukočírovat takto velký projekt je samo-
zřejmě těžké, ale pokud jsou procesy nasta-
vené dobře, vše je transparentní a všechny
strany mají zájem projekt dokončit, tak se
stavba jaderné elektrárny výrazně neliší od
stavby obdobně velkého industriálního pro-
jektu. Navíc můžeme těžit ze zkušeností našich
předchůdců.

My jsme takový proces zahájili a já stále
věřím, že se nám podaří projekt realizovat
hladce. Zatím tomu všechno nasvědčuje. Jen
je třeba, aby si každý, kdo se na tomto projektu
podílí, uvědomil, že musí vydat maximum, a že
nestačí dělat jen svou práci. Všichni musíme
zabrat a vnímat to jako prioritu, jinak to ne-
půjde.

Také je potřebné vnímat, že v jaderné ener-
getice se mísí několik směrů. Jde o zájmy pro-
vozovatele. Ty jsou z podstaty věci hlavně eko-
nomické. Firma musí vydělávat. A když ne, tak
je to špatně.

Pak je tu stát, pro který je to strategická
a bezpečnostní otázka. Musí myslet na mnoho
desítek let dopředu. Zároveň musí myslet na
dostatek dostupné energie pro celé hospodář-

ství, pro celou společnost, pro všechny občany.
Bez elektrické energie se nedá zajistit dosta-
tečná, odpovídající kvalita života v jednadvacá-
tém století.

Jaderná energetika znamená nejen kvalitní
vzdělávací soustavu, ale i vysoce kvalifikova-
nou pracovní sílu, dostatek stabilní a bezemisní
energie, pomáhající životnímu prostředí a celé
ekonomice. Toto jsme si v České republice
a v některých dalších zemích uvědomili už
dávno a jsme rádi, že i Komise vnímá jadernou
energii jako cestu ke snižování emisí.

To mě přivádí k dalšímu trendu poslední
doby, kterým je tlak na boj se změnou klimatu.
Existují klimatické cíle na národní úrovni, další
cíle na úrovni Evropské unie i cíle mezinárodní.
Česká republika je v této oblasti vysoce zodpo-
vědnou zemí, která všechny mezinárodně při-
jaté závazky plnila a plní. Věřím, že jaderná
energie nám k dosažení dále vytyčených cílů
pomůže.

Nemáme pro obnovitelné zdroje energie ta-
kové podmínky jako jiné státy. Nemáme pří-
stup k moři pro výstavbu větrných elektráren,
nemáme rozsáhlé plochy pro fotovoltaické
elektrárny a nemáme prostor ani pro další
vodní elektrárny. Jaderná energie nabízí be z -
emisní výrobu elektřiny, která není závislá na
počasí. Pro nás je proto jádro naprosto jasnou
volbou. Bez něj své klimatické cíle nedokážeme
splnit.

Jaderné zdroje, které nyní připravujeme,
mají nahradit postupně dosluhující jadernou

Premiér Babiš: Optimálním řešením energetické budoucnosti
jsou pro nás jaderné zdroje menšího výkonu
Premiér Andrej Babiš se 30. dubna zúčastnil 14. plenárního zasedání Evropského jaderného fóra
v Praze. Na úvod jednání, mezi jehož účastníky byli kromě předních evropských expertů také
slovenský premiér Peter Pellegrini a ministr energetiky Rumunska Anton Anton, vystoupil předseda
vlády s projevem na téma energetické budoucnosti České republiky.
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elektrárnu v Dukovanech. Té by dle původního
plánu měla životnost končit do roku 2037.
Technicky lze její životnost prodlužovat o více
než plánovaných deset let na rok 2047, ale
otázkou je, kdy se již z ekonomického hlediska
vyplatí postavit elektrárnu novou.

Tématy letošního jaderného fóra je prodlu-
žování životnosti a stárnutí jaderných elektrá-
ren. Je zřejmé, že jsme se trefili do požadavku
doby, a společným úsilím tak přispějeme k bez-
pečnému a ekonomickému prodloužení život-
nosti jaderných elektráren nejen ve střední Ev-
ropě, ale i ve Francii, Velké Británii, severní Ev-
ropě, Spojených státech, v Rusku a mnoha dal-
ších zemích.

Doufám, že na fóru tuto problematiku posu-
neme dále a vymyslíme, co je na evropské
a mezinárodní úrovni nutné udělat, abychom
byli úspěšní.

Tlak na plnění klimatických cílů s sebou nese
ještě další průvodní jev: ukončení provozu,
a tedy trvalé odstavení velké části systémo-
vých elektráren spalujících uhlí. V budoucnosti
již nebudeme stavět uhelné elektrárny a ty
staré budou také na konci své životnosti. Na-
příklad v Česku nám proto bude chybět asi
6 000 megawattů výkonu, které bude třeba na-
hradit čistými zdroji, které budou plnit přísné
emisní limity.

V České republice bude chybět výkon, který
sem budeme muset odněkud dostat. Poprvé
bychom se stali dovozci elektřiny. Jenže ne-
bude odkud elektřinu brát a na tuto budouc-
nost se musíme připravit. Nezapomeňme, že
plynové elektrárny jsou emisními zdroji a jejich
využívání dále zvyšuje závislost Evropy na do-
vozu primárních zdrojů energie z mimoevrop-
ských zemí.

I tyto faktory bereme v úvahu, když plánu-
jeme naši energetickou strategii. Proto vidím
jaderné elektrárny jako zdroj energie, který na-
hradí uhlí.

Máme zodpovědnost za stabilitu přenoso-
vých a distribučních soustav elektrické energie.
Proto nemůžeme každou uhelnou elektrárnu
o výkonu 200 megawattů nahradit jadernou
elektrárnou o výkonu 1 000 megawattů.

Ideální by v tomto případě bylo, kdybychom
měli k dispozici jaderné zdroje menšího vý-
konu. Neříkám, že to je jediná cesta, ale ve spo-
jení s obnovitelnými zdroji doplněnými v ome-
zené míře o plynové elektrárny se tato cesta
ukazuje jako optimální řešení. Je na nás a Ev-
ropské unii, v jaké míře se budeme angažovat
při rozvíjení malých modulárních reaktorů.
Osobně bych se za tuto cestu velice přimlou-
val.

Věřím, že si letošní ročník jaderného fóra uži-
jete, ale uvědomte si, že jsme tady hlavně
proto, abychom formulovali odpovědi na ně-
které ze současných výzev jaderné energetiky.
Prodlužování životnosti elektráren, odpovědi
na otázky související s klimatickými změnami
a rolí jaderné energetiky při řešení této výzvy
a v neposlední řadě potom na otázky energe-
tické bezpečnosti jednotlivých zemí ve značně
turbulentních dobách, které jsou před námi.

Z vystoupení Petera Pellegrini

Jadrový komponent energetického mixu je
v SR jasne dlhodobe definovaný. Uviedol to vo
svojom prejave predseda vlády SR Peter Pel-
legrini na 14. zasadnutí Európskeho jadrového
fóra. 

„Podielom výroby jadrovej elektriny na
úrovni takmer 55 % sa aktuálne zaraďujeme
medzi krajiny nielen nad priemerom v rámci
EÚ, ale aj vo svete. Máme viac ako 60-ročnú
skúsenosť s jadrovoenergetickými zariadeni-
ami v projektovaní, výstavbe, prevádzkovaní
a tiež aj vyraďovaní. Už dnes sa podieľame na
projektoch tzv. 'knowledge sharing', kde sú
nám uznané vysoká expertíza a odborný po-
tenciál na poskytovanie poznatkov a imple-
mentačnej praxe v jadrovom priemysle,“ pri-
blížil slovenský premiér. 

„Veríme preto, že v rámci európskej politiky
podpory vzdelávania bude v nadchádzajúcom
programovom finančnom období tento aspekt
náležite zohľadnený. SR je pripravená ostat-
ným krajinám ponúknuť nadobudnuté skúse-
nosti v jadrovej energetike, obzvlášť v oblasti
vyraďovania jadrových zariadení z prevádzky,“
poznamenal.

Slovensko so svojou energetickou politikou
a vyváženým mixom podľa neho stáva dobrým
príkladom technologickej diverzifikácie a vzo-
rom symbiózy nízkouhlíkovej jadrovej energe-
tiky a nízkouhlíkových obnoviteľných zdrojov
energie. „Predovšetkým vďaka jadrovej a vod-
nej energii dosahujeme podiel nízkouhlíkových
zdrojov na výrobe elektrickej energie už dnes
80 %, čím sa zaraďujeme k top krajinám
v rámci EÚ. Práve vďaka jadrovej energetike sa
nám darí poskytovať energie za ceny, ktoré ne-
predstavujú neúmernú záťaž pre našich obyva-
teľov,“ upozornil. 

Ukazuje sa podľa jeho slov, že budúci vývoj
v Európe nebude ovplyvnený iba snahou o zni-
žovanie emisií a udržanie konkurencieschop-
ných cien, ale bude tiež charakterizovaný ná-
rastom spotreby energie hlavne vďaka nástupu
elektromobility a iných moderných technoló-
gií. „Z dôvodu nestability obnoviteľných zdro-
jov energie (OZE) určite potrebujeme klásť
dôraz na zásadné inovácie v oblasti skladova-
nia elektrickej energie, zavádzania smart systé-
mov, ale aj úspor energií. Avšak skôr, ako
v tejto snahe uspejeme, potrebujeme byť racio -
nálni a praktickí. Jadrová energia je v kontexte
zvyšujúceho sa podielu spotreby energie a za-
bezpečenia elektroenergetickej dostatočnosti
pragmatickým riešením,“ povedal. 

„Oceňujeme, že súčasťou tohtoročného Eu-
rópskeho jadrového fóra je aj problematika

dlhodobej strategickej vízie EÚ do roku 2050.
Reagujeme tým na aktuálnu Európsku agendu.
Súčasťou nedávneho Oznámenia Európskej
komisie o dlhodobej strategickej vízii pre pro-
sperujúce, moderné, konkurencieschopné
a klimaticky neutrálne hospodárstvo je aj plán
prechodu na nízkouhlíkový sektor energetiky
do roku 2050,“ podčiarkol.

Primárnym cieľom tohto oznámenia v ob-
lasti transformácie na klimaticky neutrálnu eko-
nomiku nie je podľa premiéra navrhnúť kon-
krétne opatrenia a obmedziť sa na preddefino-
vané riešenia. Cieľom je analýza možných sce-
nárov a ponúknuť alternatívy, ako plniť ciele pa-
rížskej dohody o klimatickej zmene. SR víta ná-
vrhy týchto scenárov. Nesú sa v duchu nákla-
dovej efektívnosti a sociálnej spravodlivosti.
Z dokumentu tiež vyplýva, že energetika bude
hrať centrálnu úlohu pri prechode na tzv. klima-
ticky neutrálne hospodárstvo. 

Dekarbonizácia sektora elektroenergetiky je
podľa Pellegriniho logicky spojená s penetrá-
ciou OZE v energetickom systéme. V tomto
ohľade SR na jednej strane pozitívne vníma, že
oznámenie počíta v budúcnosti aj s jadrovou
energiou ako súčasťou nízkouhlíkového ener-
getického mixu EÚ. „Na druhej strane však vní-
mame istý deficit v jeho obsahu, pretože na
rozdiel od OZE podrobnejšie nerozvíja nástroje
na zvýšenie podielu jadrovej energie,“ podči-
arkol predseda vlády SR.

Je podľa neho nevyhnutné sa zaoberať na
európskej úrovni motivujúcimi aspektmi na
rozvoj investícií do jadrovej energetiky. Spo-
ločná európska politika by mala smerovať
k uplatňovaniu takých princípov, ktoré nebudú
mať negatívny dosah na využívanie jadrovej
energetiky.

Napĺňanie ambicióznych cieľov Dlhodobej
stratégie do roku 2050 si podľa premiéra bude
vyžadovať obrovské zmeny vo všetkých oblas-
tiach hospodárstva a života občanov EÚ
počas jednej generácie. Hoci 30 rokov na do-
siahnutie cieľa sa môže zdať veľa, v prípade
energetiky závislej od dlhodobého plánovania
a často neistých investícií je potrebné riešiť
kľúčové otázky už dnes. Prechod na nízkouhlí-
kové hospodárstvo bude predstavovať veľkú
investičnú zaťaž pre výrobcov s preneseným
dosahom na konečných spotrebiteľov. Preto
je potrebné zabezpečiť, aby bol prechod po-
stupný bez negatívnych dôsledkov na obyva-
teľov a aby neohrozil konkurencieschopnosť
priemyslu.

„Dovolím si dotknúť sa ešte témy nedávno
vydaného oznámenia Európskej komisie
k efektívnejšiemu a demokratickejšiemu rozho-
dovaniu v oblasti energetiky a klímy. Toto ozná-
menie, v ktorom sa navrhuje revízia Zmluvy
Euratom, vnímame so znepokojením. Téma
tzv. demokratického deficitu Zmluvy Euratom
je pre nás nepochopiteľná. Z pohľadu SR je táto
zmluva dostatočne vyvážená a v súčasnosti za-
bezpečuje nevyhnutnú rovnováhu medzi pro-
jadrovými a protijadrovými členskými štátmi
EÚ,“ uviedol.

Zmluva podľa neho zaručuje právo každého
členského štátu na voľbu svojho energetického
mixu a umožňuje projadrovým členským štá-
tom rozvíjať tento zdroj energie bez toho, aby
bránila ostatným v rozvoji iných zdrojov ener-
gie. „Domnievam sa, že otvorenie hociktorej
časti Zmluvy Euratom by v konečnom dô-
sledku mohlo viesť k otváraniu akejkoľvek inej
zmluvy EÚ,“ dodal premiér. �
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Česká republika je 15 let v Evropské unii.
V čem spatřujete největší přínos našeho člen-
ství? Je něco, co Evropská unie České repub-
lice také vzala?

Určitě je co slavit, jsme součástí společen-
ství, které nás táhne nahoru. Jak ekonomicky,
protože z 82 procent do Evropy vyvážíme, tak
hodnotově, protože jsme se vstupem znovu
ocitli tam, kam patříme. Mrzí mě, že si mnozí
myslí, že jakmile už jednou v Evropské unii
jsme, nemusíme pro to nic dělat. Opak je
pravdou, musíme si náš vliv uvnitř Unie ne-
ustále odpracovávat. Když jsme do Unie vstu-
povali, ozývaly se hlasy, že se dobrovolně
vzdáváme části naší suverenity, že se v Evrop-
ské unii rozpustíme a že se zvýší nezaměstna-
nost. Nic z toho se nestalo. Naopak, Česko se
stalo rekordmanem a v rámci Unie má nej-
nižší nezaměstnanost – pozitivní efekt jednot-
ného trhu je nepopiratelný.

V mediálním prostoru často slýcháme, že tu či
onu věc nám nařizuje Brusel. Skutečně exis-
tuje něco jako „bruselský diktát“?

Určitě ne. Evropská unie, to jsme my Češi,
Moravané, Slezané, Poláci, Němci, Francouzi,
vlády, které volíme, a nyní nově poslanci Ev-
ropského parlamentu, které jsme si letos
v květnu zvolili. Tak jako v České republice
úředníci v Bruselu nedělají politická rozhod-
nutí. Pracuji v Evropské komisi spolu s ostat-
ními 27 komisaři, které nominovaly vlády jejich

zemí,, navrhujeme legislativu podle pokynů
Evropské rady, tedy členských států, a dohlí-
žíme na to, aby byla pravidla respektována.
Znovu opakuji – pracujeme pouze na věcech,
na kterých se členské státy dohodly, že budou
řešeny na evropské úrovni. Každý jeden návrh
Komise musí být také přijat volenými europos-
lanci a vládami členských zemí, než se stane
platným – nikoli nutně ve stejné verzi, kterou
navrhneme.

Evropská unie zažívá několik těžkých let,
mimo jiné i v souvislosti s migrační krizí, eko-
nomickou situací některých států či s britským
odcházením. Často se hovoří o krizi Evropy
i evropských institucí. Jaká je cesta z této
krize, existují nějaké scénáře?

Když se ohlédnete do historie Evropy, vždy
jsme tu měli nějakou krizi. Ten, kdo žije v Ev-
ropě, má skvělou adresu. To říkám objektivně
a s plným vědomím současné situace v EU –
nyní se snižuje nezaměstnanost, ekonomie je
stabilní, příchod migrantů je také nízký. Neří-
kám, že nemáme problémy, ale zároveň jsme
toho opravdu hodně dosáhli společnými si-
lami. Patnácté výročí od vstupu do EU je příle-
žitost k zamyšlení, k tomu, abychom si ujasnili,
co pro nás členství znamená. Věřím, že změna
je nutný, zdravý a nevyhnutelný proces, že se
EU musí reformovat, musíme na evropské
úrovni dělat méně, zato efektivněji. Vždy jsem
byla silný oponent přílišné regulace.

Co považujete za největší výzvu pro Evrop-
skou unii?

Držet krok se státy a ekonomikami, kde je
rychlý růst vykoupen porušováním lidských
práv. Také musíme zajistit, aby evropské
a české hodnoty formovaly světový vývoj
a inovace. Musíme zachovat naše hodnoty na-
příklad v přístupu k umělé inteligenci. Ta by
také podle evropského vzoru měla být etická
a založená na právu. Díky Evropské unii je
Česko součástí většího celku, který je jedním
z nejbohatších a nejvlivnějších na světě. To by-
chom neměli brát jako samozřejmost. Ve světě,
kde dominují mocnosti, jako jsou USA a Čína,
může Evropa hrát silnou roli pouze tehdy, od-
povídá-li na důležité otázky stejným jazykem.

Co pro Vás bylo v roli eurokomisařky nejobtí-
žnějším úkolem?

Když mě kolegové přesvědčili, abych vy-
zkoušela virtuální realitu. Ne, vážně, moje port-
folio je hodně široké a řeším v něm věci, které
se týkají srdce – identity lidí, menšin, vlády
práva i rozumu – obchodní nebo trestní právo,
a konečně „žaludku“ – ochranu spotřebitelů
a jejich práv. Na svém příštím postu bych ale
uvítala spíš ekonomičtější zaměření.

Na co jste za dobu působení v Komisi nejvíce
hrdá?

Na to, co jsme dokázali v rámci bezpeč-
nosti, například v boji proti praní špinavých

V. Jourová: Kdo žije v Evropě, má skvělou adresu
Patnácté výročí od vstupu do EU je podle eurokomisařky Věry Jourové příležitost k zamyšlení. Žena,
kterou časopis Time zařadil mezi sto nejvlivnějších osob současnosti, je nejvíce hrdá na to, co jsme
dokázali například v boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu.
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peněz a financování terorismu. Řešili jsme
tzv. zlatá víza. Vím, jak je pro Evropany důle-
žité cítit se bezpečně. V této oblasti je důležité
táhnout za jeden provaz, protože když selže
jeden členský stát, ovlivní to všechny ostatní.
V tom je krása Unie, některých věcí státy ne-
můžou dosáhnout samy. Mým cílem bylo
také posílit práva spotřebitelů a různých zne-
výhodněných skupin, ať už šlo o romské žáky,
nebo třeba o ženy penzistky, které dostávají
o 39 procent nižší důchody napříč Evropou.
V této oblasti nejsem pro žádnou radikální re-
gulaci, vždycky jsem se držela na úrovni do-
poručení jednotlivým státům směrem k lepší
informovanosti.

Časopis Time vás zařadil mezi sto nejvlivněj-
ších osob dneška. Není trochu paradoxní být
na seznamu vedle zakladatele Facebooku,
jehož obchodní model je založen na obchodu
s daty, jejichž ochranu máte také na starosti?
A jak se vlastně daří chránit data Evropanů?

Není to paradoxní, říkám, že vliv, který časo-
pis Time přisuzuje, může mít pozitivní i nega-
tivní znaménko. V případě pana Zuckerberga
jsme každý jednou částí téže mince. Jak jsem
již říkala, Facebook by se měl stát součástí ře-
šení problémů, které sám způsobil. Doufám, že
si Evropané díky novým pravidlům na ochranu
soukromí uvědomili, jakou mají jejich data
hodnotu. Jsem ráda, že se mi povedlo vyjednat
dohodu s USA o přenosu dat Evropanů přes
Atlantik, přestože tam mají nižší ochranu dat
než my tady.

Statistiky často ukazují na znevýhodněné po-
stavení žen ve společnosti. Existují i statistiky,
ve kterých ženy naopak pozitivně vynikají,
a oblasti, v nichž je jejich postavení výrazně
lepší?

O statistice, kde ženy výrazně vynikají,
nevím, ale mám pocit, že ženy vynikají v pozi-
cích, kde je nutné spolupracovat. Snáz se
s ostatními domluví, dokážou lépe nacházet
kompromisy. Občas žertem říkám, že muži
mají taktiku zaútočit a pak se stáhnout.

Mzdové přehledy ukazují, že stále existuje po-
myslná opona mezi západem a východem Ev-
ropské unie, kdy český pracovník bere za stej-
nou práci třetinovou výplatu než německý.
Jakým způsobem a kdy se toto podle vás po-
daří překonat?

Nedávno jsme byli svědky růstu platů
v České republice, za což jsem moc ráda. Lidé
začali být sebevědomější, začali si říkat o více
peněz. Je to věc, která jde pomalu, ale blížíme
se. Se svou zkušeností z Belgie mohu říci, že
platy zde sice mohou být vyšší, avšak životní
náklady jsou také mnohem vyšší než v Česku,
takže hledět pouze na mzdu není úplně přesné.
Obecně lze ale říci, že nerovnost v rámci Unie
je jedna z věcí, kterou budou muset budoucí
evropští lídři řešit. Musíme se snažit o férovější
podmínky.

Máte zkušenosti z české i evropské politiky.
Jak se od sebe liší a jaká vůbec panuje poli-
tická kultura v institucích EU?

Mám velkou výhodu, že jsem opravdu pro-
šla všemi stupni národní politiky. Začínala jsem
v Třebíči na městském úřadě, potom jsem pů-
sobila na Ministerstvu pro místní rozvoj jako
ředitelka a až potom jako náměstkyně ministra
a pak ministryně. Z toho čerpám i ve své dosa-
vadní práci, snažím se vidět, jaký dopad bude
mít na lidi. Tady v Bruselu je obrovská konku-
rence a mám pocit, že hraju neustále simul-
tánku, mám rozehraných více partií najednou.
Politická kultura v institucích je velmi slušná,
lidé tady mají pocit, že vytvářejí něco pro celou
Evropu, a začínají u sebe. Potkala jsem mnoho
kolegů, kteří jsou na svou práci vyloženě hrdí.

Jsou v evropských strukturách rozhodovací
procesy založeny na analýze dat, tedy uplat-
ňuje se zde tzv. evidence based decission ma-
king? Můžete to porovnat se situací v České
republice?

V Komisi skutečně usilujeme o tvorbu politik
založených na faktech. Za svůj generální direk-
torát pro spravedlnost můžu říci, že když při-
pravujeme legislativu, dělají kolegové dopa-
dové studie, tedy predikce toho, jaký dopad na
lidi, na ekonomiku a byznys bude nové opa-
tření mít. Vyhlašujeme také veřejné konzultace,
abychom odchytli pohledy a fakta, které nám
třeba mohly uniknout. Je to moc užitečné.
V Česku se myslím také držíme tohoto trendu,
některé agendy více a některé méně. Například
z vlastní zkušenosti na Ministerstvu pro místní
rozvoj mohu potvrdit, že jsme analytickou práci
hojně využívali. Práce s daty může zásadně
ovlivnit politický diskurz. Například nevytvořit
podmínky pro pečující rodiče a mladé ženy je
nejen problémem pro ně samé, ale předsta-
vuje také ekonomickou ztrátu pro celou společ-
nost. Toto zjištění vedlo ke změně pohledu na
využívání eurofondů, kdy na služby typu školky
a jesle nepohlížíme jako na náklady, ale jako na
investice s rychlou návratností.

Jak by se mělo do budoucna formovat posta-
vení České republiky v rámci Unie? Již několik
let se například hovoří o vícerychlostní Evropě,
tvrdém jádru a podobně. Kam by v Evropské
unii mělo Česko patřit?

Já bych si přála, aby byla Česká republika
silným, sebevědomým hráčem, aby dokázala
tvořit strategická partnerství a nebála se být kri-
tická. Máme Evropě co nabídnout a do určité
míry se to již děje, máme dobré vyjednavače.
Přála bych si Česko, které přispívá ke konstruk-
tivní debatě. Brexit je smutný příběh, ale záro-
veň je pro Česko a další státy příležitostí, jak za-
stávat silnější roli. Vícerychlostní Evropu již
přece máme a vidím to dobře na svém portfo-
liu – některé státy mají výjimky ze spolupráce
v soudních záležitostech, jiné mají věci v ob-
lasti justice nastavené jinak. Nemyslím si, že
různá rychlost je velký problém, pokud jdeme
všichni alespoň podobným směrem. Problém
začíná, když sílí ti, kdo přišli Evropu bořit, a ne
společně tvořit. To bude úkol pro příští Komisi
– úzce spolupracovat s národními vládami
a vytyčit priority, na kterých bude třeba spolu-
pracovat.

V roce 2022 by se měla Česká republika uj-
mout předsednictví v Radě EU. Co by mělo být
podle vašeho názoru hlavním tématem a pri-
oritou českého předsednictví?

Nebudu předjímat, toto je otázka na českou
reprezentaci. �
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Voblasti smart systémů firma zazname-
nala téměř dvojnásobný růst, kdy výše
tržeb dosáhly 75 milionů korun a nový

obchod rekordních 117,8 milionu korun. „ZAT
se dlouhodobě zaměřuje na vývoj inteligent-
ních systémů řízení. V loňském roce jsme
uvedli na trh novou platformu SimONet, která
zajišťuje bezdrátový sběr, přenos a zpracování
dat pomocí sítí IoT. Mezi strategické cíle spo-
lečnosti patří rozvoj softwarových služeb spo-
jených se zpracováním velkého množství dat
a jejich prezentací na moderních informačních
platformách. I proto jsme k prvnímu lednu to-
hoto roku včlenili do struktury dceřinou spo-
lečnost Definity Systems, která se na vývoj
IoT technologií zaměřuje. Chceme tím posílit
naše kompetence a nabídnout zákazníkům
nové inteligentní systémy,“ doplňuje Vladi-
slava Česáková, členka představenstva ZAT.  

Pevné postavení v energii atomu

Stabilně silnou oblastí dodávek ZAT je jaderná
energetika. V tomto segmentu firma realizovala
tržby v objemu 400 milionů korun. Mezi vý-
znamné zakázky patří ukončení modernizace
čtyř bloků VVER 440 jaderné elek trárny Pakš I
v Maďarsku, výměna řízení regulačních tyčí re-
aktoru na druhém bloku jaderné elektrárny Mo-
chovce na Slovensku či obnova počítačového
informačního systému na dalším bloku jaderné
elektrárny Dukovany. V současné době jsou ří-
dicí systémy ZAT nasazeny na 32 blocích jader-
ných elektráren v sedmi státech Evropy a Asie.   

Řídicí systémy 
i pro výzkumné a malé reaktory  
ZAT vyvíjí, vyrábí a nasazuje řídicí systémy
jak na velké reaktory typu VVER 440, VVER

1000 a VVER 1200, tak na malé reaktory a sou-
visející jaderné technologie. „Dodáváme cel-
ková řešení pro bezpečné a spolehlivé řízení
jaderné elektrárny velkého i malého výkonu.
Zároveň naše systémy nasazujeme do ma-
lých a výzkumných reaktorů, v současné době
například pracujeme na vývoji prototypu sy-
stému řízení regulačních palivových tyčí do ex-
perimentálního reaktoru pro americký trh,“
dodává Karel Stočes, ředitel divize Ener -
getika. Podle něj se chce firma podílet na vý-
znamných rekonstrukcích či výstavbě nových
jaderných bloků u nás i ve světě. Zároveň
bude know-how z řízení technologie velkých
bloků uplatňovat v produktech pro školní, vý-
zkumné a malé modulární reaktory.  

Zaměřeno na obnovitelné zdroje  

Segment klasické energetiky prochází dlouho-
době změnou. „I nadále dodáváme naše ře-
šení na velké zdroje typu tepelné elektrárny či
teplárny, zároveň se zaměřujeme na oblast
obnovitelných zdrojů, jako jsou vodní elek -

trárny, geotermální nebo solární elektrárny,
kde chceme nasadit naše řešení kompaktních
kontrolérů pro malé turbíny a buzení syn-
chronních generátorů,“ zdůrazňuje Ivo Tichý.
V rámci vodní energetiky ZAT, jako generální
dodavatel, nasadil v loňském roce řídicí sy-
stém ve vodní elektrárně Lipno I. Ta je nově
bezobslužná, zároveň má jeden z nejrychlej-
ších systémů připojení do sítě v oblasti vodní
energetiky na světě.  

Mezi další úspěšné projekty z loňského fis -
kálního roku patří dodávky pro Elektrárny
Opatovice, C-Energy v Plané nad Lužnicí nebo
pro Teplárnu Náchod. Ze zahraničí jmenujme
výměnu řídicího systému v elektrárnách Fel-
ton na Kubě či Empalme II v Mexiku. „V loň-
ském roce jsme pracovali na více než stovce
projektů, kdy jsme nasazovali systémy DCS,
regulace a ochrany turbín, budicí soupravy
generátorů a mnoho neblokových řídicích sy-
stémů včetně zajištění servisní podpory,“
upřesňuje František Kural, manažer za seg-
ment klasické energetiky. Zájem o řídicí sy-
stémy ZAT v tomto segmentu potvrzují i čísla,
kde firma dosáhla tržeb ve výši 130 milionů
korun.  

V letošním roce se chce společnost zaměřit
na vývoj a nasazení produktů v oblasti služeb
pro zdrojovou část energetiky či produkty pro
distribuci energie, jako jsou akumulace, dis-
pečinky i bezdrátový přenos dat. „Očekáváme
také zvýšení podílu zahraničních projektů
především v tradičních teritoriích, jako jsou
Slovensko, Polsko, Kuba či Skandinávie,“ do-
plňuje Ivo Tichý. 

Rozvoj inteligentních systémů řízení 

Jak už bylo uvedeno, nejmladší divize Smart
systémy zaznamenala v loňském roce značný

ZAT významně posiluje v nových segmentech 
Společnost ZAT, dodavatel inteligentních systémů řízení pro energetiku a průmysl, zveřejnila své
hospodářské výsledky za fiskální rok 2018. „Máme za sebou úspěšný rok, objem tržeb přesáhl 700
milionů korun. Růst zaznamenaly všechny tržní segmenty, především divize Smart systémů, tedy
nových technologií z oblasti Průmyslu 4.0,“ říká Ivo Tichý, člen představenstva ZAT. 
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nárůst tržeb i nového obchodu. „V rámci
dlouhodobé strategie se soustředíme na
vývoj nových produktů především v oblasti
IoT technologií. Nová platforma SimONet tak
doplňuje platformu SandRA a rozšiřuje do-
dávky ZAT o technologie Průmyslu 4.0,“ uvádí
Václav Janoch, ředitel divize Smart systémy.
Firma chce SimONet nově nabízet i pro bez-
drátový monitoring produktovodů a monito-
ring budov. Podle Václava Janocha tak napl-
ňuje požadavky zákazníků na samotný sběr
dat a jejich archivaci i na komplexní dodávky
včetně vizualizace. 

Tržby divize Smart systémy 

V oblasti smart systémů se firma zaměřuje na
tři hlavní segmenty: dopravu, plynárenství
a průmyslové systémy. Ve fiskálním roce 2018
narostly tržby v oboru doprava a průmyslové
systémy dvojnásobně, v plynárenství o více
jak 70 procent. Servisní služby ve všech obo-
rech tvořily 10 procent z celkového objemu
tržeb 75 milionů korun, což je téměř 100pro-
centní nárůst oproti předchozímu roku. Více
než polovinu tržeb produkovaly zakázky
v oborech doprava a ply ná renství. „V letoš-
ním roce chceme uzavřít další velké kontrakty
na dodávky a servis dispečinků i telemetric-
kých stanic,“ dodává Václav Janoch. 

Vývoj v oblasti IoT technologií 

Společnost ZAT disponuje kvalitním vývojo-
vým zázemím v Příbrami, jehož technologie
řídí náročné průmyslové procesy v téměř 70
zemích světa. V oblasti dopravy chce v letoš-
ním roce, ve spolupráci s kolegy z dceřiné
společnosti Definity Systems, vyvinout sofis-
tikované softwarové nástroje pro zvýšení
úrovně automatické tvorby a testování klíčo-
vých produktů. V oboru plynárenství bude
firma průběžně inovovat produkty pro teleme-
trické stanice s využitím technologií Průmyslu
4.0. U inteligentních průmyslových systémů
se chce ZAT zaměřit na nasazení produktů pro
ekologizaci vodního hospodářství a výměnu
řídicích systémů bioplynových stanic, a to na
základě loňské úspěšné realizace v Starose-
delském Hrádku. 

Novinky v řídicím systému SandRA 

SandRA Synergy je moderní řídicí systém
třídy Distributed Control System (DCS) vytvo-
řený z komponent platformy SandRA (Safe
and Reliable Automation) a softwarových ná-
strojů. Jde o čtvrtou generaci řídicího sy-
stému z dílny vývojářů firmy ZAT. 

V rámci rozvoje této platformy se ZAT
v loňském fiskálním roce zaměřil na vývoj
elektroniky pro řízení regulačních mecha-
nismů malého výzkumného reaktoru o vý-
konu 50 MW. Tyto zkušenosti hodlá uplatnit
při vývoji řídicích systémů pro malé energe-
tické modulární reaktory. Pro velké reaktory
typu VVER 1200 se ZAT společně se ŠKODA
JS podílel na vývoji nového, dnes už patento-
vaného systému měření polohy regulačních
tyčí.  

Pro oblast menších energetických zdrojů
firma uvedla na trh nový produkt Kompaktní
regulátor turbíny určený pro řízení všech typů
turbín, tzn. parních, vodních i větrných s vý-
konem v řádu desítek megawattů. Ve vývoji

kompaktních přístrojů chce pokračovat i na-
dále, např. inovací zavedeného produktu Re-
gulátoru buzení synchronních generátorů. 

Dlouhodobou koncepcí ZAT je zvyšování
kybernetické bezpečnosti řídicího systému
SandRA, a to jak v oblasti zabezpečení systé-
mového SW řídicích stanic, tak v oblasti návr-
hového a projekčního nástroje Pertinax urče-
ného pro tvorbu aplikačního SW. Firma ročně
investuje do vývoje přes 30 milionů korun. 

Výroba průmyslové elektroniky 

Společnost ZAT disponuje špičkovým technic-
kým i technologickým zázemím pro výrobu
průmyslové elektroniky jak pro své účely, tak
pro potřeby externích zákazníků (pod názvem
EMS – Electronic Manufacturing Services). „U
externích zákazníků můžete naše výrobky najít
především v elektrických lokomotivách, rychlo-
vlacích, trolejbusech, ale i v technologiích pro
dálkový přenos energie HVDC. Část produkce
je v indikátorech vysokého napětí, ale i v lékař-
ských přístrojích, které ZAT vyrábí,“ doplňuje
Vladimír Pikard, ředitel divize Průmyslová elek -
tronika. Teritoria koncových zákazníků se na-
chází například v Jižní Koreji, Číně a samo-
zřejmě v Evropě. Pro divizi Průmyslová elektro-
nika skončil loňský fiskální rok opět úspěšně,
kdy tržby pro externí zákazníky (EMS) dosáhly
91,4 mil. korun a nový obchod 111,5 mil korun. 

Firma zaznamenala růst také v oblasti výroby
rozváděčových skříní. Ve fiskálním roce 2018
jich vyrobila 274, což je meziroční růst o 54 pro-
cent. „Mezi významné zákazníky patří armén-
ská jaderná elektrárna Metsamor, klasická elek -
trárna Felton na Kubě či elektrárna Mělník
v České republice,“ říká Martin Brašna, ředitel
divize Výroba dodávek. V letošním roce firma
plánuje další kroky v digitalizaci výroby a zefek-
tivňování některých podpůrných činností. 

Výrobce lékařských přístrojů 

Společnost ZAT je známá především jako do-
davatel inteligentních systémů řízení pro ná-
ročné průmyslové procesy se zaměřením na
jejich bezpečnost a spolehlivost. Zároveň je
komplexním dodavatelem inovativních a in-
dividuálních řešení a služeb pro zdravotnictví
a certifikovaným výrobcem zdravotnických
prostředků včetně všech souvisejících pro-
cesů. 
„Jsme členem Asociace výrobců a dodava-
telů zdravotnických prostředků. V loňském
fiskálním roce jsme realizovali výrobu a pro-
dej lékařských přístrojů do Ruské federace,
na Slovensko a do Slovinska za 5 milionů
korun,“ doplňuje Roman Plavec, ředitel di-
vize Medical. 

Budoucnost

ZAT pro všechny obory, na které se zamě-
řuje, vyvíjí inteligentní systémy řízení a tech-
nologie v kontextu Průmyslu 4.0. Řídicí sy-
stém SandRA, který je v současné době
v polovině svého životního cyklu, je úspěšně
nasazen ve stovkách realizací po celém
světě. „Plánujeme další expanzi především
na zahraniční trhy. V současné době máme
objem připravovaných či platných nabídek
v úrovni 10 miliard korun. Na rozvoj firmy
jsme dobře nachystáni. 
V posledních několika letech jsme investo-
vali do rozvoje technického a technologic-
kého zázemí 400 milionů korun a jsme při-
praveni na dalších 30 let provozu. Máme sta-
novenu dlouhodobou vizi do roku 2062 tak,
aby i v době stého výročí od založení firmy
byl ZAT úspěšnou a žádanou společností
s vyspělými řídicími a inteligentními sy-
stémy,“ uzavírá Vladislava Česáková. �
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Pane náměstku, do vaší kompetence
patří oblast životního prostředí, infra-
struktury, technické vybavenosti a bez-
pečnosti v hlavním městě. Už samotný
výčet úkolů publikovaný na www strán-
kách magistrátu, za něž máte odpověd-
nost, hovoří sám za sebe. Které Vy
osobně považujete za prioritní?

Z toho portfolia jednoduše nelze vy-
brat jednu prioritu. Když řeknu, že mojí
velkou prioritou je životní prostředí, tak
se to jen těžko obejde bez priorit v ob-
lasti infrastruktury a technické vybave-
nosti. Podobně je to s bezpečností.
Všechno souvisí se vším a ta problema-
tika je provázaná. Úplně jednoduše bych
to řekl tak, že pokud přispěji k udržitel-
nějšímu, zelenějšímu, čistšímu, tech-
nicky vyspělejšímu a bezpečnějšímu
městu s méně automobily a více zeleně
v ulicích, budu nad míru spokojený.

Jak vyplývá z Vašich slov, v souhrnu se
jedná o bezpečnost a zdraví Pražanů
a návštěvníků hlavního města v širších
souvislostech. Když byste měl charakte-
rizovat silné a slabé stránky Prahy, které
to jsou?

Praha skutečně patří dlouhodobě
k nejbezpečnějším městům Evropy
a světa. Má velmi dobře fungující inte-
grovaný záchranný systém a hlavně,
Prahu jako bezpečné místo pro život
vnímají samotní Pražané i turisté. To je
podstatné. Tím neříkám, že můžeme
spát na vavřínech. Naopak. Investujeme
třeba do zázemí letecké záchranné
služby, posilujeme Městskou policii, na-
kupujeme vybavení a budeme investo-
vat i do moderních technologií, které
napomohou třeba komunikaci záchran-
ného systému se širokou veřejností
v reálném čase. 

Řešení problémů naší metropole je běh
na dlouhou trať, dá se to vůbec zvlád-
nout za jedno volební období?

Čtyřleté volební období je zoufale
krátká perioda. Důležité je dobře nastar-
tovat jednotlivé projekty. Když budou
dobře připravené, tak je bude moct
úspěšně dokončit jakékoliv vedení
města, které vzejde z příštích voleb.
V řadě případů v oblasti životního pro-
středí, technické vybavenosti i bezpeč-
nosti je potřeba také pokračovat v již roz-

jetých projektech. Za mě není až tak pod-
statné, jestli si budu moct za necelé čtyři
roky odškrtat seznam vyřešených prob-
lémů, ale spíše fakt, zda jsou věci dobře
nastavené a lidé, kteří jsou za ně odpo-
vědní, mají dost zkušeností a možností,
jak případné problémy dále řešit.

Když budeme konkrétní, chcete posílit
odolnost Prahy vůči změně klimatu, což
je samo o sobě velké téma. Jak přede-
vším?

Na červnovém jednání předložím za-
stupitelstvu návrh na přijetí klimatického
závazku Prahy. Praha se tím přidá k ně-
kolika stům měst, obcí a regionů z anglo-
saského světa a dalším světovým metro-
polím, jako je třeba Londýn nebo Man-
chester, které tímto krokem přijaly zod-
povědnost za stav životního prostředí
a celé planety. Klimatický závazek uloží
městu, aby ve svých krocích vždy zvažo-
valo ekologické dopady. Tato ekologická
kritéria budou mnohdy nadřazena těm
ekonomickým. Praha již přijala a připra-
vuje mnoho konkrétních kroků. Ty se tý-
kají třeba výsadby nových stromů, boje
proti suchu, zakládání nových vodních

Každý obyvatel Prahy by měl nést kus zodpovědnosti 
za stav naší metropole,
řekl CzechIndustry Petr Hlubuček, náměstek primátora hlavního města Prahy
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ploch, revitalizace parků, opatření na sni-
žování emisí CO2 a další. V současné
době se finalizuje Adaptační strategie na
změnu klimatu a Akční plán pro udržitel-
nou energii a klima, které přinášejí celý
balík opatření proti klimatickým změ-
nám. Veškerá opatření však nebudou
nikdy natolik účinná, pokud se nezačnou
chovat zodpovědně samotní obyvatelé
Prahy. Automobilová osobní doprava,
nadměrná spotřeba vody, nadužívání kli-
matizace nebo naopak přetápění bytů,
špatné sekání trávy a další. To jsou ná-
vyky či dokonce zlozvyky, které mají dra-
matický vliv na životní prostředí. Praha
tedy musí zároveň i vzdělávat veřejnost,
jak se k životnímu prostředí chovat.

K tomu cílí Akční plán pro udržitelnou
energii a klima, který má být pokračova-
telem schválené Adaptační strategie na
změnu klimatu a Územní energetické
koncepce. Nevznikne tak jen další doku-
ment? Bohužel, většina z nich zůstala
jen na papíře…

Ale ono to bez toho papíru prostě
nejde. Není chybou dokumentu či od-
borné analýzy, že není realizována. Je to
vždycky jen o lidech, v tomto případě
o politicích a jejich schopnosti se dohod-
nout na nějakém řešení. Věřím, že sou-
časné vedení Prahy se dokáže posunout
ne krok, ale o několik kroků dál, než naši
předchůdci.

S klimatickou změnou, a nejen s ní sou-
visí zabezpečení Prahy kvalitní pitnou
vodou a efektivní hospodaření s ní.
Podle nedávné tiskové zprávy ČSÚ je její
nejvyšší spotřeba v domácnostech
v hlavním městě a převyšuje 107 litrů na
osobu za den. Nejnižší je naopak ve Zlín-
ském kraji, kde je přibližně o 32 litrů
menší. Není na čase přijmout kroky,
které by omezily plýtvání s ní a taky se
poučit z minulosti a vrátit se k většímu
uplatnění užitkové vody všude tam, kde
může nahradit pitnou? První vlaštovkou
v tom bude zřejmě botanická zahrada.

Přesně tak. Už jsem to ostatně nazna-
čil. Bez změny chování velké části popu-
lace můžeme vymýšlet každý den něko-
lik projektů na boj s klimatickými změ-
nami, ale efekt bude vždy omezený, když
jej svým chováním na druhé straně pod-
razíme. Teď jde o to, jaké kroky přijmout,
aby byly akceptovatelné a měly požado-
vaný efekt. Nabízí se pochopitelně moti-
vace finanční. Ovšem jak dramatické by
muselo být zdražení vody, aby to mělo
většinový a výrazný efekt? Obávám se,
že by muselo jít o enormní zvýšení cen,
což zase z mnoha dobrých důvodů není
možné. Kromě řady administrativních
překážek by takové opatření nejvíce do-
padlo na nižší příjmové skupiny a starší
lidi, kteří ale nejsou na čele žebříčků ve
spotřebě vody. Takže by se musel nasta-
vit odpovídající sociální systém, a to ne-

mluvím o nutnosti takové opatření poli-
ticky prosadit a obhájit. Osobně se do-
mnívám, že cesta vede přes masivní
osvětu a příklady v podobě třeba už zmí-
něné botanické zahrady. Dnes už mas-
média problematiku nedostatku vody
výrazně akcentují a věřím, že to bude mít
dopad na chování lidí.

Kvalita vzduchu, který dýcháme, Vám
asi moc radosti nedělá. Hlavním znečiš-
ťovatelem jsou automobily. Logicky se
jako řešení nabízí omezení dopravy na
silnicích a také přesunutí její části
na vodu.  Příkladem takového řešení
mohou být betonárky Libeň a Rohan-
ský ostrov, kdy díky lodní dopravě ka-
meniva nepřijely do Prahy od počátku
roku cca 4000 kamionů. Uvažujete
s touto alternativou?

Určitě to je jedna ze zajímavých vari-
ant, ale nebudeme si nalhávat, že tím
můžeme problematiku dopravy uspoko-
jivě vyřešit. Lodní motory navíc produ-
kují velké množství emisí. Je to dobrý
doplněk, ale stále jen doplněk. Pro zajiš-
tění zlepšení ovzduší se omezení indivi-
duální i nákladní automobilové dopravy
na území města zkrátka nevyhneme. Plá-
nujeme také zavedení mýta za vjezd do
centra. Poplatek za vjezd do města už je
zaveden v řadě evropských měst. Prav-
dou také je, že Praha generuje 25 % HDP
České republiky. Vláda by tedy měla
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Praze „pomoci“ s projekty jako je vý-
stavba metra či dokončení Městského
okruhu. Důležitá je také spolupráce se
Středočeským krajem, protože řada aut
v Praze patří právě dojíždějícím Středo-
čechům. Prioritou je proto budovat zá-
chytná P+R parkoviště a mít funkční sy-
stém MHD v Praze. 

Chystáte vyhlášku, která zakáže topit
uhlím v nízkoemisních kotlích, což uvítá
každý rozumný člověk. Nevím proč, ale
stále jsou mimo pozornost plynová to-
pidla známá jako vafky. Přitom vyprodu-
kují přibližně polovinu emisí, než vzniká
při spalování uhlí, navíc přímo do ulic,
kde se pohybují lidé. Plánujete opatření
i v tomto směru?

Na vafky nezapomínáme a jejich vý-
měnu podporujeme. Na jejich náhradu
za moderní úsporný zdroj vytápění
mohou lidé právě nyní žádat příspěvek
z aktuálního dotačního programu Čistá
energie Praha. Na ekologický systém vy-
tápění mohou lidé stále získat dotaci
i z dalšího programu – tzv. Kotlíkových
dotací. 

V minulosti se v některých částech
Prahy nedoporučovala výstavba, aby
město mohlo dýchat. To dnes už neplatí
a prakticky se zastavuje každá proluka,
obytné domy se přestěhovaly i do okra-
jových částí. Nevzniká tak problém s při-
rozeným prouděním vzduchu, v jehož
důsledku bude v centru nedýchatelno?

Není pravda, že se zastavuje každá
proluka. Pro skloubení požadavku při-
způsobit město změně klimatu a nové
výstavby je potřeba využít a podpořit ze-
lená opatření jako výsadba stromů a ze-
leně v ulicích, stavbu budov se zelenými
střechami a fasádami, ozeleňování ve-
řejných ploch a využívání propustných
povrchů, zadržování dešťové vody
a další vodní prvky v ulicích a podobně.
Každý záměr výstavby a každý develo-
per by tak měl na tyto aspekty myslet
a zároveň respektovat limity, které pro
dané území stanoví územní plán – jako
je míra zastavěnosti či stanovené pro-
cento zeleně s vhodnými konkrétními
prvky. 

Vážným problémem se stávají takzvané
tepelné ostrovy. Naše hlavní město se
vzhledem ke své poloze s nimi již po-
týká. Jak byste chtěl tuto situaci řešit?

Rozdíl v průměrné teplotě centra
Prahy a okrajových částí dosahuje při-
bližně dvou stupňů, což není zanedba-
telná hodnota. V určitá časová období
a za určitých meteorologických podmí-
nek jsou pak rozdíly daleko větší. Ře-
šení? Podobně jako v předchozím bodě
jsou to různá adaptační opatření. Tedy
zvýšení zelené plochy a propustných po-
vrchů na úkor tmavého asfaltu; zelené
střechy a fasády, výsadba zeleně včetně
zelených pásů, vodní prvky v ulicích, za-
držení dešťové vody. 

Praha patří mezi nejbezpečnější hlavní
města. Na co se zaměřujete především,
aby tomu tak bylo i nadále?

Nakupujeme nové vybavení, zlepšu-
jeme komunikační systémy mezi jednot-
livými složkami Integrovaného záchran-
ného systému, snažíme se motivovat
nové uchazeče o tato zaměstnání. Pravi-
delně organizujeme preventivní bezpeč-
nostní cvičení, abychom prověřili připra-
venost složek v praxi. 

V Bezpečnostní strategii České repu-
bliky jsou uvedeny více než tři desítky
bezpečnostních hrozeb a s vývojem si-
tuace ve světě k nim přibývají další.
Které jsou podle Vás ty hlavní, na něž
musíme být připraveni?

Už to zní skoro jako klišé, ale skutečně
musíme počítat s možností teroristic-
kého útoku. Nemáme žádné konkrétní in-
dicie, že nám něco takového hrozí, ale
musíme počítat s tím nejhorším, aby-
chom byli připraveni. A pak bych asi
zdůraznil připravenost na povodně. Je
třeba neustále zdokonalovat protipovod-
ňová opatření, neboť velká voda může
přijít prakticky kdykoli.

V čem jsou podle Vás hlavní problémy,
které brání přeměně Prahy na moderní
velkoměsto v souladu s vizí chytrých
měst?

Nemyslím, že by tomu něco zásadního
bránilo. Spíše tady doposud chyběla
jasná vize. Pár „chytrých“ laviček za de-
sítky milionů, které vám pouze dobijí te-
lefon, to není vize chytrého města. V tuto
chvíli již ale máme návrh 6 strategických
a desítky dalších chytrých projektů.
Druhá nezanedbatelná věc je, že město
opravdu v mnoha ohledech poslední léta
stagnovalo. Podívejte se na stav mostů,
nedostatek bytů, skluz výstavby řady klí-

čových dopravních projektů. Tady mu-
síme přitlačit na pilu a přitom myslet na
technologickou budoucnost města. Třeba
už jen tím, že když dnes někde takzvaně
rozkopeme silnici, tak by nebylo špatné
do země rovnou ukládat moderní sítě,
vysázet stromy a využít další moderní
opatření např. pro nakládání s vodou. 

Skromnost a pokora, tyto lidské vlast-
nosti se jako by stále více vytrácely z na-
šeho života. Lidé, a to se týká i naší země,
jsou ochotni podpořit úspory energie,
ekologická řešení a následné ini ciativy do
takové míry, pokud se to nedotkne jejich
„blahobytu“. Tato neochota dokáže zma-
řit i sebelepší snahy, které jsou ku pro-
spěchu všech. Myslíte, že se podaří ma-
gistrátu získat Pražany pro chystaná opa-
tření v oblasti bezpečnosti, energetic-
kého hospodářství, ekologie a dalších? 

Myslím si, že právě Pražané mají vyso-
kou míru sociální citlivosti a pocitu zod-
povědnosti za společnost a prostředí, ve
kterém žijí. A město jim k šetrnému způ-
sobu života musí nastavit řadu vhod-
ných podmínek. Metropole však čelí ob-
rovskému přílivu lidí, který zesiluje a mu-
seli bychom se trochu filozoficky zamý-
šlet, za jak dlouho se z takového člověka
stane Pražan, který město začne chápat
jako skutečný domov v širokém slova
smyslu a tedy se o něj i patřičně starat.
Tedy, že se nestará jen o sebe, ale o širší
okolí svého bydliště. Věřím, že Praha
dává příležitost opravdu každému najít si
zde plnohodnotný domov a každý oby-
vatel Prahy by tedy měl nést kus zodpo-
vědnosti za stav naší metropole. �

Pozn. redakce: 
Interview se uskutečnilo v květnu t. r.
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V Praze neustále vznikají nové byty,
kanceláře, školy, obchodní centra
nebo parkovací domy, připravuje se

také výstavba důležité dopravní infrastruk-
tury. Brzy začnou práce na tolik potřebném
vnitřním okruhu, Radlické radiále, zahá-
jena byla výstavba metra D, připravují se
projekty nových mostů a mnoho dalšího.
Všechny tyto stavby spotřebují velké
množství stavebního materiálu, který je
třeba dovézt. To ovšem znamená další za-
tížení už tak přeplněné pražské dopravy
těžkými nákladními automobily.

Základní komoditou, která se při vý-
stavbě používá, je beton. Stavět bez be-
tonu takto rozsáhlá díla zkrátka nejde.
Beton se vyrábí v betonárnách. Ty musejí
být co nejblíže místu stavby, aby nedošlo
k předčasnému zatvrdnutí čerstvého be-
tonu v autodomíchávači. Beton téměř
z 80 % tvoří kamenivo a písek. Tyto suro-
viny se na pražské betonárny dováží
z lomů a pískoven na sever od Prahy. Vět-
šina pražských betonáren je zásobována
nákladními auty, přičemž jeden nákladní
kamion přiveze asi 30 tun kameniva.

Odborníci odhadují, že pro výše zmí-
něné projekty bude ročně třeba vyrobit
v Praze více než milion metrů krychlových
betonu. To je každý rok přes 60 tisíc ná-
kladních kamionů, které přivezou kame-
nivo pro betonárny. Existuje však způsob,
jak toto množství nákladních aut výrazně
snížit. Všechny výše uvedené stavby jsou
v dojezdové vzdálenosti z betonáren Ro-
hanský ostrov a Libeň. Obě betonárny jsou
moderní ekologické provozy a jejich hlavní
výhodou je, že jsou na břehu řeky. Kame-
nivo se tak na tyto betonárny dopravuje lo-
děmi.

Jedna loď uveze stejné množství kame-
niva jako 33 nákladních kamionů. Beto-
nárny Rohanský ostrov a Libeň dovezou
při současné produkci prostřednictvím lodí
téměř 400 tisíc tun kameniva a díky tomu
přijede do hlavního města každý rok o 13
tisíc kamionů méně. Při uvažované inten-
zivní výstavbě v blízkých letech lze předpo-
kládat, že se objem kameniva dovezeného
na tyto provozy ještě zvýší. Plánem je
uspořit až 20 tisíc kamionů ročně, tedy při-
bližně 1/3 všeho kameniva dovezeného do
Prahy.

Obě tyto betonárny plní svou funkci ve
městě již mnoho let. Beton z nich byl použit
při výstavbě téměř všech důležitých staveb
v Praze. Všechny etapy pražského metra,
důležité tunely, Trojský most a naposledy
také Nová vodní linka Ústřední čistírny od-
padních vod – to všechno jsou stavby, je-
jichž kamenivo bylo do betonárny dopra-
veno loděmi. Celkově tak za dobu existence
těchto betonáren přijelo do Prahy o více
než 250 tisíc kamionů méně. �

Foto TBG Metrostav
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O desítky tisíc kamionů méně – v Praze to funguje
Největší dálnicí v Praze je jednoznačně Vltava. Její potenciál pro své zásobování využívají dvě
betonárny v centru města, které tak šetrným způsobem vyrábí beton pro výstavbu v hlavním městě.
Ročně je díky tomu v Praze o desítky tisíc kamionů méně.
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Nizozemí, známé více jako Holand-
sko, je konstituční monarchie v čele
s královnou. Má 12 provincií a 636

obcí. V posledních dvaceti letech minulého
století procházelo výraznými správními re-
formami. Stav, v jakém se „země tulipánů“
nacházela v roce 1980, nazval časopis Eco-
nomist „nizozemskou nemocí“, kterou
způsobila především vysoká inflace, nu-
lový přírůstek HDP a růst rozpočtového de-
ficitu. O 18 let později odbornici hovoří
o „nizozemském přikladu“, za kterým stála
velká sociální trpělivost a politická vytrva-
lost.

Co se vlastně stalo, že se Nizozemí po-
sunulo tak dopředu? Začalo s něčím, u nás
nepředstavitelným.  Například snížilo platy
a příplatky ve státní službě, upravilo smě-
rem dolů počty státních zaměstnanců,
nově organizovalo práci, začalo s privati-
zací všech činností, které nemusí nutně vy-
konávat stát či obec, decentralizovalo
státní správu a zvýšilo flexibilnost. Tím je
míněno zrušeni zákonných restrikcí, pokud
jde o částečné pracovní úvazky a přizpůso-
bilo pracovní dobu individuálním potře-
bám zaměstnanců.

Model Tilburg

Do tohoto období právě spadá vznik tzv.
„Model Tilburg“, který v roce 1985 prezen-
tovali představitelé města s cílem zlepšit
kvalitu služeb, které poskytují svým obča-
nům a zvýšit dosavadní řízení aglomerace.
Tilburg je šesté největší město v Nizozemí.
Má 200 tisíc obyvatel, 1750 městských
úředníků a roční rozpočet města činí
750 mil. EUR. 

V roce 1985 nastala pro mnohé po-
hroma. Městští radní totiž uskutečnili klíčo-
vou organizační restrukturalizaci s mnoha
překryvy. Několik menších i větších oddě-
lení transformovali do transparentní orga-
nizace s pouze šesti velkými nezávislými
pobočkami, respektive provozními společ-
nostmi (City affairs, Neighbourhood affa-
irs, Businesses and Public affairs, Social
Employment Department, Fire Department
and the Rubbish Collection Service). Dále
řadu úkolů vyčlenili a nabídli privátním fir-
mám. Účelem reorganizace bylo zvýšení
efektivity a kvality práce městských úřed-
níků prostřednictvím zlepšeného manage-
mentu v rámci demokratických pravidel.

Tilburg se rozhodl přijmout decentralizova-
nou holdingovou strukturu s řadou nezá-
vislých „poboček“ nebo „provozních spo-
lečnosti“. V rámci tohoto nového přístupu
a výsledkově orientované organizační
struktury ředitelé poboček zodpovídají za
všechny manažerské aspekty své „filiálky“.

Když hovoříme o zlepšování municipál-
ního managementu, tak tím nemyslíme
pouze paletu byrokratických, finančních
nebo právních záležitostí. Je za tím více.
Restrukturalizační „Model Tilburg“ se za-
měřil i na zjednodušení organizační struk-
tury, změnu „podnikové kultury“, zkvalit-
něni managementu města, zlepšení pří-
stupu k zaměstnancům a nastavení sy-
stému finanční odpovědnosti.

Od té doby každý vedoucí pobočky má ve
své organizaci odpovědnost za strategii, lid-
ské zdroje, finance a ekonomiku, technické
záležitosti, marketing a komunikaci a infor-
mační management. Vrcholové vedení
města bylo významně zredukováno a téměř
všechny exekutivní a politické úkoly byly
převedeny na 6 již zmíněných poboček.

Hlavní rolí TOP managementu města se
tak stala přímá podpora politickým a admi-

Jak řídit Tilburg
V řadě vyspělých evropských měst dochází k některým změnám v jejich řízení a správě. Vzal jsem si
za příklad město nizozemský Tilburg, které od roku 1985 nastoupilo cestu změny. Upustilo od
úřednického přístupu a začalo řídit město doslova jako firmu. Dnes je tento příklad uváděný jako
nejlepší z moderních trendů v řízení veřejné správy (New Public Management). Snad proto se pro
tento byznysový systém vžilo označení „Model Tilburg“. 

16
2I2019

CI0219_16_18_Jak řídit_CI_SABLONA  25/07/19  00:20  Stránka 16



nistrativním organům, nastavení centrál-
ního rámce standardů, směrnic a politik,
koordinace poboček, rozvoj a zlepšováni
kontroly a plánovaní manažerských instru-
mentů. A samozřejmě také kontrola a kon-
solidace výkonů jednotlivých poboček.

Principy uvedeného modelu

„Model Tilburg“ je založený na 3 princi-
pech: Prvním z nich je plánování v rámci
výsledků úkolů. Všechny aktivity města
(130 aktivit) tu definují jako produkty se
stálými výstupy, předpokládanými příjmy
a oprávněnými náklady k dosažení stan-
dardů kvality. Největší výhodou tohoto pří-
stupu je možnost porovnávat zmíněné pro-
dukty z hlediska efektů, nákladů a příjmů,
což nepochybně napomáhá i formulaci pri-
orit.

Dalším zajímavým principem je rozdě-
leni odpovědnosti mezi politiky a úředníky.
Koncept říká, že politici jsou odpovědní za
otázky „CO“, zatímco úřednici (manažeři)
za otázky „JAK“. Tento koncept jasně defi-
nuje odpovědnosti zúčastněných. Toto roz-
dělení dále zakotvují smlouvy mezi politic-
kými entitami a managementem. Ve
smlouvách se manažeři zavazují k určité
produkci za určitou cenu. Obecně řečeno,
výsledky patří k odpovědnosti manažerů.
Logickou souvislostí je dále využití těchto
kontraktů i pro jednotlivé zaměstnance,
kteří mají zodpovědnost za určité produkty.
Mezi odděleními existují smlouvy na vzá-
jemné služby, které musí dodat smluvní
partneři ve stanovených termínech a ce-
nách.

Posledním z principů je systém plánů
a kontroly. Organizační jednotky města
zpracovávají reporty o průběhu plnění
smluv. Manažer controllingu a účetní kon-
troluji spolehlivost těchto reportů. Existují
také pravidelné audity kvality interní orga-
nizace, administrativy, informačních sy-
stémů, řízení lidských zdrojů atd. Navíc si
účetní vybírá oblasti, u kterých následně
provádí detailní šetření.

Smluvní management

Tilburg uplatňuje i tzv. systém smluvního
managementu, mezi jehož hlavní zásady
patří zákaznicky orientovaný přístup, kva-
lita služeb a výkon, výsledkový manage-
ment a podnikatelská organizace. Ředitelé
poboček takovými kompetencemi k řízení
své organizační jednotky disponují. V této
souvislosti sestavují roční obchodní plán
své pobočky, ve kterém stanovují ceny
a výkony. Rozpočet pobočky pak slouží
jako základ pro vyjednávání mezi jejím ře-
ditelem a Radou města. Ačkoliv se v termi-
nologii hovoří o smlouvách, jedná se spíše
o dohodu mezi dvěma partnery. Ředitel
předkládá návrh produkce a zdrojů, které
potřebuje pro byznys plán pobočky. Jak -
mile Rada města plán akceptuje, dostane
ředitel přidělený rozpočet.

Třikrát ročně ředitelé předkládají zprávu
o výsledcích čerpání rozpočtu, tzv. mana-
gement report. Podstatným aspektem kon-
traktačního managamentu je odklon od
tradiční kontroly na „vstupu“ a naopak
důraz kontroly na „výstupu“. Kontrola ze

strany exekutivních orgánů se totiž téměř
vždy standardně omezuje na kontrolu
vstupní. Každý rok se finanční rozpočty
koncipují pro jednotlivé oblasti. Na konci
roku pobočky připravují roční zprávu
o tom, jak byl naplněný rozpočet, nebo zda
nebyl překročený apod. Na druhé straně
kontraktace decentralizované odpověd-
nosti a nové formy managementu si vyža-
duji přímé spojení mezi příjmy, výdaji, kva-
litou a výkonem. Toto se však jednodušeji
říká, než vykoná. Proto také město Tilburg
postupovalo při přechodu od kontroly
„vstupu“ ke kontrole „výstupu“ metodou
postupných kroků.

Manažerské nástroje

Mezi manažerské nástroje patří především
všeobecný politický plán města. Po obec-
ních volbách a před ustavením nové Rady
města se stanovuje mezi koaličními part-
nery pro následující 4 roky základní do-
hoda o politikách. Dalším je tzv. „Dodatek
cílů“. Každé jaro tu připravují tento doku-
ment, ve kterém Rada města podává
zprávu o vývoji, realizaci a možných úpra-
vách Všeobecného politického plánu.
Tento dodatek popisuje očekávaný strate-
gický a finanční rozvoj. Zahrnuje přehled
strategických cílů, možností a potenciál-
ního finančního výhledu pro rozpočtový
rok. Zastupitelstvo města poté diskutuje
navržený dodatek a rozhoduje o politic-
kých prioritách.

Město Tilburg se zasadilo také o rozpo-
čet města výsledkově orientovaný, ve kte-
rém je přímý odkaz na produkty, odbory,
očekávanou kvalitu, výkon a ceny. Rozpo-
čet odbočky poskytuje odboru kompletní
přehled o produktech, které odbor bude
poskytovat příští rok, o výkonových cílech
a aktivitách, které se očekávají, a rovněž
tak o očekávaných příjmech a výdajích.
Každý odbor připravuje vlastní rozpočet,
který má přímou návaznost na městský
rozpočet.

Ředitelé odborů také podávají 3× ročně
zprávu zastupitelstvu města a Radě města
o vývoji a realizaci rozpočtu odborů. Ma-
nažerská zpráva zahrnuje finanční pro-
gnózu a analýzu odhadovaných skuteč-
nosti. Má charakter „včasného varování“.

Každá pobočka samozřejmě zpracovává
zprávu o výkonech a finančních výsled-
cích. Jejich kompletací vzniká „Sjednocená
zpráva ze zpráv poboček“. Jednou za
4 roky pobočky audituje externí firma,
která také zjišťuje efektivity městské admi-
nistrativy. 

Zpětnou vazbu dvakrát ročně podává
průzkum „spokojenosti občanů se služ-
bami města“. Také ji provádí externí firma.

Inspirace pro naši veřejnou správu

V roce 1993 byl Tilburg oceněný třetím
místem za nejlepší městskou administra-
tivu. Umístil se za novozélandským měs-
tem Christchurch a americkým městem
Phoenix, což ho postavilo na čelo evrop-
ských metropolí. Model Tilburg tak může
být v mnohém vhodnou inspiraci pro
české manažery ve veřejné správě. Nej-
větší přinos „Modelu Tilburg“ vidíme
v prosazení a popularizaci standardních
podnikatelských a manažerských nástrojů
do oblasti municipalit.

Další rozvoj po roce 2005

V návaznosti na zmíněnou verzi zavedli
v roce 2005 nový model, tentokrát pod ná-
zvem „Tilburg Transformeert“ (Transfor-
movaný Tilburg, pozn. autor). Podle vyjá-
dření radnice z února tohoto roku pracuje
tento nástupce v souladu se základními
principy „Modelu Tilburg“. Už se ale ne-
soustřeďuje pouze na operační řízení.   

„Tilburg Transformeert jde ještě dál.
Klade si za cíl rozvíjet firemní kulturu
v chodu města i v práci všech zaměst-
nanců,“ říká Larissa Driessen z oddělení
komunikace města.

„Model Tilburg“ sám o sobě utvářel
chod města celkem 20 let a zaznamenal
velký úspěch. Přestože onen původní
model před deseti lety opustili, idea řízení
města jako firmy tu zůstává a dodnes se
rozvíjí.

A na závěr drobné zamyšlení. Opravdu
si myslíte, že je zákazník pro komerční
firmu opravdu někým jiným než občan pro
město? �

Ing. Marek Pavlík, Ph.D.
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Bohužel pro mnoho měst to jsou stále
téměř nezodpověditelné otázky. Asi tím,
že jsou tak jednoduché. Například město

Aden v Jemenu prochází v této dekádě celko-
vou rekonstrukcí. Jak si to vůbec může dovolit?
Průmysl zde historicky téměř neexistoval
a dnes tomu není jinak. Zásadními předpo-
klady byly bohatá historie a strategická poloha
přístavu mezi Afrikou a Indií a obchod, který
společně s rybolovem a primitivní výrobou ztě-
lesňoval město. Proto místo průmyslových zón
tu začali upřednostňovat obchodní zóny a in-
vestovat do vzdělání. Uvědomili si, že silnice
jsou u nich příliš úzké a často je nutné projíždět
s mnohatunovým nákladem obytnými čtvr-
těmi. Výsledkem byla tedy zásadní změna in-
frastruktury a zjednodušení administrativních
záležitostí pro obchodní činnost. V některých
případech dokonce není nutné vůbec navště-
vovat úřady, vše lze vyřešit online, což bychom
jim i my mohli tiše závidět. 

Mnohá města se sice snaží přizpůsobovat
občanům v mnohých oblastech, ale obvykle
bez dlouhodobého konceptu.  Neblahou roli
také hrají soupeřící politické strany. Výsledkem
je pak situace, kdy se při dopravní nehodě čeká
tři hodiny na policisty, protože ti právě bojují
s drobnou kriminalitou v ulicích. Veškeré zku-
šenosti, shromážděné z činnosti úspěšných
měst, ukazují, že je nutné soustředit aktivity do
těch oblastí, které jsou pro konkrétní město dů-
ležité a naopak.  Právě zde vzniká rozdíl mezi
úspěšným leaderem a standardním a nijak
zvláště se nerozvíjejícím městem. Každé sice
má vlastní plány, které často obsahují všechny
atributy úspěšných měst. Pokud ale zůstanou
na papíře a nepřijmou je za své nejširší vrstvy
místní hierarchie, jsou odsouzeny k neúspě-
chu. 

Atributy měst „lídrů“

Silná vize potřebuje skutečné leadery. Pro
mnoho občanů jsou cíle představitelů města
a jejich vize naprosto neznámé. V tomto
ohledu může jít příkladem komunistická Čína
a její transformace, kdy se tzv. ledy centralizace
citelně uvolnily. Zde se podařilo ve městě
Wenzhou zcela převrátit vnímání původně cen-
tralizovaného rozhodování ve výhodu do té
míry, že dnes je tzv. Model Wenzhou oficiální
cestou rozvoje lokálních ekonomik v Číně. Ve-
dení města se angažovalo v nové strategii, kdy
navázalo na historicky dané stovky let staré ob-
chodnické tradice a začalo podporovat ob-
chodní kontakty. Maximálně uvolnilo podniky
z původního centrálního řízení a naopak začalo
silně podporovat lokální ekonomiky zakládá-
ním center pro vzdělávání podnikatelů. Zasa-
dilo se o exportní financování, pronájem logis-
tických kapacit, a dokonce členové vedení

města začali za město lobovat v Pekingu. Ná-
sledovalo vytvoření tzv. working groups, které
dále poskytovaly aglomeraci zpětnou vazbu
a získávaly nebo tvořily investice v regionu.
V těchto skupinách působili společně zdejší
obyvatelé i podnikatelé. Společně pracovali
pro společnou budoucnost města, často jako
neplacení, ale o to více motivovaní, poradci
mís tního vedení, které jim naopak věnovalo
pozornost. Celý koncept byl nakonec tak
úspěšný, že v současnosti tento model berou
mnozí jako jeden ze stěžejních důvodů rych-
lého růstu čínské ekonomiky. 

Bezpečnost a čistota

Jistě. Je to mnohokrát použité spojení, ale bo-
hužel jen to. V USA si může každé město zvolit
dodavatele úklidových a odpadových služeb,
přičemž několik firem přišlo se skutečně origi-
nálním konceptem. Místo svozu popelnic po-
pelářskými vozy přichází s konzultační službou
v oblasti odpadu pro domácnosti. Snaží se
o minimální vytíženost svých vozů a maxi-
mální recyklovatelnost odpadu. Vše začíná
u místních řetězců a jejich obalů. Končí to pra-
vidly, jak přímo v rodině třídit odpady do něko-
lika košů. Druhým příkladem, který právě tyto
dvě slova charakterizuje, je samotný New York.
Tady poprvé použili tzv. princip rozbitého okna
(od psychologa Zimbarda). Jeho základem se
stalo zabránit malým přestupkům a pochybe-
ním, které vyvolávají psychologickou vzdále-
nost mezi obyvateli regionu. Nově zvolený po-
licejní prezident ho aplikoval v praxi tím, že se
policie soustředila na malé přestupky, jako jsou
přeskoky přes turnikety v metru, systematický
boj proti sprayerům, či trestání obyvatel za své-
volně odhozené odpadky. Přes původní po-
chyby se to projevilo ve vyšším psychologic-
kém vnímání rizika při páchání větších zločinů
(policisté jsou všude) a došlo skokově k po-
klesu závažných trestných činů. 

Infrastruktura

IT řešení se již netýkají pouze interních záleži-
tostí města. Dobře fungují i tam, kde to bylo
v nedávné minulosti ještě nepředstavitelné.
Výrazným důkazem je dynamizace automobi-
lové dopravy ve městech, kdy semafory auto-
maticky přizpůsobují svoji frekvenci a elektro-
nické tabule upravují trasy městem pro rezi-
denty a „projíždějící“. Existuje ještě mnoho po-
dobných aplikací, které zvyšují spolehlivost ve-
řejné dopravy a odstraňují kolony. 

Administrativa

Obrovský přínos přináší městu omezení styku
radnice s občanem při jeho občanských povin-
nostech na minimum a zároveň maximálně
zpřístupnit svoje služby a zvýšit jejich kvalitu.
Pro ilustraci: například město Sandy Springs
v USA se rozhodlo veškeré služby města out-
sourcovat, což znamená, že vyčlenilo různé
podpůrné a vedlejší činnosti, dříve zajišťované
městskými službami a svěřilo je smluvně sou-
kromým společnostem. Výsledkem si jsou vzá-
jemně konkurující pobočky města, které vyka-
zují různou výkonnost a „loajalitu“ klientů. Ti
kladou důraz nejen na dostupnost, ale i na cho-
vání a jednání při styku s klientem. Dalším pří-
kladem je Estonsko, kde se stalo standardem
elektronické daňové přiznání. Ovšem značně
jinak, než jaká je praxe u nás.  Na finanční úřad
malí živnostníci průběžně posílají faktury. Úřad
tak funguje jako účetní. Na konci zúčtovacího
období zašle automaticky generovanou sms
zprávu s textem, zda dotyčný souhlasí s vý-
počty a výškou zisku. V případě neshody se vše
okamžitě řeší online bez nutnosti osobní náv-
štěvy či možných účetních výdajů.  

Slovo na závěr

V tomto století už není možné příliš dlouho trpět
zažitými paradigmaty. Vše směřuje k dynami-
zaci života. Styk s klientem, tedy občanem, by
měl být omezený na minimum. Příjemnější by
mohl být i přístup městských i státních úřed-
níků, oproti dnešním stresovým situacím, které
navozují naše styky s administrativou státu
a obcí. Musíme se zamyslet nad tím, jaké po-
třeby má občan, investor a samozřejmě také za-
městnanec, aby se atraktivita nabízených služeb
a jejich struktura stala organickou, tedy efek-
tivně podporující své koncové odběratele. Je
nutné mít vždy na paměti, že každý krok smě-
rem ke zjednodušení a podpoře podnikání i vy-
užití dravosti soukromého sektoru pozitivně po-
siluje nejen město, ale i region. �

Ing. Marek Pavlík, Ph.D., 
ředitel strategie M.C.TRITON, 
pedagog na CEVRO Institutu
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Atributy městských lídrů
V tomto století jsme svědky rychlých a dynamických změn nejen v komerčním sektoru, ale i tam, kde
to často přehlížíme. Například při řízení městských aglomerací. Můžeme s jistotou tvrdit, že úspěšnost
vedení města pozitivně koreluje s úspěšností místních podniků a přísunem kapitálu do regionu. Díky
tomu se rovněž stávají bohatší i obyvatelé měst. Proto je úkolem radnic v tomto století řídit úspěšné
město. Pro každé lze vyvinout unikátní model fungování. Před tím si ale vždy musíme položit základní
otázky, související s tím, čeho má dané město nejvíce a z jakých vychází historických kořenů.
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Kterými zajímavými výzkumy se BIOCEV
v současné době zabývá? Jaké čekáte vý-
sledky (příp. jak může jeden z těchto výz -
kumů ovlivnit život běžného člověka)?

BIOCEV je koncipováno jako centrum zá-
kladního výzkumu, avšak aktivně propoje-
ným s výukou a vzděláváním studentů ma-
gisterského a doktorského studia, a s dů-
razem na spolupráci s biotechnologickými
společnostmi formou smluvního výzkumu.
Na pěti výzkumných programech BIOCEV
se podílejí nejlepší vědci z oboru moleku-
lární a buněčné biologie, fenogenomiky,
strukturní biologie, tkáňového inženýrství
a biomedicíny. 

Přestože se jedná o centrum základního
výzkumu, naše výsledky jsou již aplikova-
telné. Za velice nadějný považujeme výz -
kum spojený s nádorovým bujením. V této
oblasti probíhají aktuálně dva velké pro-
jekty. Prvním z nich je nová protirakovinná
látka MitoTam z laboratoří prof. Jiřího Ne-
užila. Tento potenciální lék je nyní testován
ve VFN Praha a v brzké době lze očekávat
výsledky první fáze klinických testů. 

Dalším výzkumem jsou tzv. Migrastatika,
kterými se zabývá laboratoř doc. Jana
Brábka z Přírodovědecké fakulty UK v BIO-
CEV. Zatímco dosavadní léčba pomocí cy-
tostatik omezuje růst a dělení nádorových
buněk a často zasáhne i zdravé buňky,
nové léčebné postupy, jež Jan Brábek
zkoumá, mají bránit agresivním buňkám
v "cestování" po organismu a tím i omezo-
vat vznik metastáz.

Mezi dalšími oblastmi výzkumu jsou
např. kardiovaskulární choroby, metabo-
lická i neurodegenerativní onemocnění
nebo tzv. vzácné choroby (rare diseases),
jež jsou v rámci Evropy definována jako
život ohrožující nebo závažná chronická
onemocnění, jejichž prevalence je menší
než 5 osob z 10 000 a která jsou spojená
s významným nárůstem morbidity a mor-
tality nebo značnou redukcí kvality života
postižených.

V současnosti je známo kolem
7 500 druhů vzácných onemocnění posti-
hujících jenom v rámci Evropské unie při-
bližně 6-8 % populace, tj. 27 až 36 milionů
lidí. Asi 80 % vzácných nemocí tvoří pri-
márně geneticky podmíněná onemocnění,
ale patří sem i četné autoimunitní a in-
fekční nemoci, vzácné formy nádorů, spe-
cifické intoxikace a další.

Které jsou největší nástrahy (či problémy),
se kterými se při své činnosti musíte po-
týkat?

Každý základní výzkum testuje stanove-
nou hypotézu. Tato hypotéza může být po-
tvrzena nebo vyvrácena. Čili podobně jako
u jiných oblastí vědy a výzkumu je to ne-

jistota výsledku. Vědecký tým se může
i roky zabývat nějakým nápadem, který
rozpracuje až do určitě látky. Ta se ná-
sledně testuje v laboratorních a někdy i kli-
nických podmínkách. Poté se ukáže, že se
jedná o slepou uličku a jste opět na za-
čátku. 

Vědecké úsilí je však silné a jak říkají iz-
raelští kolegové „neúspěch lze považovat
i za úspěch“, protože vás to donutí vše po-
drobně přezkoumat a v mnoha případech
naleznete zcela novou, a někdy i lepší
cestu.

Zároveň jsem rád, že nemáme problém
s hledáním nových zaměstnanců, ale na-
opak se nám aktivně hlásí čeští i zahraniční
vědci a studenti.  

Co byste uvedl jako největší úspěch v po-
sledních letech?

Kromě výše zmíněných úspěchů na poli
protirakovinného výzkumu je to určitě vy-
budování samotného centra BIOCEV.
V kontextu české (i evropské) vědy před-
stavuje BIOCEV špičkovou komplexní plat-
formu pro rozvoj moderních biotechnolo-
gií a biomedicíny. Díky vzniku tohoto cen-
tra se podařilo propojit tradiční silné obory
z oblasti technických a přírodních věd, jako
jsou virologie, genetika nebo chemie.
O kvalitně nastaveném vědeckém modelu
vypovídá i nejvyšší dosažené hodnocení
z pěti předložených velkých projektů OP
Výzkum a vývoj pro inovace.

V současné době pracuje v centru přes
450 vědeckých a technických pracovníků.
Téměř třetina z nich pochází ze zahraničí.

Výzkumné týmy BIOCEV již publikovaly
více než 700 vědeckých výstupů včetně
článků v prestižních zahraničních časopi-
sech (např. Cell, Molecular Cell, Nature
Communication a Gastroenterology a dal-
ších). Kromě toho máme již 22 patentů,
z toho i mezinárodní.

Jakým směrem se s BIOCEV chystáte ubí-
rat do budoucna? Kde byste s centrem
chtěl být třeba za 10 let?

Významné objevy jsou dnes velmi často
realizovány na hranicích tradičních vědec-
kých disciplín, jako jsou chemie a biologie.
Současná biomedicína a biotechnologie
jsou stále více interdisciplinární a to nejen
ve snaze pochopit molekulární podstatu
nemoci, ale též ve snaze diagnostikovat
chorobný proces co nejdříve. Toto vše se
odráží v návrzích nových léčebných po-
stupů a přípravě nových léků. Pět hlavních
vědeckých programů BIOCEV bylo konci-
pováno tak, aby se významně prolínaly
a maximálně doplňovaly. Věřím, že vzá-
jemná bezprostřední komunikace mezi jed-
notlivými vědci v rámci BIOCEV přinese
významnou přidanou hodnotu nejen oby-
vatelům České republiky, ale celé společ-
nosti.

Zároveň bych si přál, aby se nám poda-
řilo kolem centra BIOCEV vybudovat ob-
last s mezinárodním renomé, kde se bude
prolínat špičková věda a výzkum s aplika-
cemi a inovacemi v technologických fir-
mách. Samozřejmě bude kladen velký
důraz na vzdělávání v lokálních školách
a výchova mladých vědců a podnikatelů.
To vše by mělo přispět k rozvoji regionu,
ve kterém se bude kvalitně žít všem bez
rozdílu národnosti. Mimo uvedené by-
chom rádi zmínili i výrazné oživení univer-
zity třetího věku, kde v současnosti před-
nášejí významní pracovnici centra BIOCEV.

Co můžete nabídnout středočeským fir-
mám, pokud by chtěly využít Inovační
voucher a navázat s Vámi spolupráci? Pří-
padně, máte nějaké jiné možnosti, které
by mohly středočeské firmy využít?

Primárně nabízíme odborníky a špičkové
přístrojové vybavení, které může firmám
pomoci k inovacím jejich produktů i lepší
konkurenceschopnosti. 

Chystáte v nejbližší době nějaké akce pro
veřejnost, podnikatele nebo zástupce
obcí?

Každý rok pořádáme výroční vědeckou
konferenci BIOCEV DAYS. Pravidelně se
účastníme podzimního Týdně vědy a tech-
niky. Průběžně nabízíme možnost exkurze
jak vzdělávacím institucím, firmám tak i zá-
stupcům obcí. �
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Přestože se jedná o centrum základního výzkumu, 
naše výsledky jsou již aplikovatelné
Prof. Pavel Martásek, ředitel BIOCEV a zároveň předseda Rady pro konkurenceschopnost
Středočeského kraje, člen představenstva SIC a loňský držitel Ceny hejtmanky SČK za oblast vědy
a vzdělávání poskytl exklusivní rozhovor pro Středočeské inovační centrum.
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Nejdříve odborníci tvrdili, že utopie
a ideály jsou neuskutečnitelné. Potom,
že trvají nanejvýš tak dlouho, jak tepe

a vydělává jejich srdce – fabrika. Je lepší chaos
válek, bezpráví diktatur, nebo džungle iracionál-
ních náhod, proti které ve Zlíně tak urputně bo-
jovali? Lze si představit dnes, kdy se na vyso-
kých školách vyučují pro běžný život nepří-
nosné předměty typu genderových studií či
ekologická antropologie a firmy jsou nucené
dovážet kvalifikovanou pracovní sílu ze zahra-
ničí, že existovala firma, která si své budoucí za-
městnance vychovávala? Že většina dožívají-
cích absolventů Baťovy školy práce je na své
vzdělání dodnes hrdá? A že je přitom někdo
kontroloval? Že je nenechali zahálet, zakazovali
pít alkohol, onanovat a jejich těla účelově tré-
novali ke společnému cíli, aby každý sval a kaž-
dou mozkovou buňku mohli využít pro zdar
společného díla, na které mohou být a budou
hrdí? A vůbec, nebyla to krásná životní jízda
těch pár desítek let ve Zlíně?

Jak už dlouho tvrdí prof. Milan Zelený, sou-
časní mocipáni by měli na probíhající celosvě-
tovou hlubokou přeměnu náplně služeb a pra-
covních potřeb reagovat například snižováním
daní, obnovou masivního podnikatelství à la
Baťa, lokálně-regionálním využíváním nových
technologií, jako jsou 3D printing, robotika,
automatizace a další nástroje, zaměřenými na
zvyšování produktivity pracovní síly v auto-
nomních ekonomických lokalitách. Prostě na-
stává doba, kdy ožívá baťovský sen. Kdy se
opět začíná s obnovou, budováním a rozvojem
odolných zelených a integrovaných produktiv-
ních prostředí, které mohou vytvořit a udržet
v trvalém provozu průměrní lidé se zdravým ro-
zumem a jehož zařízení vyvolává samočinné
vznikání a trvání dobré vůle. Cílem pro vytvo-
ření a neustálé zdokonalování tohoto prostředí
je prostřednictvím zavádění nových technologií
a přístupů vybudování technických a organizač-
ních předpokladů pro sociální smír a vysokou
životní úroveň a poplatní sílu lidí, založenou na
vysoké ekonomické a produktivní výkonnosti.
Veškeré technologie, nástroje, stroje a každý
jednotlivý výrobní komponent je nezbytnou
součástí komplexního produktivního prostředí,
které tvoří jeden celek. 

Pro správné fungování produktivního pro-
středí podporujícího spolupráci je velice důležitý
přístup, který se uplatňuje pro řešení konfliktní
situace, jejichž počet neustále narůstá. Nejčas-
těji je řešíme kompromisem, kdy se vždy jedna
strana musí něčeho vzdát. Ideální je prosazovat
řešení konfliktů metodou a s výsledkem WIN -
WIN na základě objektivních kritérií a konfliktům
předcházet pomocí nastavení vzájemných oče-
kávání a otevřené a upřímné komunikace.

Při obnově, budování a rozvoji odolných ze-
lených a integrovaných prostředí v období pro-

bíhajícího nástupu lokálního a regionálního
podnikatelství je to právě ta věrná, poctivá, in-
tensivní spolupráce nejen ve službách podniku,
ale i ve službách veřejnosti; tato spolupráce je
klíčem k vyjasnění způsobu, jak vedoucí jednot-
livec mohl a může zvládnout tak úspěšně tolik
problémů rázu technického, obchodního, soci-
álního, kulturního a jiného. Jan A. Baťa sám si
byl vědom nedocenitelných výsledků této spo-
lupráce a proto byl jejím vášnivým hlasatelem,
neúnavným propagátorem a zastáncem, jak to
nejlépe dosvědčuje jeho spis, který spolupráci
věnoval. Jeho výchova a úcta k práci a vedení
celého podniku právě na soustavě uvedené
spolupráce k účelům služby veřejnosti vytváří
kromě jiného zlínskou obdivuhodnou pracovní
ideologii. V současnosti je s ohledem na zkuše-
nosti a umění rozvíjet vertikální spolupráci ještě
potřeba rozvinout a posílit (1) horizontální spo-
lupráci na bázi partnerství, (2) schopnost přita -
hovat (motivovat) mladé lidi, (3) modularitu, (4)
flexibilitu a (5) ekologický přístup umožňující
vytvářet hodnoty co nejblíže k zákazníkovi.

Anti-křehká (odolná například vůči nevhod-
ným podmínkám pro život), zelená a integro-
vaná produktivní prostředí by tedy měla být na
základě specifikovaných požadavků a očeká-
vání charakteristická těmito vlastnostmi:
•  Soběstačnost bez obalů a odpadů a její způ-

sob realizace.
•  Životní pohoda a její hledání.
•  Živitelství a jeho sebeudržitelnost.
•  Vzdělávání a jeho učení praxí.
•  Vyladěnost a její triangulace spolupráce.

Pro moderní soběstačná, produkční a zna-
lostní prostředí s adaptivními organizacemi
s globálním myšlením a lokálními akcemi je
charakteristické:
•  atmosférický satelit,
•  produkce dle zákaznických požadavků,

•  vertikální farma,
•  úplná digitalizace,
•  podnikatelská univerzita,
•  aditivní výroba,
•  robotizace.

Soběstačnost bez obalů a odpadů

V souvislosti se zajištěním energetické a potra-
vinové soběstačností integrovaných produktiv-
ních prostředí je potřebné si připomenout způ-
sob, jak si budovali nový domov v Brazílii Ján
Antonín Baťa a jeho spolupracovníci včetně je-
jích díla – fungující přehrady v oblasti Martinó-
polis, která inspirovala i další vodní elektrárny
včetně gigantického díla Itaipu. Samozřejmě, že
dnes je třeba soběstačnost realizovat podle
prof. Milana Zeleného s ohledem na to, že pro-
cházíme deglobalizací akce (lokalizací a reloka-
lizací globální akce), při posilování globalizace
a množství toku informace. Každá akce (znalost)
je lokální, každý popis lokální akce (informace)
je globální. Vstoupili jsme do éry globálních in-
formací a lokálních znalostí (stahujeme kuchař-
ské knihy z celého světa, ale umění vařit při-
chází až v místní akci). Víme co udělat a jak.
Vědět však ještě neznamená umět. Vědět, proč
se doplňuje znalost moudrostí; informace obletí
svět rychlostí světla, ale výrobky stále převá-
žíme zdlouhavě a draze. Je třeba produkovat
místně, co nejblíže k zákazníkovi (až zákazníkem
samotným - samo-služba). Cílem tedy, jak říká
ekonomka Ilona Švihlíková, není budování ně-
čeho jako „The Village“. Stále budeme součástí
globálního světa, z toho nelze utéct. Lokální
ekonomika jen vybalancuje nerovnováhy, vy-
volané globálními ekonomickými toky. 

Mimo vodních, větrných a solárních elektrá-
ren patří mezi možnosti jak si zajistit energetic-
kou soběstačnost komunální bioplynové sta-
nice, které představují velice výhodné a per-
spektivní technologie využívání obnovitelných
zdrojů energie. Jedná se o technické zařízení,
ve kterém anaerobní mikroorganismy za nepří-
stupu vzduchu mění rozložitelné organické
látky na bioplyn a zbytkové produkty. Bioplyn
se spaluje v kogenerační jednotce, jež vyrábí
elektrickou energii. Při tom vznikající teplo má
široké možnosti využití. Stabilizovaný produkt,
digestát, lze využít jako hnojivo nebo po sepa-
raci jako surovinu pro výrobu kompostu. 

Ohledně potravinové soběstačnosti je
možné souhlasit s tvrzením Zeleného, že jí bude
možné zajistit díky vertikálním farmám (Podle
výzkumů z Japonska jsou 100krát efektivnější
než venkovské pole) a molekulární kultuře po-
travin. V normálním prostředí se třeba obilí ne-
urodí, protože je vystaveno škůdcům a půso-
bení klimatických změn. To ve vertikálních far-
mách odpadá. Lze tam pěstovat vše možné bez
závislosti na vnějším klimatu. Díky tomu dostá-

Úvaha

Nastává doba, kdy ožívá baťovský sen

Co je špatného na moderním pojetí života, racionalitě, přehlednosti, systému, rychlosti a efektivitě?
Co je špatného na tom, že také dělníci vydělávají dost peněz a mají hezké, účelné bydlení, kde není
místo na shromažďování nepotřebných věcí? Co je špatného, když nejen jako podnikatelé pracují
a spolupracují s dalšími lidmi v zeleném produktivním prostředí a žijí ve vzdušném zahradním městě,
plném slunce, vody, zeleně, čistoty a pořádku? Co je vůbec špatného na utopiích, na ideálech? Co je
špatného na tom, alespoň na nějaký čas se k ideálu přiblížit a sáhnout si na jeho uskutečnění prstem?
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váme stabilní systém, který poskytne dosta-
tečné množství jídla pro takto vybavené lokality.
Tuto skutečnost potvrzují projekty nejen v Ja-
ponsku a USA, ale také první vertikální farma
v České republice, tedy high-tech pěstírna, v níž
zemědělské plodiny rostou hydroponicky v pa-
trech nad sebou, která se nachází v areálu firmy
Fosfa. Několik pater sazenic salátů zabírá celko-
vou plochu šedesát metrů čtverečních.  

K potravinové soběstačnosti přispívá také
oběhové hospodářství, které se jako koncept
zaměřuje na dlouhodobé uchování přidané
hodnoty produktů a kombinuje snahu snížit
objem odpadu a jeho negativní dopady na ži-
votní prostředí. Jednoduše řečeno, z produktů
se nemá stát odpad, ale nový zdroj pro další vý-
robu, což je přesně to, co je charakteristické pro
soběstačná, produkční a znalostní prostředí.

Jelikož podniky při výrobě v oběhovém hos-
podářství berou ohled na delší životnost, mate-
riálovou i energetickou efektivnost a opětovné
využití nebo recyklaci, dochází k minimalizaci
využívání přírodních zdrojů, obnově vytvoře-
ných produktů, redukci nákladů na provoz firem
a ke snížení množství odpadu. Navíc koncept
oběhového hospodářství počítá s tvorbou no-
vých pracovních míst napříč celým cyklem, od
návrhů designu nových typů produktů až po re-
cyklaci. Vyžaduje však celkovou proměnu eko-
nomického myšlení, a to nejen firemního, ale
i společenského. S cílem skutečně realizovat
koncept oběhového hospodářství je na místě
i realizace konceptu prodeje potravin bez obalů
podle příkladu od Catherine Conwayové, který
je v rámci konceptu pro soběstačná města po-
staven na prodeji regionálních produktů bez
obalů a odpadů podporujících i cestovní ruch
(Jde především o orientaci na lokální produkty
a služby, atraktivitu a zážitky s příjemnou místní
atmosférou, snahu o návrat ke kořenům či hle-
dání komunit, založených na společném zájmu).
To samozřejmě nejde bez růstu lokálních mikro-
center místního průmyslu, inovace a také inte-
grace velkých značek do místních kultur). 

Životní pohoda a šťastný život

Podle inspirace z manuálu „Průmyslové
město“ J. A. Bati a jeho spolupracovníků –
v centru veškerých úvah o podmínkách zajišťu-
jících životní pohodu stojí člověk a základní po-
třeby pro jeho šťastnou existenci. Jedná se při
tom (ve shodě s ideály reformátorství a osví-
cenství) i v 21. století především o uspokojení
těch materiálních a fyzických potřeb, které za-
jišťují hlavně tělesné blaho. Velká důležitost by
se přitom měla přikládat rodině, oáze klidu a re-
laxace potřebné nejen k lepším výkonům, ale
také k zajištění další generace - generace poten-
cionálních spolupracovníků. Zajištění životní
pohody a štěstí vychází z rovnice, na jejíž jedné
straně stojí moderní život, jistota a pokrytí zá-
kladních i nadstandardních potřeb a na druhé
straně práce, oddanost a transparentnost, které
poskytují dobrovolný smysl života každému
jednotlivci, jenž má zájem stát se součástí nejen
lokální komunity, ale také propojeného spole-
čenství šťastných lidí.  

Budoucnost udržitelného a dostupného byd-
lení v soběstačných, produkčních a znalostních
prostředích by mohla ležet na bedrech 3D tiská-
ren, v nichž si lze také vytisknout elektromobil,
vyrobit si vlastní auto v místě spotřeby nebude
problém. Jediné, co potřebujeme, je digitální
program, algoritmus, software. V tomto smyslu

globalizace přetrvá, po celém světě se tyto pro-
gramy budou nabízet a sdílet. 

Živitelství, vzdělávání  a podnikatelské sítě

Prof. Zelený tvrdí, že pojem živnostník je odvo-
zen od slov život, živitel a živitelství; tj. podnikatel
v pravém slova smyslu, jako poskytovatel života
a živobytí, skutečné podstaty zdravé společnosti.
Stačí je odlišit od státních „podnikátělej“, oligar-
chů, ekonomických „diplomatů“, partajníků, zlo-
dějíčků, příživníků, dotačních expertů a systémo-
vých nohsledů euro-byrokracie, zatvrzelých lá-
kačů  a odprodejců všeho ještě našeho. Jan An-
tonín Baťa tento rozdíl dobře znal a proto tvrdil,
že čsl. škola nové doby musí tedy býti škola pod-
nikatelská, živitelská. Škola, která si vytkne za
úkol pěstovati, vzdělávati a vychovávati jako nej-
vyšší hodnost v národě živitele, podnikatele –
nebo chcete-li v dosavadních termínech socialis-
tických – kapitalistu, národního a možná i mezi-
národního. Jan Antonín Baťa své tvrzení vyjádřil
také ve verších, jako básník života, umělec práce
a hudebník podnikového řízení. 

V souvislosti se vzděláváním a jejím učením
praxí je potřeba navázat opět i na Baťův systém
– sociální koncept reformy života, výroby a pod-
nikání, kde hrála otázka formování člověka vý-
znamnou úlohu. Otázka přijetí norem, změn
chování jedince a jeho postojů byla pro úspěšné
prosazení systému řízení Baťa klíčová, říká Karel
Kostka ve svých vystoupeních a článcích už od
roku 1990. Jakou úlohu v tomto procesu sehrálo
vzdělávání? Zpočátku nepatrnou, později pozo-
ruhodnou a ve třicátých letech 20. století velmi
významnou. Baťova nedůvěřivost k formálnímu
a teoretickému vzdělání byla pověstná. V rámci
pragmatismu, který vyznával, požadoval po
svých spolupracovnících, odpovědných za škol-
ství, aby vzdělávání mělo náboj, akceleraci
a prvky soutěže. „Civilizace, či vývoj společnosti
znamená rozšiřování příležitosti k boji nebo –
chcete-li – k soutěžení“ (Baťa, 1933, s. 10). 

Podnikatelské sítě, tj. sítě malého a středního
podnikání (sítě MSP) si získaly živou pozornost
jako dynamické součásti síťové ekonomiky, které
se největší měrou podílejí na jejím růstu (pra-
covní příležitosti) a produktivitě. Tradiční prů-
myslové oblasti (industrial districts -IDs) v Itálii
se tak staly předchůdci celosvětové exploze sítí
MSP v technologicky pokročilých zemích a regi-
onech. Regionální a lokální hospodářská oblast,
seskupení nebo síť v éře nástupu lokální a regi-
onální ekonomiky má nespornou výhodu. S ne-
ustále zvyšujícím se zájmem o zánik národních
států se tato regionální ekonomická a politická
výhoda stává zřetelnější a široce podporovanou.
V USA byl navržen a realizován  program rozší-
ření Silicon Valley (Křemíkové údolí) v Silicon
kontinent. Jinými slovy - lokální průmyslové sy-
stémy se již staly vzory pro regionální a dokonce
i transnárodní systémy.

Přesvědčivé vysvětlení úspěchu průmyslových
distriktů lze pozorovat na jejich vývoji - od vněj-
ších úspor v duchu neoklasické školy A. Mars-
halla, přes dělbu práce, flexibilní specializaci, geo-
grafickou a politickou soudržnost až k neměnící
se rodově zakořeněné sebejistotě a důvěře.

„Jednej lokálně, mysli globálně,“ je základ-
ním principem konkurenceschopnosti sítí. Celý
svět se stává trhem regionálně autonomních
sítí malých podniků či integrovaných produk-
tivních distriktů. Také NORDVEST FORUM,
podniková síť v okolí norského Ale-sundu, je
nejen úspěšná ve světovém měřítku, ale přesa-

huje zkušenosti, schopnosti i výsledky Veneta
svou účelností záměru, organizace a motivací.

Technologické změny jsou tak rychlé, že
žádná společnost není schopna držet krok s nej-
novějšími a nejvyspělejšími technologiemi
vlastními silami. Je proto nejen v rámci podni-
katelských sítí důležité sdílet své znalosti a do-
vednosti nejen na úrovni zaměstnanců, stu-
dentů, podnikatelů, kteří se od sebe mohou
učit, ale také na úrovni jednotlivých firem, které
by měly spolupracovat, nikoli soutěžit. Velmi
žádoucí je také podpora inovačních nových
podnikatelů včetně podniků, které se musí ne-
ustále dívat do budoucnosti, což jím umožňuje
stát se sebe-obnovujícími. Společnost musí být
rozdělena na více autonomních částí. Na sekci
zabývající se produkty, které se prodávaly včera
a dnes, a na část, kde se rozvíjejí a vyvíjejí pro-
dukty určené k prodeji zítra. Jen tak se firmy
udrží na trhu v akcelerujících změnách.

Vyladěnost a triangulace spolupráce

V éře globálního myšlení s lokáními akcemi je
kultura inovace předpokladem úspěšného
a konkurenceschopného rozvoje regionu či
země. Tvorba inovační kultury jde dále než za-
vádění nových produktů v podniku, produkce
vynálezů a patentů v univerzitní nebo firemní
laboratoři, anebo proklamace či finanční pod-
pory z ministerstva.

Inovační kultura je výsledkem nové architek-
tury vztahů a nových komunikačních kanálů,
tedy Nové sítě spolupráce mezi zúčastněnými
sférami zájmů.

Tyto sféry zájmů jsou tři: Universita - Průmysl
- Samospráva.

Ve spolupracující Triádě tak dochází k prolí-
nání rolí: univerzita se chová jako podnik tím, že
inovuje a podniká, podnik se chová jako univer-
zita tím, že poskytuje anebo se podílí na praktic-
kém vzdělávání, a samospráva opouští politic-
kou ideologii a stranickou kulturu a věnuje se
přímé podpoře vzdělávacích a podnikatelských
činností regionu. Podnikatelská univerzita se
přímo podílí na tvorbě firem, generování za-
městnanosti a rozvoji regionu. Samospráva
adaptuje své motivační, incentivní a regulační
nástroje, a poskytuje veřejnou složku investič-
ního kapitálu. Podniky poskytují soukromou
složku kapitálu a jsou aktivní v rozvoji lidí, zna-
losti,́ výzkumu a inovaci ́ – kromě svých tradič-
ních rolí v tvorbě přidané hodnoty a poskyto-
vání zaměstnanosti. Podnikatelská́ univerzita je
především výrazem inovační́ strategie regionu
a jeho hospodářsko-společenského rozvoje. Zá-
kladním cílem je tedy tvorba nových firem jako
principiálních „nosičů̊“ a uživatelů̊ znalostí. Tyto
znalosti a schopnosti nejsou jen doménou ob-
chodních a podnikatelských oboru,̊ ale všech
oborů: od molekulární́ biologie a computer sci-
ence, přes nanotechnologie a vědy o materiálu,
až̌ po zdravotní́ technologie, telekomunikace
a péči o člověka. Všichni členové Podnikatelské
univerzity – fakulta, studenti i administrativa –
se učí podnikat, zakládat a řídit firmy, přejímat
spoluzodpovědnost za praktické využití genero-
vaných znalostí. Univerzita se učí́ podnikat
proto, aby se stala pravoplatným, aktivním čle-
nem regionální́ Triády.

Za inspiraci při psaní tohoto článku děkuji
panu prof. Milanovi Zelenému, paní Markétě Pi-
látové a Dolores Ljiljana Bata Arambasic a jedi-
nečné národní síti zdravých měst ČR. �

Adrian Podskľan, Ph.d.
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Evropský semestr v kostce

Evropské unii se ekonomicky daří, nesmí
ale usnout na vavřínech. Evropská komise
proto monitoruje hospodářské politiky jed-
notlivých členských zemí a snaží se je ko-
ordinovat směrem k udržitelnému růstu.
Šestiměsíční období, během kterého unijní
exekutiva hodnotí a harmonizuje hospo-
dářské politiky zemí, se nazývá „evropský
semestr“. Jeho historie sahá až do 90. let,
kdy začaly členské země odevzdávat Ev-
ropské komisi své stabilizační a konver-
genční programy, ve kterých představují
střednědobé plány v oblasti rozpočtových
politik.

Po finanční krizi přikročila EU k nové
Strategii 2020, která měla evropskou eko-
nomiku posílit a zocelit vůči dalším ekono-
mickým výkyvům. Jedním z opatření bylo
i spuštění prvního evropského semestru
v roce 2011. Členské země v rámci něj pre-
zentují Evropské komisi své plány pro
daný rok, na které může unijní exekutiva
reagovat prostřednictvím hodnocení a do-
poručení.

S nástupem Komise Jeana-Clauda
Junckera byl evropský semestr pozmě-
něn. Do cyklu se nyní zapojují členské
země, ale také sociální partneři a občanská
společnost. Začala se také věnovat větší

pozornost problémům eurozóny jako
celku a vydávají se zvláštní doporučení
právě pro eurozónu. Vedle hospodářských
otázek se pak začal evropský semestr více
soustředit také na otázky sociální. Sou-
částí letošního evropského semestru bylo
také zveřejnění investičních priorit, a to
v souvislosti s vyjednáváním víceletého fi-
nančního rámce EU pro období po roce
2021.

Evropský semestr v praxi

Evropský semestr má každý rok podobný
průběh. V listopadu začíná tzv. přípravná
fáze, kdy Evropská komise analyzuje růst
pro následujících 12 až 18 měsíců. V ana-
lýze se zaměřuje na hlavní výzvy, které
stojí před evropskou ekonomikou, a stano-
vuje, kam se mají hospodářské politiky
ubírat.

Poté se analýzou zabývají ostatní orgány
EU – Rada EU, Evropský parlament i Ev-
ropská rada. V únoru Komise zveřejní pra-
covní materiály, které hodnotí situaci v jed-
notlivých členských zemích a naznačují,
kam by měly jejich politiky v následujícím
roce směřovat.

V dubnu předkládají vlády své pro-
gramy reforem a stabilizační či konver-
genční programy. Vyvrcholením semestru

je pak zveřejnění konkrétních doporučení,
která Evropská komise na základě analýz
uděluje jednotlivým členským zemím. Do-
poručení pak projednají i prezidenti a pre-
miéři států v rámci zasedání Evropské
rady.

Evropský semestr v datech

březen 2010: Evropská komise představila
strategii Evropa 2020.
červen 2010: Evropská rada schválila stra-
tegii Evropa 2020 a vyzvala členské státy
ke stanovení národních cílů.
leden 2011: Zahájeno první kolo evrop-
ského semestru pro ekonomické řízení.
27. dubna 2011: Česká republika schválila
v rámci evropského semestru svůj první
Národní program reforem.
červen 2011: Evropská rada poprvé schvá-
lila doporučení pro jednotlivé členské
státy.
1. listopadu 2014: Nástup Evropské komise
pod vedením Jean-Clauda Junckera.
2014 – 2018: Členské státy pokračují v har-
monizaci svých politik na základě evrop-
ského semestru.
21. listopadu 2018: Evropská komise zve-
řejnila roční analýzu růstu pro rok 2019.
27. února 2019: Členské země obdržely
hodnocení (tzv country reporty) hospodář-

Evropský semestr: Doporučení pro Českou republiku 2019
Jak je na tom české hospodářství, do jakých oblastí je třeba investovat a jaké politiky vyžadují
reformu? Právě na tyto otázky odpověděla Evropská komise v letošním doporučení pro českou
hospodářskou politiku.
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ských politik. Poprvé obsahují i přílohu za-
měřenou na investice.
29. dubna 2010: Česká vláda přijala Pro-
gram národních reforem pro rok 2019.
17. května 2019: Rada EU přijala závěry
o výsledcích hloubkových přezkumů a pl-
nění doporučení pro jednotlivé země
z roku 2018.
5. června 2019: Komise zveřejnila aktuální
doporučení pro členské země. 
20. června 2019: Evropský semestr téma-
tem zasedání Evropské rady.

Letošní doporučení pro ČR

Evropská komise letos udělila České re-
publice tři doporučení. První se již tradičně
týká udržitelnosti veřejných financí, se kte-
rou má Česká republika již dlouhodobě
problém. Další doporučení se zaměřuje na
zaměstnanost, inkluzi a také na digitální
dovednosti Čechů. Třetí doporučení dosud
nemělo v rámci evropského semestru ob-
doby, jedná se totiž o tzv. investiční dopo-
ručení.

První doporučení:

Zlepšit dlouhodobou fiskální udržitelnost
důchodového systému a systému zdra-
votní péče. Přijmout projednávaná proti-
korupční opatření.

Český důchodový systém je podle Ev-
ropské komise příliš nákladný a z dlouho-
dobého hlediska neudržitelný. Exekutiva
mimo jiné upozornila, že české výdaje na
důchody by do roku 2070 mohly vzrůst o 2
procentní body HDP. Důvodem je stárnutí
populace, ale také zastropování věku od-
chodu do důchodu na 65 let, které ne-
dávno zavedla vláda.

Komise sice uznává, že výše důchodů
jsou nyní přiměřenější, chybí ale podle ní
politické kroky, které by zajistily jejich udr-
žitelnost. Podle Komise by například po-
mohlo zavedení automatického mecha-
nismu pro stanovování věku odchodu do
důchodu. Vláda by se pak měla zamyslet
také nad tím, jak zajistit do budoucna zdra-
votnický systém, který je rovněž velice ná-
kladný. Výdaje v tomto sektoru by se
podle jejích výpočtů mohly do roku 2070
zvýšit o 1,1 procentního bodu HDP. Ko-
mise proto radí investovat zejména do pri-
mární a integrované zdravotní a sociální
péče.

Druhé doporučení

Podporovat zaměstnávání žen s malými
dětmi, mimo jiné zlepšením přístupu
k cenově dostupné péči o děti, a za-
městnávání znevýhodněných skupin.
Zvýšit kvalitu a inkluzivnost systémů
vzdělávání a odborné přípravy, mimo
jiné podporou technických a digitálních
dovedností a podporou učitelského po-
volání.

Upozornění na nízkou zaměstnanost
matek s malými dětmi se objevilo již v loň-
ském doporučení, které Evropská komise
ČR udělila. Zemi totiž trápí nedostatek pra-
covních sil a právě návrat matek na trh
práce by mohl představovat řešení prob-
lému. Týká se to také jiných znevýhodně-

ných skupin, jako jsou například starší lidé
nebo nízkokvalifikované osoby.

V letošním doporučení Evropská komise
navíc vyzvala ČR, aby se více zaměřila na
digitální dovednosti svého obyvatelstva.
Evropská ekonomika včetně té české se
totiž musí připravit na nástup nových tech-
nologií, automatizaci, robotizaci, a s tím
spojenou proměnu pracovních míst. Češi
by si tak postupně měli začít osvojovat
nové dovednosti.

Třetí doporučení

Zaměřit se v rámci investiční hospodářské
politiky na dopravu, a zejména její udrži-
telnost, na digitální infrastrukturu a na
přechod na nízkouhlíkové hospodářství
a transformaci energetiky včetně zvýšení
energetické účinnosti, a to s ohledem na
regionální rozdíly. Snížit administrativní
zátěž pro investice a v oblasti zadávání ve-
řejných zakázek podporovat soutěž více
založenou na kritériích kvality. Odstranit
překážky bránící rozvoji plně funkčního
inovačního ekosystému.

Evropská komise letos jedno z doporu-
čení zasvětila investicím. Všímá si mimo
jiné nedostatků v oblasti dopravy, a to kon-
krétně nerozvinuté příměstské dopravní
sítě a nízkého podílu elektrických vozidel.
Zlepšení v těchto oblastech by přitom
mohlo snížit míru znečištění ovzduší.

Ochrana klimatu a přechod na nízkouhlí-
kové hospodářství je jednou z unijních
prio rit. Důkazem jsou nejen doporučení
zveřejněná Evropskou komisí, ale také
dříve přijatá strategie, podle které by měly
členské země postupně omezovat škodlivé
emise a posilovat energetickou efektivitu.
V této oblasti však podle Komise ČR pokul-
hává a energetická náročnost českého hos-
podářství zůstává jednou z nejvyšších
v EU. Cestu vidí exekutiva v navyšování
podílu obnovitelných zdrojů, elektrifikaci
dopravy a také zvýšení energetické účin-
nosti.

Součástí třetího doporučení je také
výzva směrem ke snížení administrativních
překážek, kterým čelí čeští podnikatelé. Ko-
mise to zmiňuje i v souvislosti s nedosta-
tečně rozvinutým inovačním ekosysté-
mem. Většinu výzkumu a vývoje táhnou
zejména zahraniční společnosti a domácí
podniky podle Komise ve vytváření při-
dané hodnoty zaostávají. Podpora inovací
v českých malých a středních podnicích by
proto měla v budoucnu hrát prim.

Stanoviska

Evropská komise letos apelovala na země
EU, aby nepolevovaly v reformách a na-
dále pracovaly na svém udržitelném růstu.
„Evropský semestr reálně přispěl ke zlep-
šení hospodářské a sociální situace v Ev-
ropě. Některé zásadní problémy však pře-
trvávají, navíc roste riziko nepříznivého
hospodářského vývoje,“ varoval při zveřej-
nění letošních doporučení evropský komi-
sař odpovědný za finanční stabilitu, služby
a kapitálové trhy Valdis Dombrovskis.

K němu se přidal i eurokomisař Pierre
Moscovici, který je zodpovědný za hospo-
dářské a finanční záležitosti, daně a cla.

„Hospodářství EU roste i nadále zdravým
tempem. Politická doporučení Komise
mají za cíl zajistit, aby tento růst nezeslábl
a aby byl trvalý, protože nejistota v globál-
ním kontextu stoupá a nic nemůžeme po-
važovat za samozřejmost,“ prohlásil Mos-
covici.

Komise ČR v prvé řadě vytkla riziko v ob-
lasti udržitelnosti veřejných financí. „Kri-
tika je rozhodně oprávněná,“ reagoval na
varování Evropské komise v souvislosti
s neudržitelným důchodovým systémem
český ekonom Miroslav Zámečník. „Víme,
že se střední délka dožití prodlužuje a do
důchodu by se tedy s ohledem na to mělo
kolem roku 2050 odcházet v 67 letech,“
dodal pro EURACTIV.cz analytik České
bankovní asociace.

Potřebu udržitelnosti zdůraznila v rozho-
voru i předsedkyně penzijní komise Da-
nuše Nerudová. „Na druhé straně si ale
musíme uvědomit, že cílem důchodového
systému jsou spravedlivé důchody,“ upo-
zornila s tím, že ČR by se mimo jiné měla
zaměřit na hledání nových příjmů důcho-
dového systému.

Česká republika se musí připravit nejen
na stárnutí obyvatel, ale také na rozvoj
technologií a proměnu pracovního trhu.
Ten bude čím dál více vyžadovat pracov-
níky s digitálními dovednostmi. Vzdělávání
je ale v tomto sektoru zatím v zárodku
a ještě dlouhou dobu potrvá, než se po-
sune vpřed. Upozornil na to Ondřej Neu-
majer, externí poradce ministerstva škol-
ství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) pro
využívání informačních a komunikačních
technologií.

„Jednoduchá, rychlá a účinná řešení ve
vzdělávacím systému neexistují, byť se
nám mnozí populisté snaží namluvit opak,“
uvedl Neumajer s tím, že ke zlepšení by po-
mohla například osvěta mezi učiteli nebo
také zapojení podniků do vzdělávání.

Digitalizace je nezbytnou součástí pře-
chodu od těžkého průmyslu směrem k níz-
kouhlíkové ekonomice. I v této oblasti ale
ČR zaostává.

„Česká republika hraje v celém pro-
cesu dekarbonizace brzdící roli,“ uvedl
analytik Tomáš Jungwirth pro redakci
EURACTIV.cz. Důkazem je podle něj pří-
stup ČR ke klimatické neutralitě, které
chtěla Unie dosáhnout do roku 2050. ČR
ale spolu s dalšími zeměmi Visegrádu
tuto strategii odmítla. S omezováním
emisí uhlíku se také snižují celkové emise
spalin a s nimi i škodlivé látky v ovzduší.
Vyzdvihl to odborník na životní prostředí
Bedřich Moldan.

Nízkouhlíková ekonomika navíc může
podle odborníků představovat novou pří-
ležitost pro rozvoj českého průmyslu. Po-
dobně tomu je i s inovacemi, které mohou
zvýšit jejich konkurenceschopnost na trhu.
Klíčovými jsou investice, které mohou fir-
mám cestu k inovacím otevřít. Analytička
Hospodářské komory ČR Karina Kubelková
ale zdůraznila, že rozvoji inovací brání ně-
kolik faktorů. „V současnosti jsou hlavními
překážkami rostoucí mzdové náklady a ne-
dostatek zaměstnanců s odpovídající kva-
lifikací,“ popsala pro EURACTIV.cz. �

Aneta Zachová
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Jubilejní stojan č. 100 je řidičům elektromobilů k dispozici v Praze
na Poděbradské ulici. Za poslední rok se síť stanic rychlého do-
bíjení ČEZ, která už se svým rozsahem vyrovnává větším řetěz-

cům klasických čerpacích stanic, více než zdvojnásobila. Zvyšující se
poptávce po řešeních z oblasti elektromobility vychází Skupina ČEZ
vstříc nejen zahušťováním dobíjecí infrastruktury, ale také nabídkou
souvisejících produktů a řešení pro všechny typy zákazníků. 

„Počet elektromobilů na českých silnicích dynamicky roste a mo-
mentálně se blíží třítisícové hranici. Evropa vidí v elektromobilitě bu-
doucnost dopravy, takže s výstavbou veřejné dobíjecí infrastruktury
skutečně nemá smysl otálet. Těší nás, že díky dlouhodobé přítomnosti
v tomto segmentu a našim zkušenostem s výstavbou můžeme stále
stupňovat tempo výstavby a do konce roku překonat hranici celko-
vých 200 stanic v naší síti. Odhadujeme, že letos se objem elektřiny
odebrané na všech našich stojanech posune až k hranici 1,5 milionu
kWh a příští rok výrazně přesáhne 2 miliony kWh, což je např. ekviva-
lent 40, resp. 50 tisíc plných dobití elektromobilu střední třídy,“ říká
Pavel Cyrani, člen představenstva a ředitel divize obchod a strategie
ČEZ.

„Ministerstvo dopravy podporuje rozvoj elektromobility, která pod-
statně přispívá ke zlepšení kvality ovzduší ve městech. V posledních
měsících pozorujeme také nárůst cestování elektrickými auty na delší
vzdálenosti, což usnadňuje stále hustší síť veřejných dobíjecích stanic
u hlavních tahů. Prostřednictvím dotačních titulů z Operačního pro-
gramu Doprava na výstavbu páteřní národní sítě chceme jako minis-
terstvo tento trend významně urychlit. Během čtyř let by tak v rámci
stejného počtu samostatných výzev mělo vzniknout 500 rychlodobí-
jecích stanic,“ vypočítává další plány rozvoje dobíjecí infrastruktury
Tomáš Čoček, první náměstek ministra dopravy.

Síť veřejných dobíjecích stanic Skupiny ČEZ začala vznikat v roce 2012.
Od té doby se z ní stal jeden ze symbolů této formy ekologické dopravy.
Všechny stojany dodaly loni do baterií elektromobilů úhrnně téměř 1 mi-
lion kWh elektřiny. Standardem v síti rychlodobíjecích stanic ČEZ je sto-
jan ABB umožňující nabíjení všech typů a značek elektromobilů. Dobití
většiny kapacity baterií elektromobilu zvládne do 20 minut. Stojan je vy-
bavený DC konektory s nabíjecími standardy CHAdeMO a CCS o výkonu
až 50 kW. Součástí nabídky dobíjecí stanice je také AC nabíjení se stan-
dardním konektorem Mennekes, který umožňuje nabíjení s výkonem až
do 22 kW.

Síť rychlého veřejného dobíjení ČEZ 
jako první v ČR hlásí 100 stanic
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CNG (stlačený zemní plyn) je moderní,
ekologická a ekonomicky výhodná po-
honná hmota. Auta navržená na spalo-

vání zemního plynu jsou tišší, ekologičtější
a mají efektivnější provoz. „Využití CNG v do-
pravě se věnujeme dlouhodobě a považu-
jeme stále tento směr za perspektivní. Jsme
rádi, že můžeme touto cestou přispět ke zlep-
šení kvality ovzduší v ČR. Kromě výrazně niž-
ších provozních nákladů má totiž zavádění
CNG významný ekologický přínos. Je dobře,
že dopravci i někteří obyvatelé to vnímají,“
uvedl Mieczyslaw Molenda, majitel společ-
nosti GASCONTROL.

Nejnovějším projektem skupiny je vybu-
dování veřejné plnicí stanice CNG v ojedinělé
kombinaci s rychlonabíjecí stanicí pro elek-
tromobily, kterou GASCONTROL postavil pro
městskou společnost Teplo Hlučín. Je vyba-
vena moderními technologiemi, které umož-
ňují bezobslužný provoz stanice nepřetržitě
24 hodin denně po celý rok. Stanice je vý-
sledkem dvou let náročných příprav, sa-
motná stavba trvala pět měsíců. Návratnost
se očekává okolo pěti let. Vybudováním sta-
nice chtělo město přispět k ekologizaci do-
pravy nejen v samotném Hlučíně, ale
v celém regionu. 

Hlavní částí plnicí stanice CNG je kompre-
sor na stlačování zemního plynu německé
firmy J.A. Becker & Söhne, který pracuje se
vstupním přetlakem 0,3 bar a má výkon 84
Nm3/hod. Akumulační zásobník, zajišťující
rychlé a bezproblémové plnění vozidel, má
vodní objem 1 680 litrů a je rozdělen do dvou
tlakových sekcí. Výdejní stojan je osazen ban-
kovním terminálem pro platbu tzv. kartami
CNG, fleetovými kartami i běžnými bankov-
ními nebo kreditními kartami. Provoz je dál-
kově sledován a celý prostor je pod kamero-
vým dohledem.

„Postavili jsme už tři desítky menších i vel-
kých plnicích stanic CNG, ale kombinace
s rychlonabíjecí stanicí pro elektromobily
byla i pro nás novinkou. Věříme, že bude
úspěšná a inspirativní pro další města,“ do-
plnil Milan Slamečka, obchodní ředitel spo-
lečnosti GASCONTROL. 

Rychlonabíjecí stanice pro elektromobily
Siemens Triberium má celkový výkon 50 kW.
Jedná se o špičkový produkt tohoto výrobce
na našem trhu, který umožňuje rychlé a efek-
tivní nabíjení elektromobilů jak střídavým, tak
stejnosměrným proudem. 

Pro tuto kombinaci byl vypracován speci-
ální algoritmus inteligentního řízení provozu
obou stanic. Standardně je v provozu plnicí
stanice CNG. Při potřebě provozu rychlona-
bíjecí stanice je předem ověřena zásoba stla-
čeného plynu v zásobníku plnicí stanice
a v případě dostatečné zásoby je tato řízeně
odstavena. Stanice pak nabíjí elektromobil
plným výkonem.

V nedávné době GASCONTROL postavil
například také plnicí stanice na stlačený
zemní plyn v Českém Těšíně a v Orlové pro
provozovatele příměstské veřejné dopravy.
Každá obslouží minimálně 40 autobusů
denně. Stojany jsou opatřeny plnícími kon-
covkami, které jsou kompatibilní se všemi
autobusovými přípojkami. „Je to vlastně

české know-how s italským srdcem. Hlavní
část nové plnicí stanice tvoří dva vysokotlaké
kompresory, které jsou doplněné moderními
technologiemi, bezpečnostními prvky a zaří-
zením na měření a řízení CNG stanice, včetně
řízení spotřeby elektrické energie,“ doplnil
Milan Slamečka.

Za svůj velký úspěch v oblasti CNG pova-
žuje GASCONTROL stavbu plnicí stanice zem-
ního plynu v Ostravě - Martinově pro Dopravní
podnik Ostrava. Jedna z nejvýkonnějších plni-
cích stanic CNG ve střední Evropě spolehlivě
pracuje ke spokojenosti provozovatele i veřej-
nosti. Obslouží denně až stovku autobusů os-
travského dopravního podniku. Hlavní část pl-
nicí stanice tvoří 3 speciální „oilfree“ kompre-
sory. Součástí dodávky byla i stavba nového
vysokotlakého plynovodu a instalace zařízení
pro odorizaci zemního plynu. 

CNG stanice jsou oblíbené ale i v průmys-
lových firmách. GASCONTROL například
dodal dvě plnicí stanice pro vysokozdvižné
vozíky bohumínské společnosti Bonatrans.
Společně obslouží až 50 vozíků s pohonem
na CNG v nepřetržitém provozu.

GASCONTROL vyprojektoval „typové“ ve-
řejné a firemní CNG plnicí stanice, které mají
řadu praktických výhod. Na základě dlouhodo-
bých zkušeností s projektováním a provozová-
ním plnicích stanic havířovská firma vypraco-
vala takové řešení, které eliminuje problémy
neustále se měnících konstrukčních změn pro
různé parametry stanice. Podle způsobu využí-
vání plnicích stanic (veřejná nebo firemní) je
vždy jednotná typová základna. Jejím doplně-
ním nebo záměnou klíčového uzlu je pak
možné plnicí stanici přizpůsobit specifickým
požadavkům a potřebám investora. �

Více na www.gascontrol.cz
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GASCONTROL staví CNG plnicí stanice pro autobusy i auta
Havířovská společnost GASCONTROL patří mezi největší subjekty v ČR, které se zabývají využitím
stlačeného zemního plynu v dopravě. Vybudovala už několik plnicích stanic pro dopravce a jejich
autobusy s pohonem na CNG. Staví i firemní plnicí stanice, které slouží k plnění vysokozdvižných
vozíků, firemních automobilů a dalších vozidel na CNG.

Pohled na technologii CNG plnicí stanice pro autobusy v Orlové

Kombinovaná stanice pro CNG auta a elektromobily v Hlučíně
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Osobní automobil byl a stále je považován
v Česku za „vizitku“ jeho majitele. Nicméně
i v tomto postupně dochází ke změně.
V jakém směru?

Pohled na automobil a jeho vlastnictví se
rozhodně proměňuje a stále méně lidí vnímá
auto jako objekt, který demonstruje nějaké
společenské postavení. Lidé se chovají čím dál
ekonomičtěji a mobilitu začínají vnímat jako
službu, kterou si platí tehdy, když ji potřebují.
U P2P carsharingu oceňují tu bezstarostnost
a flexibilitu – mohou si pro každou příležitost
půjčit auto, které je nejvhodnější. Na dlouhou
obchodní cestu pohodlnou limuzínu, na letní
projížďku kabriolet, na převoz zboží dodávku
a na dovolenou třeba i karavan.

Jak je tomu v jiných evropských zemích,
pokud vím, tak v Německu není automobil už
řadu let známkou prestiže?

V České republice pociťuje emoční pouto
k automobilu dle KPMG zhruba stejné pro-
cento lidí jako v Rakousku, Německu a Francii.
Zhruba 40 % Čechů k automobilu žádnou cito-
vou vazbu necítí a 60 % lidí by bylo ochotných
své auto za peníze sdílet s ostatními. Mnozí si
totiž již uvědomují, že 95 % času stojí automo-
bil bez užitku na ulici.

Takže se nevyplatí vlastnit auto, které
mnohdy stojí většinu času bez užitku?

Zpravidla se nevyplatí auto vlastnit, pokud
ujede méně než 10 tisíc km ročně. Hodně lidí
považuje za náklady spojené s vlastním autem
pouze cenu projetého paliva. Často ale přehlíží

další, skryté výdaje, jako je amortizace vozu,
celoroční pojištění, parkování, pravidelný se-
rvis, provozní kapaliny, pravidelné přezouvání
a podobně. Nesmíme zapomínat ani na hod-
notu peněz, které byly vynaloženy na koupi
auta a přitom mohly být využity jinak. Třeba
investovány...

Na popularitě nabývá, jak vyplývá z Vámi zmí-
něné studie společnosti KPMG, P2P carsha-
ring. Co vše představuje?

P2P carsharing znamená půjčování aut mezi
lidmi. Vznikl proto, že většina lidí nevyužívá
své auto naplno, a zároveň existuje mnoho

lidí, kteří si autem potřebují občas někam
vyjet, ale vlastní vůz nemají a nechtějí ho, pro-
tože jsou s ním starosti.  Dle této filozofie fun-
guje i HoppyGo, které je v oblasti P2P carsha-
ringu lídrem na trhu.

Stále více lidí se navíc stěhuje z venkova do
měst, kde auto pro každodenní fungování
zkrátka, díky skvělému pokrytí MHD, není po-
třeba. Pak ale přijde situace, kde by se auto ho-
dilo, a tam nastupuje P2P carsharing.

Upřímně, neumím si představit, že bych se
s někým dělil, snad kromě rodinných přísluš-
níků, o automobil. Koneckonců, není to tak
dávno, kdy se zdůrazňovalo, že jsou tři věci,
které muž nikdy nepůjčuje: manželka, dýmka
a automobil. Jaké hlavní argumenty by mohly
změnit mé myšlení?

První argument je ten ekonomický. Vaše
auto pravděpodobně stojí většinu doby nevy-
užité a jen pasivně konzumuje vaše pracně vy-
dělané peníze. Když auto půjčíte někomu, kdo
jej právě potřebuje, přivyděláte si na jeho pro-
voz. Druhým zásadním argumentem je udrži-
telnost. Dopravní zácpy ve městě způsobuje
kromě jiného i dlouhé hledání parkovacích
míst. V metropolích motorista kvůli pasivně
stojícím autům stráví hledáním místa k parko-
vání přibližně 15 minut denně, v centru do-
konce půlhodinu. To je za rok neuvěřitelných
180 hodin, které mají dopad na životní pro-
středí, společnost i peněženky jednotlivců.

Půjčení auta přes HoppyGo je navíc bez-
pečné. Součástí naší služby je pojištění a naše
zkušenosti potvrzují, že chování řidičů k vozu

Carsharing, to je svoboda a flexibilita. 
Nemusím vlastnit auto na to, abych byl mobilní,
řekl CzechIndustry Brian Koslowski, COO společnosti HoppyGo
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je u HoppyGo mnohem lepší než v klasické
půjčovně. Auto si totiž půjčují dva konkrétní
lidé mezi sebou, obě strany navážou určitý
vztah a na konci výpůjčky se vzájemně ohod-
notí. Průměrné hodnocení uživatelů na naší
platformě je 4,89 z 5, z čehož je jasně vidět, že
valná většina uživatelů má se službou maxi-
málně pozitivní zkušenost, a to jak na straně
majitelů aut, tak na straně řidičů. I proto by dle
KPMG bylo 60 % lidí ochotno svůj vůz za pe-
níze půjčit.

Na druhou stranu, nedělalo by mi potíže si
automobil půjčit…

Ano, carsharing má mnoho výhod. Člověk
se nemusí o nic starat, a když potřebuje auto,
jednoduše si jej půjčí. Flexibilitu, kdy si uživatel
může kdykoli půjčit jakékoli auto, nabízí pouze
P2P carsharing. Výhodou carsharingu je, že si
můžete vybrat auto podle konkrétní příleži-
tosti. Na převoz zboží zvolíte dodávku, na
městské popojíždění malé auto s nižší spotře-
bou.

A pokud jde o právní otázky, jak je carsharing
řešen?

HoppyGo funguje jako zprostředkovatel
mezi majitelem a řidičem. Nastavuje smluvní
podmínky, řeší platby, verifikuje uživatele
a zprostředkovává pojištění. Lidé někdy mají
z půjčování aut obavu a strachují se, co bude,
když se něco stane. Takové obavy nejsou
nutné – HoppyGo zajišťuje komplexní pojištění
pro téměř veškerá rizika spojená s půjčením
vozu. I v případě katastrofického scénáře, jako
je dopravní nehoda nebo krádež vozu, se tedy
majitel nemusí bát.

Studie KPMG odhaduje, že potenciál carsha-
ringu bude růst a v roce 2025 by v Evropě
mělo být k dispozici 2,3 milionu sdílených aut.
O deset let později by to mělo být dokonce 7,5
milionu vozů. Aktuálně čítá evropská flotila
carsharingových vozů 370 000 aut, tedy jen
zhruba 0,13 % všech vozů. Co na to výrobci
automobilů, takový vývoj je jistě nepotěší?

Automobilky se na růst carsharingu již pilně
připravují a řada z nich již spustila vlastní cars-
haringovou službu. Je pravděpodobné, že
způsob, jakým vnímáme dopravu a osobní
auta obecně, se bude rychle měnit. Pro auto-
mobilky to bude znamenat, že čím dál víc vo-
zidel poputuje do sdílených platforem místo
do osobního vlastnictví. Nemusí to ale zname-
nat, že klesnou prodeje. Průměrné stáří vo-
zidla v České republice je přes 15 let. Auta vy-
drží tak dlouho, právě proto, že 95 % času
stojí. Pokud auta zapojíme do carsharingo-
vých platforem, budou se rychleji opotřebo-
vávat a k jejich výměně dojde podstatně rych-
leji, třeba i do 5 let. Jinými slovy, automobilky
budou prodávat stále stejně vozů, pouze vo-
zový park v Česku razantně omládne. Lidé
budou jezdit v novějších, bezpečnějších, po-
hodlnějších a ekologičtějších vozech, akorát je
nebudou vlastnit.

V souvislosti s předcházející otázkou by mne
zajímal Váš názor na následující: Když někdo
ročně najede 10 000 kilometrů, pak za 15 let
má na tachometru tolik co jiný za dva tři roky.
Rovněž technický stav automobilu je mnohdy
výborný. Podle mne se majitel takového „ve-
teránu“ chová víc ekologicky než jiný, který
mění automobil každé tři roky…

Ne tak úplně. Ekologické standardy se kaž-
dým rokem zpřísňují, což znamená, že auto-
mobilky musejí vyrábět stále šetrnější vozy.
U normy EURO 3, kterou bylo nutné dodržovat
od roku 2000, byl více než dvojnásobný limit
na oxid uhelnatý než je u dnešní normy EURO
6 (2,3 g/km vs 1,0 g/km, pozn. redakce), která
vešla v platnost v roce 2014. A to je pouze
jeden limit z mnoha. 

To se navíc bavíme pouze o spalovacích
motorech, ale carsharing umožní podstatně
rychlejší nástup vozů s ekologičtějším alterna-
tivním pohonem. Zde je nákup vozidla dražší,
ale provoz je pak podstatně levnější, což je
další motivace řidičů si vozidla raději půjčovat.
Například elektrické vozy nevypouští zplodiny
žádné, takže se nám ve městech bude pod-
statně lépe dýchat.

Jak se podle Vás bude vyvíjet automobilová
doprava z pohledu čisté mobility?

Záleží, co si člověk představí pod pojmem
čistá mobilita. Dalo by se říct, že jediná čistá
mobilita je chůze, protože i kolo je potřeba
nějak vyrobit a pak zase zlikvidovat, když do-
slouží. Pokud bychom se měli bavit o spalova-
cích motorech a elektrickém pohonu, tak zatím
to vypadá, že budoucnost je v elektrice. Zají-
mavé jsou také vozy, které jsou poháněny vo-
díkem, ale u adopce těchto nových technologií
je vždy klíčová distribuční síť „paliva“. Ať už
jde o benzín, elektřinu nebo právě vodík. 

Pokud ale chceme opravdu čistou a efek-
tivní mobilitu, nemůžeme zůstat pouze u vý-
měny pohonu, ale musíme se na mobilitu po-
dívat komplexněji. Pokud se potřebuji pře-
místit 500 metrů, měl bych jít pěšky. Pokud
třeba 2-3 km, tak už mám více možností.
Můžu pěšky, na elektrické koloběžce, na kole,
sdíleným vozem, MHD, nebo třeba taxíkem.
Zajímavé to ale začne být u delších vzdále-
ností – zde vidím velkou budoucnost v kon-
ceptu multimodality. Na nádraží se dopravím
jedním z výše zmiňovaných řešení, hlavní
trasu zvládnu například vlakem a v místě des-
tinace si půjčím třeba P2P sdílené auto, kte-
rým se po dané lokalitě mohu dále pohybo-
vat.

Jste ve vedení společnosti HoppyGo. Řekněte
nám o ní více.

V HoppyGo se věnujeme P2P carsharingu,
tedy půjčování aut mezi lidmi. To znamená, že
fungujeme jako platforma pro propojení maji-

telů aut a řidičů, kteří si chtějí vůz půjčit. Hop-
pyGo se stará o to, aby byla transakce rychlá,
jednoduchá a bezpečná. Naše platforma navíc
umožňuje pohodlný výběr vhodného auta
v přehledném uživatelském rozhraní či mo-
bilní aplikaci, která uživatele návodně provede
celou transakcí. HoppyGo funguje téměř 2
roky a neustále roste. V databázi máme již přes
50 tisíc uživatelů a přes 1 500 aut – od malých
levných aut do města přes klasické sedany
a kombíky až po limuzíny či třeba užitkové do-
dávky.

Za jakých podmínek si mohu u vás půjčit
automobil?

Je to velice jednoduché. Stačí rychlá regis-
trace na webu či v aplikaci a po schválení ze
strany HoppyGo si již uživatel může vybírat
z široké nabídky aut. Po rezervaci vybraného
vozu se zájemce o vůz domluví s jeho majite-
lem na převzetí a při předávce klíčů spolu obě
strany zkontrolují stav vozidla před výpůjčkou.
V ceně výpůjčky je vždy zahrnuto pojištění.
Cenu auta i pojištění vidí uživatel v rezervač-
ním systému, takže po vrácení auta a násled-
ném vyúčtování jej už nic nepřekvapí. Kromě
platby za výpůjčku je nutné pouze zaplatit
kauci ve výši spoluúčasti u zvoleného pojiš-
tění. U klasického pojištění je to 5 000 korun,
u prémiového 1 000 korun a kauce je uživateli
vrácena po předání vozu majiteli. 

Čeho si nejvíce cení uživatelé carsharingu?
Na prvním místě je svoboda a flexibilita.

Nemusím vlastnit auto na to, abych byl mo-
bilní. Dále je to možnost snadno a bezpečně si
půjčit jakýkoli vůz. Člověk to ocení, když ne-
vlastní vůz vhodný pro danou příležitost, když
potřebuje náhradu za vlastní auto, které
zrovna nemá k dispozici, nebo také pokud se
rozhoduje o koupi konkrétního vozidla a chce
si je nejdřív důkladně vyzkoušet a osahat. 

Jaké další novinky chystáte pro zájemce
o vaše služby?

Aktuálně jsme spustili novou aplikaci,
která obsahuje spoustu vylepšení, ale hlavně
jsme ji hodně zjednodušili. Aplikace je teď
hezčí, modernější a vše v ní lze udělat snáze
a intuitivněji. V přípravě máme spoustu zají-
mavých produktů, ale nerad bych je teď zve-
řejňoval. Jakmile budou hotové, nejrychleji
se o nich dozvíte na našem blogu – blog.hop-
pygo.com. �
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Vývoj v oblasti komplexních služeb,
tedy full-service, je ve velké míře
ovlivněn dvěma hlavními faktory

a záleží velmi na každém subjektu, jaký fak-
tor převáží, a co je nakonec při vyhodno-
cení rozsahu spolupráce rozhodující.  

První, pozitivní pro firmy, které full-se-
rvice zajišťují, je jasné určení odpovědnosti
za toky zboží a procesy. Pokud řeší logis-
tiku řada na sebe navazujících dodavatelů
nebo je část procesu realizována vlastními
silami firmy, je za každou část řetězce od-
povědný jiný subjekt, což přináší do fi-
remní logistiky nutnost řešit a smluvně
ošetřit více dodavatelů, a to s přesným vy-
mezením služeb. Když je tedy odpověd-
nost za zásadní část logistiky přenesena na
jednoho dodavatele, je vše jednodušší
a dá se tak i předejít některým chybám jak
časovým, tak technologickým, a pokud na-
stanou, operativně je řešit. Full-service
zjednodušuje datové toky, dělá je průhled-
nější a stabilnější.

Druhý faktor je opatrnost firem, které
uvažují nad tím, zda je dobré a bezpečné
vázat se pouze na jednoho dodavatele.
Tuto pochybnost je třeba chápat a připravit
zákazníkům nabídku tak, aby si mohli vy-
brat produkt, který skutečně chtějí a potře-
bují zajistit. A je důležité chápat full-service
právě v tomto smyslu. 

Výrobce nebo distributor se může ocit-
nout v situaci, kdy již neudrží krok s potřeb-
nou legislativou, nemá dostatek perso-
nálu, či dostatečné investiční prostředky
pro pořízení nových technologií. Logistický
provider díky širokému portfoliu zákazníků
může nabídnout značné zkušenosti, do-
káže využít synergií, a zajistit ve svém

zájmu nejnovější technologie, vyškolené
profesionály a samozřejmě legislativní
podmínky, které jsou v rámci logistického
řetězce a různých komodit potřebné.       

Každý segment, respektive každá firma
může využívat jiné služby, anebo jejich
skladbu. Pro výrobní firmu zajišťuje Geis
například vedení skladu dílů a zásobování
výrobních linek just-in-time, odběr hoto-
vých výrobků, jejich naskladnění, dodávku
obalového materiálu, respektive obalo-
vého řešení a jeho realizaci, vychystání
a distribuci zásilek podle objednávek jejích
zákazníků, nebo třeba jen outsourcing

skladu hotových výrobků. Distribuční firma
může chtít outsourcing skladu i napojení
na distribuční sítě operátora a zajištění do-
pravy koncovým zákazníkům. Prodejní
subjekty, hlavně z oblasti DIY, využívají
značnou část logistického řetězce skupiny
včetně cross-dockového řešení přepravy
zboží. Kombinací služeb je opravdu velké
množství.

To, co nejvíce odpovídá představě o za-
jištění full-service, a také přispívá ke
značným inovacím v logistice, je spolu-
práce skupiny Geis s klienty v oblasti e-
commerce, kdy logistický operátor napří-
klad zajišťuje import, podle charakteru
zboží a požadavku na čas doručení vybírá
optimální přepravu (leteckou, železniční,
námořní pozemní nebo kombinovanou),
zařídí pojištění zboží nad rámec ručení
dle CMR, zajistí celní služby, uskladnění,
všechny skladové operace, služby s při-
danou hodnotou včetně dodávky obalo-
vých materiálů a zajištění speciálního ba-
lení, vychystávání objednávek, násled-
nou dopravu a distribuci zásilek (balí-
ková, paletová i celovozová přeprava,
a to jak v oblasti B2B, tak B2C) s doruče-
ním následný pracovní den po vyzvednutí
zásilek ve skladu na celém území Česka,
a reverzní logistiku, tedy svoz, uskladnění
a požadované operace s vráceným zbo-
žím a obaly.

Menší zákazníci požadují zajistit pouze
část řetězce, a největší zájem je o využívání
multi-user skladů s veškerým zajištěním
a manipulacemi a následnou distribuci
nebo přepravu zboží.

V souvislosti s nabídkou je třeba zmínit
i práci obchodního týmu, protože nabíd-

Komplexní logistika je sofistikovaná stavebnice
Skupina Geis působí na českém trhu již od roku 1991 a v současné době patří mezi přední
poskytovatele komplexní logistiky. Nabídnout a zajistit úspěšně takovou službu vyžaduje úzkou
spolupráci nejen provozních specialistů, ale také obchodních manažerů v jednotlivých produktech.
A samozřejmě sledování trendů.
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Na tuzemském internetovém trhu je
neskutečně živo – podle údajů Aso-
ciace pro elektronickou komerci do-

sáhl meziroční růst e-commerce v České
republice v loňském roce více než 17 pro-
cent, přičemž v celé Evropě to bylo 11 pro-
cent. Zákazníků i e-shopů tak stále přibývá
a je jasné, že každý nový hráč se snaží
„utrhnout“ si pro sebe co největší díl. A už
dávno nestačí nabízet jedinečné produkty,
velkou roli hraje také uživatelská přívěti-
vost samotného e-shopu a všechny služby
spojené s doručováním zásilky. „Lidem se
dnes nechce čekat na dodání zboží týdny
a důležitý je pro ně také komfort spojený
s dopravou zboží,“ říká David Knobloch,
prokurista společnosti Geis CZ Air+Sea. 

Geis nabízí kompletní řešení pro e-shopy,
které zahrnuje skladování, balení, označení
a doručení k zákazníkovi, někdy je ale jeho
práce ještě rozsáhlejší. Tak tomu bylo třeba
v případě e-shopu s vybavením dětských
pokojíčků www.maybebaby.cz. „Projekt
dětského e-shopu se půl roku rodil v mojí
hlavě. Přemýšlela jsem, jak přesně to ucho-
pit. Protože nejsem žádný IT nadšenec a už
vůbec nemám zkušenost s logistikou, obrá-
tila jsem se o pomoc na společnost Geis,“
říká Hana Smoleňáková-Věrná, druhá vice-
miss ČR 2009.

„Manželé Smoleňákovi zpočátku neměli
představu, jak to celé může fungovat, ob-
rátili se na naši firmu pro radu a pomoc
pro zrealizování celého procesu,“ popisuje
David Knobloch.

„Díky angažmá mého muže Radka Smo-
leňáka u zahraničních hokejových klubů
jsme měli možnost procestovat hodně
zemí a vidět různé styly vybavení a zařízení
domů. Nejvíce se nám líbil nábytek se
skandinávským stylem, který se vyznačuje

funkčností, čistými liniemi a klasickou ba-
revností bez velkých výstřelků, v níž domi-
nuje bílá, modrá a všechny tóny hnědé,“
popisuje Hana Smoleňáková.

Na projektu se začalo pracovat na jaře
minulého roku a na podzim již začal e-shop
přijímat první objednávky. „První objed-
návka slavnostně přišla asi druhý den od
spuštění internetového prodeje a byla to
velká radost,“ říká Hana Smoleňáková,
která celý koncept webu včetně loga a vi-
zuálu navrhla sama.

„Protože se jednalo o menší množství
zboží od pěti různých odesílatelů, získali
jsme v místě našeho partnera, se kterým
dlouhodobě spolupracujeme, jako koordi-
nátora celé zásilky. Náš partner se postaral
o načasování svozů z různých míst a nalo-
žení zboží do jednoho kontejneru pro uce-
lení zásilky. Zajistil potřebné dokumenty
včetně celního odbavení v místě a zakniho-
val prostor na lodi dle našich dispozic,“ po-
pisuje složité putování první zásilky pro

www.maybebaby.cz David Knobloch a při-
pomíná, že šlo o více než 22 druhů různých
celních položek: „Odbavení takto členité zá-
silky byla pro naše celní oddělení výzva,
protože kvůli nedostatečným podkladům
musel být každý kus specifikován a správně
zařazen manuálně. Po uvolnění zboží do
volného oběhu jsme zboží doručili do po-
bočky v Praze 6, kde se následně vše za-
skladnilo do regálů.“

„Geis využíváme jak při realizaci zahra-
ničních objednávek, tak i pro distribuci, ba-
lení i skladování v České republice,“ říká
Hana Smoleňáková s tím, že výroba pro-
duktů pro jejich obchod se nachází nejen
v České republice, ale také v Číně a Polsku.
„Díky službám skupiny Geis je logistický
řetězec od svezení zásilek od prodávajícího
v Asii až po finální doručení zákazníkům e-
shopu v České republice pod jednou stře-
chou. A my se tak můžeme věnovat na-
šemu čerstvě narozenému potomkovi,“
uzavírá. �
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Vybudovat e-shop a vybudovat ÚSPĚŠNÝ e-shop není totéž

nout takovou komplexní službu vyžaduje
úzkou spolupráci provozních specialistů
a obchodních manažerů, kteří musí být
schopni připravit řešení na míru tak, aby
mělo dlouhodobou perspektivu a vyhovo-
valo oběma stranám.

Navíc je třeba brát v úvahu prudký roz-
voj odvětví. Logistika už velmi dlouho není
jen selský rozum a kupecké počty. Globali-
zace, automatizace, robotizace, Logistika
4.0 – to je svět založený na stálých technic-
kých inovacích, propojování složitých in-
formačních systémů a toku obrovského
množství dat, která je třeba umět nejen za-
bezpečit, ale také optimálně využít ve
všech procesech. IT oddělení skupiny Geis
je velmi rozsáhlé a průběžně pracuje na
rozvoji i zásadních inovacích ve všech ob-
lastech, ať se to týká dopravních nebo skla-
dových řešení, či optimalizací získávání
a využití dat, či datové propojení se záka-
zníkem i jeho dodavateli.

•
Dovozci a odesílatelé, kteří transportují

zboží z Asie do Evropy a cílovou destinací
je pro ně Česká republika nebo Slovensko,
Rakousko, Maďarsko, Rumunsko, Chorvat-
sko či Itálie, ušetří na železnici i díky praž-
skému hubu ve srovnání s námořní pře-
pravou čas a ve srovnání s leteckou pře-
pravou opravdu výrazně náklady. Želez-
niční přeprava se těší stále větší oblibě,
mimo jiné také díky celkem dobré prediko-
vatelnosti času doručení. „Přeprava je or-

ganizována na základě pravidelných spojů
a naši zákazníci mohou počítat s tím, že je-
jich zásilky dorazí do pražského hubu
v ideálním případě dokonce už za 14 dnů.
Sofistikovaná železniční síť spojuje hlavní
evropský hub v polském Terespolu (Małas-
zewicze) s celou Evropou,“ uvádí David
Knobloch, prokurista společnost Geis
Air+Sea CZ. „Pokud zákazník potřebuje do-
pravit zboží dále například do Chorvatska,
Rakouska nebo Itálie, je pro něho výhodná
vykládka v Praze. Pro zboží, které směřuje
na belgický, nizozemský nebo francouzský
trh je výhodná vykládka na území Ně-
mecka,“ dodává Knobloch.

Nové trasy železniční Hedvábné stezky
šetří zákazníkům náklady nebo čas, ale
v každém případě přinášejí výhodné ře-
šení. Přepravní servis má aktuálně roční
kapacitu 100 000 TEU, ale již nyní se počítá
s jeho zvýšením až na 300 000 TEU ročně. 

„Zboží, které dopravíme po železnici do
Prahy, vyclíme a následně doručíme až do
konkrétního místa určení. Naším cílem je,
abychom zákazníkům vždy poradili, vybrali
a zrealizovali služby podle jeho potřeb. Geis
je korektním partnerem s dobrým end-to-
end řešením,“ doplňuje Knobloch. �

CI0219_28_29_Komplexní logistika_GEIS_CI_SABLONA  24/07/19  11:14  Stránka 29



Pane řediteli, jedním z témat nedávného
žofínského fóra byla role státních podniků
pro modernizaci armády. Jaká tedy je?

Úvodem bych chtěl poznamenat, že žo-
fínská fóra a jiné podobné konference vě-
nované naší armádě, její roli a modernizaci
vytvářejí žádoucí platformy pro diskusi
o obraně a bezpečnosti České republiky.
Pokud jde o úlohu státních podniků
v rámci obranného a bezpečnostního prů-
myslu, pak fungují jako jiné podnikatelské
subjekty, jen s tím zásadním rozdílem, že
jejich zakladatelem je stát a jejich posláním
je naplňovat veřejný zájem. To se týká i Vo-
jenského technického ústavu, s. p., který
řídím. Efektivita VTÚ mimo jiné spočívá
v tom, že stát si naším prostřednictvím drží
know-how, které tvoří výstupy naší práce.
To je podle mne jeden ze zásadních para-
metrů fungování státních podniků. Jedná
se o bezpečnost dodávek, udržování po-
třebných znalostí a schopností pro Ar-
mádu České republiky a dalších bezpeč-
nostních složek v rámci IZS. 

Když budete konkrétní…
V našem případě se jedná například

o roli systémového integrátora, kdy zastře-

Antidronová ochrana nebo loitering munice jsou příklady,
u nichž hledáme přeshraniční synergii a mezinárodní vazby,
řekl CzechIndustry Jiří Protiva, ředitel Vojenského technického ústavu, s. p.
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šujeme některé náročné projekty, nebo
o roli národní autority při testování a certi-
fikaci výrobků při využití našich širokých
kompetencí v oblasti zkušebnictví. To jsou
jen některé konkrétní příklady, kterými je
možné popsat dílčí role státního podniku.   

Na veletrhu IDET 2019 jste se představili
s dosud největší expozicí. Byla více vizit-
kou růstu společnosti nebo výsledků její
práce?

Určitě je to o naší práci. Chtěli jsme od-
borné i laické veřejnosti ukázat, kam jsme
se posunuli, co vše naši zaměstnanci do-
kázali a jak jsou odborně zdatní. Zní to jako
klišé, ale je to pravda, že každý podnik, ze-
jména takový jako je VTÚ, stojí na svých
zaměstnancích.

Expozice byla rozlehlejší svými rozměry,
a to z toho důvodu, že jsme prezentovali
větší portfolio naší činnosti nejen formou
tiskových materiálů, ale konkrétních,
mnohdy velkých exponátů včetně řady no-
vinek. Představili jsme výsledky práce
všech odštěpných závodů od antidrono-
vého systému přes minomety, pozorovací
a zbraňové stanice, výstupy z výzkumných
projektů typu role lidského činitele a jeho
chování v rámci mimořádných situací, na-
příklad pilotů. K vidění toho v našem
stánku, ale i na volné ploše, bylo hodně.    

Které exponáty podle Vás nejvíce zaujaly
návštěvníky?

Podle mne, ale i pozitivního ohlasu, kte-
rého se nám dostalo, zaujala expozice jako
celek nejen svými exponáty, ale i grafic-
kým ztvárněním. Státní podnik má silné
a identifikovatelné logo, takže jsme byli do-
statečně viděni. Naši expozici ocenila i od-
borná komise, získali jsme prestižní cenu
IDET NEWS. Veletrh byl pro nás v letošním
roce jednou z prioritních akcí, kterých se
účastníme z hlediska České republiky, ale
i mezinárodně.  

Pokud jde o zájem o jednotlivé expo-
náty, tak bez nadsázky zaujaly všechny. Dě-
lostřelce zajímaly miny, zdravotníky pak
ventilační zařízení a tak bych mohl pokra-
čovat. Zřejmě nejzajímavější byl exponát
antidronové ochrany DronHub pro záchyt
nepřátelských dronů. Systém využívá
novou verzi bezpilotního rotorového uni-
verzálního systému (BRUS). Při zjištění ne-
povoleného narušení prostoru cizím dro-
nem je vybaven novým optickým zaměřo-
vacím systémem, který spolupracuje s na-
vigací a po příletu k místu narušení dete-
kuje nepřátelský dron, který je zachycen do
sítě a v ní poté dopraven na bezpečné
místo pro další řešení situace. Systém je
řešen s využitím dotace Evropské kos-
mické agentury. 

Mohl byste uvést takříkajíc TOP 3 expo-
náty?

Upřímně, já se tomu bráním, abych ho-
vořil o tom, který výrobek je zrovna ten
nejlepší. Každý má svůj účel, v každém vý-
stupu je kus know-how našich lidí a tedy
i přidaná hodnota.  

Součástí prezentace VTÚ byla i odborná
konference k perspektivním trendům
v technologii a systémech ve vojenství
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Mobilní stožár AN-12 je určen ke krátkodobému i dlouhodobému užívaní, jako nosič uživatelské
nástavby do hmotnosti 200 kg, zejména anténních nástaveb. Základ mobilního stožáru tvoří přívěs
s uvodorovňovacími mechanismy, na kterém je umístěna samonosná plošina. Mobilní stožár je
vyroben z aramidových vláken. >
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nebo v alianční soutěži NATO Innovation
Challenge. Přibližte nám ji prosím.

Vámi uvedená konference proběhla
v rámci doprovodného programu s tím, že
ji pořádal Vojenský technický ústav pod zá-
štitou ministra obrany Lubomíra Metnara.
Tímto krokem jsme se rozhodli přispět
k vyšší prestiži veletrhu IDET v tom, že zre-
alizujeme konferenci zaměřenou na nové
technologie, které jsou z různých oblastí
společenského života a jsou využitelné ve
vojenství.  Spojili jsme se s několika uni-
verzitami a přednášky jejich akademických
pracovníků vytvořily pestrou mozaiku zají-
mavých vystoupení věnovaných nano-
technologiím, laserům a dalším oborům.
Přítomní se shodli, že akce tohoto druhu
mají velkou přidanou hodnotu a jsou ces-
tou, jak využít výsledky vědy a výzkumu ve
vojenské oblasti a naopak. 

Pokud jde o soutěž NATO Innovation
Challenge, tak letos to byl její čtvrtý roč-
ník, přičemž poprvé se konala v České re-
publice. Přítomno bylo 12 týmů a prven-
ství získali Američané. Zúčastnili jsme se
jí po odborné stránce, kdy naši specialisté
byli zastoupeni v odborné hodnoticí ko-
misi, která měla mezinárodní složení
včetně generálů z NATO. Soutěž byla za-
měřena na elektromagnetickou kompati-
bilitu a byl to právě VTÚ, který navrhl toto
téma jako nosné pro danou soutěž. Dispo-
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2I2019 VTÚ, s. p. představil munici pro 60mm ruční minomety ANTOS a ANTOS LR také 1. zástupci náčelníka Generálního štábu AČR genpor. J. Zůnovi

DronHub je funkční technologie hangáru pro UAV se vzletovou hmotností do 25 kg a plně autonomní
provoz dronu, který plní zadané úkoly. DronHub překonává bariéry omezující provoz dronů.
Nevyžaduje přímou obsluhu pilotem. Zajišťuje nabíjení a údržbu baterií v režimech Off-board a On-
board, čímž umožňuje nepřetržitou službu v režimu 24/7. Jedná se o plně autonomní systém, precizní
start i přistání dronu umožňuje opakování misí bez zásahu obsluhy. Systém disponuje pokročilými
systému zpracování dat. Rozměry a hmotnost DronHub systému umožňují jeho jednoduchý transport
a manipulaci (hmotnost cca. 500 kg, rozměry pro transport na přívěsu za vozidlem).

>
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nujeme elektromagnetickou zkušebnou ve
vyškovském odštěpném závodě, její ve-
doucí byl členem hodnotitelské komise,
a máme v této oblasti co nabídnout. Na-
bídli jsme také spolupráci vítěznému týmu
a jsme samozřejmě připraveni zapojit se
do souvisejících projektů pod hlavičkou
NATO. 

Naplnila se očekávání, s nimiž jste na IDET
šli?

Určitě. Zúčastnil jsem se posledních tří
ročníků a podle mne byl tento z pohledu
VTÚ nejlepší. Své hraje i to, že VTÚ je již
zavedená značka, lidé navštívili náš stánek
s tím, že jsme splnili jejich očekávání, byli
potěšeni, že jim máme co nového ukázat
a státní podnik se rozvíjí směrem k vyšší
kvalitě. Vystavené exponáty navíc dokla-
dovaly, že výsledky naší práce neslouží jen
armádě, ale jsou uplatnitelné například

i pro vězeňskou službu, policii, hasiče, cel-
níky, ale také například pro Správu státních
hmotných rezerv. Expozice dokládala fakt,
že dokážeme navázat mezinárodní spolu-
práci. Antidronová ochrana nebo loitering
munice jsou příklady, u nichž hledáme
přes hraniční synergii a mezinárodní vazby,
ať se jedná o Izrael, Německo, Polsko, Slo-
vensko a další státy.  

V čem je tedy hlavní přidaná hodnota
IDETu pro VTÚ?

Já říkám, kdo není z českých firem na ve-
letrhu IDET, ten v České republice jako by
neexistoval. Pro mne se nejedná o akci,
kde se chceme jen prezentovat a ukázat
rozvoj, ale je to především prostor pro od-
borné diskuze a zpětnou vazbu. Na jednom
místě je řada představitelů státních složek,
partnerských firem a mnoho zástupců me-
zinárodního prostředí včetně generality

z NATO. K mému programu na veletrhu
proto logicky patřila i řada setkání a jed-
nání s představiteli aliančních ozbrojených
sil, zástupci NATO, respektive NATO STO
(Science and Technology Organization),
ale i s předsedy státních hmotných rezerv
z ČR, SR a Polska… To vše je přidaná hod-
nota, k ní je třeba připočítat spoustu no-
vých poznatků, kontaktů a podnětů k další
práci. 

Interview vyjde v době, kdy budete moci
bilancovat první pololetí roku. Jste spoko-
jen s jeho výsledky?

Pro tento rok opět směřujeme ke klad-
ným hospodářským výsledkům. V prů-
běhu roku musíme flexibilně reagovat na
operativní požadavky zákazníků a případné
změny. Proti hospodářskému plánu, který
byl schválen v minulém roce, se zadání ně-
kterých projektů posouvá v čase. Takový už
je život a my se s tím musíme poprat, to
znamená kompenzovat vypadlé či posu-
nuté projekty jinými obchodními příleži-
tostmi.

Co připravujete pro obrannou a bezpeč-
nostní komunitu v blízké budoucnosti?

Řada věcí je v jednání nebo před podpi-
sem. Například dílčí smlouvy s MO na
technické zhodnocení brigádních provozo-
ven v souladu s rámcovou dohodou na re-
alizaci projektu „Rozvoj operačně taktic-
kých systémů velení a řízení k naplnění
schopností Federated Mission Networking
(FMN)“ nebo lehká obrněná vozidla prů-
zkumná, která jsme vyrobili v minulosti
a mají dobré jméno i v zahraničí. Ukazuje
se, že vývojové výstupy z let 2014 a 2015
přináší své plody. Vozidlo se osvědčilo.
Dále řešíme projekty, které se týkají leto-
vého provozu, bezpečnosti včetně té ky-
bernetické, dodávek zdravotnických kon-
tejnerů nebo 60milimetrové munice do mi-
nometů. Stručně řečeno, nezahálíme a je-
deme na plný plyn. �
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Senzorová jednotka SOM slouží pro pozorování, ostrahu a monitorování zájmové oblasti nebo
prostoru ve viditelné a infračervené oblasti spektra. Senzorová jednotka umožňuje zvukovou
a obrazovou signalizaci změn v obraze, s možností tvorby min. 3 zájmových oblastí a sledování cíle,
včetně automatického zapnutí nahrávání v případě poplachu (u všech kamer). 

Anténní nosič AN-25
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Společná platforma V4 pro energetický
výzkum tak, aby země Visegrádské
čtyřky byly v čele technologických

lídrů v oblasti energetiky. Na vzniku se do-
hodli vicepremiér a ministr průmyslu a ob-
chodu Karel Havlíček s vicepremiérem a mi-
nistrem inovací a technologií Maďarska
László Palkovicsem. Česká republika chce
být lídrem jaderné energetiky s ambicí, aby
se energetických projektů účastnily tuzem-
ské firmy. Vznikne také speciální česko-ma-
ďarská inovační platforma CIP (Czech-Hun-
garian Innovation Platform). V rámci ní
chtějí země společně postupovat v oblasti
inovací a technologického rozvoje s ohle-
dem na budoucnost, udržitelný rozvoj i spo-

lečenskou odpovědnost (CSR). Do portfolia
maďarského ministerstva inovací a techno-
logií patří kromě vědy, výzkumu a inovací
také národní hospodářství, doprava či ži-
votní prostředí. Na jednání se proto pro-
brala i jaderná energetika. Ministr Havlíček
informoval o nedávno schváleném investor-
ském modelu výstavby nových jaderných
zdrojů v ČR. „Kvůli energetické soběstač-
nosti a stáří našich současných zdrojů ener-
gie potřebujeme postavit Dukovany II. A já
jsem velmi rád, že se v dané věci konečně
udělal výrazný krok kupředu, když vláda
schválila, že investorem výstavby nový ja-
derných zdrojů bude Skupina ČEZ,“ popsal
současnou situaci České republiky vicepre-

Cílem programu a Výzvy je podpora sní-
žení energetické náročnosti podnikatel-
ského sektoru. Účelem programu je

podpora opatření přispívající k úspoře ko-
nečné spotřeby energie. Program bude přispí-
vat k naplnění Směrnice Evropského parla-
mentu a Rady 2012/27/EU o energetické účin-
nosti, která stanovuje zavedení orientačních
vnitrostátních cílů energetické účinnosti do
roku 2020. Vnitrostátní orientační cíl ČR je na
základě současných analýz stanoven ve výši
51,1 PJ (14,196 TWh) úspor v konečné spo-
třebě energie.

Plánovaná alokace na tuto výzvu je 6 000
mil. Kč (podporu pro podniky nesplňující defi-
nici malých a středních podniků dle přílohy č. 1
Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 lze poskyt-
nout maximálně do výše 60 % alokace na tuto
výzvu). Jedná se o průběžnou výzvu, kde pří-
jem žádostí o podporu bude probíhat od 16. 9.
2019 do 30. 4. 2020.

Podpora je poskytována v souladu s člán-
kem 38, 40 a 41 Nařízení Komise (EU)
č. 651/2014 a může být proto slučitelná s vni-
třním trhem ve smyslu čl. 107 odst. 3
Smlouvy o fungování EU a je vyňata z ozna-
movací povinnosti dle čl. 108 odst. 3 Smlouvy
o fungování EU. Míra podpory je 50 % pro
malé podniky, 40 % pro střední podniky a 30
% pro velké podniky ze způsobilých výdajů
projektu.

Dotace na projekt je poskytována mini-
málně ve výši 0,5 mil. Kč a maximálně do výše
15 mil. EUR.

Podpora na náklady na energetický posu-
dek, projektovou dokumentaci pro stavební
povolení a výběrové řízení bude poskytována
podle Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 o po-
užití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování
Evropské unie na podporu de minimis. Dále
došlo ke sjednocení míry podpory na zpraco-
vání energetického posudků, projektové doku-
mentace stavby (náklady na přípravu projektu)
a realizaci výběrového řízení v režimu de mi-
nimis s mírou podpory na investiční dotace
v režimu č. 651/2014.

Na základě poptávky po investičních dotací
v rámci IV. výzvy lze konstatovat, že se naplnila
očekávání, se kterými tato výzva byla vyhlá-

šena, a to že se ze strany podnikatelských sub-
jektů zvýší poptávka po realizaci projektů
úspor energie oproti předchozím výzvám.
Z tohoto důvodu výběrová kritéria V. Výzvy
programu Úspory energie zůstaly stejné jako
ve IV. výzvě.

Některé specifické podmínky byly modifiko-
vány vzhledem na aktualizaci směrnice o ener-
getické účinnosti 2018/2002/ES a jiné souvise-
jící legislativy a dále na základě zkušeností
z implementace předchozích výzev a diskuse
se sociálními partnery.

Pro plánovanou V. výzvu programu Úspory
energie a její zbytkovou alokaci se rozšíří pod-
pora i na oblast cestovního ruchu a volnoča-
sových aktivit.

Dále došlo k navýšení maximálního instalo-
vaného výkonu FVE na 1 MW ze 100 kW.

Dále bude možné podpořit kombinaci mo-
dernizace soustav osvětlení budov a areálů
a instalace fotovoltaického systému za před-
pokladu splnění podmínky, že se bude jednat
o modernizaci osvětlení a instalaci fotovolta-
ického systému u budov, kde v minulosti byl
vydán právní akt nebo už došlo k realizaci

úsporných opatření za účelem splnění mini-
málních parametrů energetické náročnosti
budov za využití veřejné podpory z předešlých
výzev úspory energie OP PIK 2014 až 2020.
Investice do modernizace osvětlení musí činit
minimálně 60% celkových způsobilých vý-
dajů.

Oproti předchozím výzvám není už podpo-
rovanou aktivitou snižování energetické nároč-
nosti výrobních a technologických procesů
u kolových a pásových vozidel a u kolových
a pásových strojů vyjma pásových dopravníků
a modernizace pohonných jednotek u těžeb-
ních strojů. Podpora na tuto aktivitu je posky-
tovaná pouze prostřednictvím finančních ná-
strojů formou bezúročného úvěru na energe-
ticky úsporné projekty prostřednictvím
ČMZRB.

Věříme, že ze strany podnikatelských sub-
jektů bude poptávka po realizaci projektů
úspor energie minimálně stejná jako v rámci
IV. výzvy a realizované úspory v KSE co nejvíce
přispějí k naplnění cíle úspor podle směrnice
2012/27/EU o energetické účinnosti a přispějí
tak k efektivnějšímu nakládání s energií. �

MPO vyhlásilo V. výzvu programu podpory Úspory energie
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Česká republika a Maďarsko iniciují platformu V4 
pro energetický výzkum
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miér a ministr průmyslu a obchodu a Karel
Havlíček.    

Podle vicepremiéra a ministra inovací
a technologií Maďarska Lászla Palkovicse je
v kontextu klimaticko-energetické strategie
jaderná energetika velmi důležitá. A Maďar-
sko, s ohledem na využití tohoto zdroje i do
budoucna v Maďarsku, Českou republiku
v dané věci podporuje. Člen maďarské vlády
přitom zdůraznil, že nelze zapomínat ani na
obnovitelné zdroje energie a také na fakt, že
se velkým tématem Evropy stávají bateriové
úložiště a jejich podpora. Oba čelní předsta-
vitelé dvou zemí Visegrádské čtyřky (V4) se
rovněž shodli na tom, že v Evropské unii je
třeba víc a společně prosazovat zájmy zemí
V4, které Česká republika od 1. července
předsedá. V rámci českého předsednictví V4
by měla vzniknout společná platforma pro
energetický výzkum tak, aby region Vise-
grádské čtyřky mohl být v čele technologic-
kých lídrů v oblasti energetiky.

V4 se pod českým vedením chce zaměřit
na vědu, výzkum, digitalizaci a umělou inte-
ligenci. Ministr Havlíček proto maďarské
straně rovněž přiblížil Inovační strategii ČR
2019 - 2030 a program The Country for the
Future. Jedním z českých cílů je vybudovat
v Praze Evropské centrum excelence v ob-
lasti umělé inteligence (AI). Má být napojeno
na Evropská testovací centra a digitální ino-
vační huby v celé EU, přilákat investory a po-
moci tak rozvíjet start-upy a inovativní firmy.
Probrala se také užší spolupráce s maďar-
skou Koalicí pro AI a maďarskými výzkum-

nými organizacemi. Diskutovalo se i o evrop-
ské výzkumné infrastruktuře ELI (Extreme
Light Infrastructure). Její český pilíř, ELI Be-
amlines, se nachází v Dolních Břežanech
u Prahy.

„Velmi vítám ujištění maďarské strany,
že je připravena podílet se na předložení
oficiální žádosti o ustavení právnické osoby
ELI ERIC (European Research Infrastructure
Consortium), která bude řídit provozní fázi
výzkumné infrastruktury ELI, nejpozději do
konce září 2019. A to tak, aby byla založena
ještě letos a zahájila činnost začátkem roku
2020,“ uvedl náměstek ministra pro řízení
sekce vysokého školství, vědy a výzkumu
Pavel Doleček, který se jednání s maďar-
ským ministrem inovací a technologií a vi-
cepremiérem zúčastnil za Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy. 

Výzkumná infrastruktura projektu ELI za-
hrnuje několik pracovišť a doplňkových zaří-
zení umístěných na území ČR, Maďarska
a Rumunska. Laserové centrum v Dolních
Břežanech se uživatelským experimentům
zpřístupnilo v roce 2018. Přípravu a realizaci
centra má na starosti Fyzikální ústav Akade-
mie věd ČR, na jednání tak nechyběl ani
místopředseda Akademie věd ČR Jan Řídký.
Náklady na vybudování a dokončení kon-
strukční fáze ELI Beamlines byly financovány
z Evropských strukturálních a investičních
fondů a Evropská komise se má prostřednic-
tvím ELI ERIC, jak už bylo zmíněno dříve, vý-
znamně podílet na provozních a reinvestič-
ních nákladech. 

Česká republika je 7. nejvýznamnějším
obchodním partnerem Maďarska. Naopak
Maďarsko je pro ČR na 10. místě. Objem
vzájemné obchodní výměny je v posledních
letech rekordní. V roce 2018 dosáhl dle ČSÚ
8,9 mld. EUR. Maďarská ekonomika v po-
sledních letech roste nadprůměrným tem-
pem. V roce 2018 dosáhl, dle údajů Euros-
tatu, růst HDP 4,9 %, zatímco v ČR jen
2,9 %.

Do země proudí zahraniční investice mj.
i díky jedné z nejnižších sazeb korporátní
daně v Evropě (9 %) a systému pobídek,
které směřuje především do moderních
technologií v automobilovém průmyslu.
V roce 2018 byla např. ohlášena stavba no-
vého výrobního závodu firmy BMW v hod-
notě cca 1 mld. EUR. Maďarsko má ambice
stát se regionálním technologickým
hubem. Rozvíjí především oblast autonom-
ního řízení a elektromobility, v zemi se vy-
rábí elektromotory či elektrické autobusy,
má se rovněž stát jedním z největších vý-
robců baterií v Evropě.

Co se týče budoucího rozvoje průmyslu,
Maďarsko se snaží orientovat na investice
spojené s novými technologiemi. Jednou
z ukázek, jak se země snaží podporovat roz-
voj nových technologií, je i nový národní tes-
tovací okruh pro autonomní řízení (tzv. Zala-
Zone), jehož první fáze byla slavnostně ote-
vřena 20. května. Rozvoj inovativních techno-
logií a výroby s vyšší přidanou hodnotou je
proto prioritou pro Českou republiku i Ma-
ďarsko. �
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Ocenění Emerging Europe Awards se
v Londýně udílelo hned v několika ka-
tegoriích. Kromě nejlepší investiční

agentury rozhodovali odborníci o nejlepším
investičním projektu a inovativním start-upu.
Ocenění získalo i město Praha, které skončilo
rovněž na třetím místě a bylo zvoleno jedním
z nejpřívětivějších měst pro byznys. Obstálo
tak mezi konkurencí dalších sedmdesáti měst.

�
Český start-up Snuggs získal třetí místo na

mezinárodním finále soutěže Creative Busi-
ness Cup. To se uskutečnilo od 1. do 2. čer-
vence 2019 v dánské Kodani. Přes šedesát
účastníků z celého světa zde odborné porotě
prezentovalo své kreativní nápady.

Linda Šejdová a Tomáš Zahradník vyvíjí
v rámci projektu Snuggs menstruační kalhotky
z nanovláken, které slouží jako plnohodnotná
náhrada hygienických potřeb pro ženy. Projekt
do celosvětového finále v Kodani postoupil
z českého národního kola, které se konalo
v březnu 2019 v Olomouci a které pořádala
agentura CzechInvest. „Porotě se mimo jiné lí-
bila iniciativa podpory keňského kmene.
Snuggs posílá kalhotky dívkám, které by byly
nuceny v průběhu menstruace zůstávat doma
a zmeškat tak studijní výuku,“ přibližuje dění
z Kodaně zástupkyně CzechInvestu Natálie
Babjuková.

Z významných hostů se akce zúčastnila na-
příklad americká podnikatelka Ingrid Vander-
veldt, která stojí v čele iniciativy Empowering
a Billion Women by 2020. Soutěž přišel pod-
pořit i český velvyslanec v Dánsku Radek Pech
a zástupci agentury CzechInvest. „Byly to ná-
ročné dny plné prezentování, přednášek a na-
vazování kontaktů, které jsme si ale užili. Jsme
nadšeni, že jsme obstáli v tak velké konku-
renci,“ komentuje svou výhru Šejdová.

�
Již potřetí se v londýnské City uskutečnil se-

minář Investing in Innovation in Central Eu-
rope. Cílem setkání, které připadlo na 12.
června, bylo představit investiční příležitosti
a možnosti spolupráce v zemích střední Ev-
ropy. Kromě agentury CzechInvest akci orga-
nizovaly také obchodní úseky jedenácti evrop-
ských ambasád.

Fórum sestávalo ze čtyř panelových diskuzí.
V první části, zaměřující se na příležitosti v in-
vestování do infrastrukturních projektů, vy-
stoupil Jakub Lichnovský z PRK Partners. Ná-
sledující dvě diskuze patřily úspěšným stře-
doevropským firmám. Za Česko se tak měla
možnost představit společnost Avast, která
minulý rok vstoupila na londýnskou burzu. Její
víceprezident Peter Turner popsal dosavadní
úspěchy a výhody působení v regionu střední
Evropy. Závěrečná část patřila tématu obecné
podpory zahraničních investorů. 

�
Přes osmdesát vystavovatelů a na pět tisíc

návštěvníků se sjelo na sedmý ročník veletrhu

Forum Expat. Setkání se uskutečnilo 12. až 13.
června v Paříži a bylo určeno všem zájemcům
o práci v zahraničí. Zástupci CzechInvestu zde
představili možnosti tuzemského pracovního
trhu a společně s Francouzským institutem
v Praze také projekt Czech Emploi na podporu
zaměstnávání francouzských absolventů
v České republice. Na možnosti pracovního
uplatnění v českých podnicích se do stánku
CzechInvestu přišlo zeptat přes sto návštěv-
níků. 

�
Titul Investičně atraktivní region roku 2018

získalo město Žďár nad Sázavou. Výsledky 3.
ročníku soutěže, která hodnotí přístup obcí
a měst k rozvoji podnikatelského prostředí na
jejich území, vyhlásila agentura CzechInvest
šestého června 2019 ve Znojmě. Na 2. a 3.
místě se umístila města Polná a Lanškroun.
Ocenění CzechInvest udělil během konference
Potenciál místní ekonomiky, na které zastupi-
telé z celé České republiky diskutovali o tom,
jak podpořit ekonomický rozvoj svých obcí
a měst.

„České obce už si zvykly spolupracovat na-
příklad na budování společných vodovodů, ka-
nalizací nebo cyklostezek. Podobná spolu-
práce zaměřená na podporu investic je však
stále ještě spíše výjimečná. Přitom vybudo-
vání zázemí, které přiláká ty správné podnika-
tele, je předpokladem dalšího hospodářského
růstu obcí,“ říká Patrik Reichl, ředitel jihomo-
ravské kanceláře agentury CzechInvest.

Vítěz soutěže Investičně atraktivní region
2018, město Žďár nad Sázavou, zaujal odbor-
nou porotu zejména promyšlenou strategií
plánování, kterou vyvažuje podporu podnika-
telů a vytváření dobrých životních podmínek
pro obyvatele. „Účast v soutěži je skvělý zdroj
srovnání a inspirace. Chcete-li být nejlepší,
musíte se těmi nejlepšími inspirovat. Zároveň
získáte kontakty, povědomí o tom, co funguje

jinde, zpětnou vazbu, jak je na tom město ve
srovnání se zbytkem republiky, co děláme
dobře, kde máme příležitost pro zlepšení,“ říká
Martin Mrkos, starosta Žďáru nad Sázavou.

Ocenění za 2. místo si odneslo město Polná,
a to za investice do vzdělávací a podnikatelské
infrastruktury a také za aktivní komunikaci
s podnikateli. Za spolupráci radnice se zaměst-
navateli reprezentovanými Společenstvím
firem Lanškrounska si ocenění za 3. místo od-
neslo město Lanškroun. Soutěž Investičně
atraktivní region pořádá agentura CzechInvest
již 3. rokem. Letos se do ní přihlásilo 25 čes -
kých měst a obcí, do finále postoupilo osm
z nich. Loni zvítězilo město Kunovice a před -
loni STAR region, uskupení středočeských
obcí Dolní Břežany, Hodkovice a Vestec.

Výsledky soutěže CzechInvest vyhlásil na
2. ročníku konference Potenciál místní ekono-
miky, která se letos konala ve Znojmě. Zá-
stupci veřejné i soukromé sféry, především
však zastupitelé českých měst a obcí, zde di-
skutovali o podpoře hospodářského růstu v re-
gionech, jeho vlivu na životní úroveň v obcích
a spolupráci při budování podnikatelské infra-
struktury. Konferenci spolu s ředitelem jiho-
moravské kanceláře agentury CzechInvest Pa-
trikem Reichlem zahájil také starosta města
Znojma Jan Grois. O nové strategii regionál-
ního rozvoje České republiky pro roky 2021 až
2030 promluvil náměstek ministryně pro
místní rozvoj David Koppitz. O pojetí lokální
ekonomiky v projektu Center společných slu-
žeb pak zástupce Svazu měst a obcí ČR Jaro-
mír Jech.

Příkladem, jak přistupovat k meziobecní
spolupráci, může být pro Českou republiku
projekt INKOBA z Horního Rakouska. Jeho již
dvacetileté fungování přijeli do Znojma před-
stavit Franz Tauber a Dan Dutescu z agentury
Bussiness Upper Austria a Friedrich Stockin-
ger, starosta města Rainbach im Mühlkreis. �

CzechInvest získal ocenění Emerging Europe Awards 2019
Podle organizace Emerging Europe je agentura CzechInvest třetí nejlepší národní investiční
agenturou střední a východní Evropy. Cenu převzal 28. června 2019 v Londýně zástupce CzechInvestu
Erik Bolebruch. První místo obsadila již podruhé litevská agentura Invest Lithuania. Na druhém místě
skončila estonská Enterprise Estonia.
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Státní podnik se od roku 2002 stará
o areály zavřených dolů a další činnosti
související s útlumem těžby i ochranou

obyvatel. Podílí se nejen na zahlazování ná-
sledků hornické činnosti, ale také na zmírnění
sociálních dopadů na život na Ostravsku a při-
spěl tak k jeho dalšímu rozvoji,“ uvedl Jiří Jež,
ředitel DIAMO.

Ostravský odštěpný závod ODRA státního
podniku, pod který dnes patří 15 důlních
areálů, vznikl jako nástupnická organizace uza-
vřených ostravských dolů Šverma, Heřmanice,
Ostrava a Odra, ke kterým byl organizačně za-
členěn Důl J. Fučík a připojeny závody Franti-
šek, Paskov a později Barbora z karvinské
a jižní části revíru.

Závod ODRA převzal celkem 647 objektů,
zhruba polovinu postupně zlikvidoval. Jednalo
se o budovy ve špatném stavu nebo o ně
nebyl žádný zájem. 307 objektů ale našlo nové
uplatnění. Velkou část si koupili noví majitelé
(167 objektů), 40 objektů se darovalo obcím
a Moravskoslezskému kraji (např. Důl Franti-
šek a Důl Hlubina) a 8 jich bylo převedeno na
Národní památkový ústav (Důl Michal). Ve
správě státního podniku DIAMO zůstává 92
objektů, které buď využívá pro své činnosti,
nebo je pronajímá. 

Přes různá specifika a omezení areály ša-
chet postupně získaly nové využití. Podniká
v nich 200 firem, které zaměstnávají zhruba
3300 lidí. „Převažuje strojírenská výroba, sta-
vební činnost, logistická činnost a skladování.
Mezi nejúspěšnější areály pod správou
DIAMO z pohledu nového využití patří Důl J.
Šverma v Ostravě, kde pracuje v různých fir-
mách přes tisíc lidí. Vytížený je také Důl Jere-
menko, kde kromě odštěpného závodu působí
dvě desítky firem, které zaměstnávají 500 lidí,“
doplnil Libor Jalůvka, odborný pracovník a pa-
mětník závodu ODRA. Velmi úspěšný je také
areál Dolu František v Horní Suché, který
DIAMO po úpravách a demolicích nepotřeb-
ných objektů bezúplatně převedlo v roce 2005
na obec. V roce 2010 byla zdejší průmyslová
zóna vyhlášena „Brownfieldem roku“. 

Některé „pozůstatky“ důlní činnosti jsou pa-
mátkově chráněné. Závod ODRA pečuje aktu-
álně o 13 nemovitých a movitých kulturních

památek, mezi kterými jsou těžní věže a ně-
které další objekty i důlní zařízení. Státní pod-
nik památky postupně opravil, udržuje je,
a pokud to jde, tak i pronajímá.  Mezi nejvý-
znamnější patří opravy v areálu Barbora v Kar-
viné nebo P. Bezruč v Ostravě. Oprava jámové
budovy s těžní věží v areálu Dolu Alexander
v Ostravě dokonce získala v soutěži Stavba
Moravskoslezského kraje za rok 2017 zvláštní
ocenění poroty a za rok 2018 v soutěži Ostrav-
ská stavba roku 2018 čestné uznání. Státní
podnik prezentuje památky veřejnosti napří-
klad formou dnů otevřených dveří.

Ochrana obyvatel a uhlí

Kromě správy majetku patří mezi hlavní čin-
nosti odštěpného závodu čerpání důlních vod.
Pro zajištění bezpečnosti dosud činných dolů
na Karvinsku před nebezpečím průvalů, pří-
padně přetoků důlních vod ze zatopených dolů
s ukončenou činností, provozuje DIAMO sy-
stém udržování konstantní hladiny v zatope-
ných dolech. K zajištění tohoto požadavku byly
vybaveny potřebnou technikou dvě vodní
jámy – na Dole Jeremenko v Ostravě a na Dole
Žofie v Orlové. Průměrné množství vyčerpa-
ných důlních vod v posledních letech je 6,3
mil. m³ za rok. Celkem bylo vyčerpáno už přes
sto milionů krychlových metrů. 

DIAMO také chrání ostravsko-karvinskou
aglomeraci před ohrožením nekontrolova-
nými výstupy důlních plynů na povrch. Desá-
tým rokem pracuje odštěpný závod na sy-
stému protimetanových opatření. Za dobu
projektu pracovně nazvaného „Velký metan“
bylo provedeno 194 odplyňovacích vrtů, 15
drenážních odplyňovacích systémů, vybudo-
vány 3 aktivní odplyňovací systémy pro řízené
a cílené odsávání důlních plynů z podzemí
a 127 elektronických monitorovacích systémů
se snímači pro měření koncentrací důlních
plynů a dalších parametrů. Na dispečink
DIAMO na bývalém Dole Jeremenko je napo-
jeno více než pět stovek čidel. Dispečerské pra-
coviště funguje nepřetržitě a v případě potřeby
vysílá na místo pověřené pracovníky. Součástí
projektu bylo rovněž statické zajištění vybra-
ných starých důlních děl - štol, které ohrožují

občanskou zástavbu možným propadem nad-
ložních vrstev. Průběžně probíhá i pravidelná
údržba a monitoring 293 starých důlních děl
a dříve realizovaných odplyňovacích vrtů
a elektronických monitorovacích systémů. 

Sanace a rekultivace

Dalším úkolem státního podniku je zahlazo-
vání následků po hornické činnosti. Od roku
2002 závod ODRA uskutečnil 41 sanačně-re-
kultivačních staveb na ploše 207,5 ha. Mezi
největší a nejnáročnější projekty patřila sanace
a rekultivace odvalu dolu Václav a bývalé kok-
sovny v Orlové, kde se našly nebezpečné látky
charakteru dehtů a dalších odpadů z koksoche-
mického procesu, nebo rekultivace kalové ná-
drže flotačních hlušin úpravny bývalého dolu
Paskov a přilehlého Oprechtického potoka.
Rozsáhlým projektem je také sanace největ-
šího ostravského odvalu Heřmanice, který vy-
kazuje termickou aktivitu. Práce na něm se od-
hadují ještě na nejméně 10 let. 

Pod odštěpný závod ODRA patří sociální
centrum, které vyplácí měsíčně náhrady za
ztrátu na výdělku (renty) a zvláštní příspěvek
bývalým horníkům (ZPH). Jednou ročně se
provádí výplata deputátního uhlí. Dále vyplácí
sociální dávky ke zmírnění sociálních dopadů
útlumu těžby a restrukturalizace OKD. Pro
představu v roce 2004 sociální centrum v Os-
travě vyplácelo zhruba 6000 rent, 30 000 depu-
tátů a 3000 zvláštních příspěvků horníkům
(ZPH). Před lety se vyplácela horníkům na uve-
dených příspěvcích více než miliarda korun
ročně. Objem vyplácených sociálně zdravot-
ních nákladů ale každoročně klesá s tím, jak
postupně zanikají nároky jednotlivých poživa-
telů. V letošním roce se předpokládá výplata
kolem 300 milionů Kč.

Náklady na útlum těžby

Celkové náklady na útlum dolů v ostravsko-
karvinském revíru za období 1991 až 2018 do-
sáhly částky 37 mld. Kč. Z toho zhruba dvě tře-
tiny tvoří tzv. mandatorní sociálně zdravotní
náklady, tedy výše uvedené příspěvky horní-
kům, renty a deputáty. Jednu třetinu předsta-
vují náklady na technickou likvidaci a zahlazo-
vání následků hornické činnosti. Do nich jsou
zahrnuty: náklady na provozní a likvidační
práce v dole i na povrchu, čerpání důlních vod,
sanaci a rekultivaci pozemků dotčených těž-
bou, dotace ministerstva kultury na obnovu
památek, náklady na důlní škody a sociálně
zdravotní náklady související s útlumem (ZPH
zdravotní a útlumový, odstupné dle ZP, věr-
nostní přídavek horníků). Všechny tyto čin-
nosti a navíc práce na lagunách po chemičce
Ostramo obstarává aktuálně 290 pracovníků
odštěpného závodu, 130 z nich jsou bývalí za-
městnanci šachet. �

Jana Dronská
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Opuštěné šachty postupně získaly nové využití
Před 25 lety se na Ostravsku přestalo těžit uhlí, život na zdejších šachách ale neskončil. Postupně je
zaplnily různé firmy a také turisté. Zvládnout útlum hornictví pomáhal a dodnes pomáhá státní podnik
DIAMO. Zahlazování následků potrvá ještě mnoho let.

Důl Jeremenko – sídlo závodu ODRA s. p. DAIMO 
– jediný důl v Ostravě, kde se ještě dodnes fárá
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V souvislosti s plánovanou změnou od-
padové legislativy v České republice se
objevuje řada otázek, týkajících se ze-

fektivnění sběru elektroodpadu. Jednou z nich
je i co nejlepší nastavení povinných cílů sběru
elektroodpadu a vhodné zapojení výrobců no-
vých elektrozařízení do jejich plnění. 

Primární odpovědnost za plnění cíle sběru
elektroodpadu je totiž vždy nastavena na jed-
notlivé členské země EU, v tomto případě tedy
na Českou republiku. Členské státy Unie se
této odpovědnosti nemohou žádným způso-
bem zbavit, ani ji nemohou přenést na jiné
subjekty. Nicméně se země EU mohou samy
rozhodnout, jakým způsobem budou sběr
elektroodpadu na svém území organizovat
a jak do něj zapojí i samotné výrobce nových
elektrozařízení. Stručně řečeno, stát může vý-
robcům uložit povinnost sběru elektroodpadu,
může jim stanovit, který typ elektroodpadu
mají sbírat přednostně (např. elektroodpad,
který je nebezpečným odpadem), případně
v jakém množství atd. Výrobci si mohou ná-
sledně sběr elektroodpadu zajišťovat sami,
nebo si k tomuto účelu mohou zřídit speciali-
zované soukromé firmy, tzv. kolektivní sy-
stémy, které se zabývají právě organizací
sběru a recyklace elektroodpadu. Výrobci a ko-
lektivní systémy hradí sběr a recyklaci elektro-
odpadu pouze ze svých prostředků, stát na
tuto aktivitu bohužel žádným způsobem fi-
nančně nepřispívá.

Cíle sběru elektroodpadu 
v členských státech EU
Česká republika má stejně jako ostatní členské
státy Evropské unie povinnost zajistit určitou
úroveň sběru elektroodpadu. Ta se udává jako

procento sebraného elektroodpadu vůči nově
prodanému elektrozařízení. Pokud se napří-
klad prodá (uvede na trh) 100 tun nových led-
niček, tak na dosažení 40% míry sběru je po-
třeba sesbírat 40 tun starých ledniček.  

Pro rok 2016 činila tato minimální úroveň
sběru 45 %. Dle evropské elektroodpadové
směrnice má však být postupně úroveň
sběru elektroodpadu navyšována, přičemž
většina členských států musí již v roce 2019
dosáhnout úrovně 65 %. Česká republika
a dalších devět států má výjimku, která jim
umožňuje odložit dosažení úrovně 65 % až
v roce 2021.

V současné době tedy platí pro Českou re-
publiku cíl sběru ve výši 45 % a tuto míru by
ČR měla postupně navyšovat. Nicméně sa-
motní výrobci elektrozařízení nemají zákonem
stanoveny žádné konkrétní cíle sběru elektro-
odpadu, které by museli dosahovat. Tento stav
se v nejbližší době změní. V červnu 2018 byla
novelizována evropská odpadová směrnice,
dle které mají členské státy nově povinnost
stanovit kvantitativní a kvalitativní cíle rele-
vantní z pohledu systému rozšířené odpověd-
nosti výrobce. Česká republika má na imple-
mentaci této směrnice dva roky.

Separátní cíle sběru elektroodpadu

Ministerstvo životního prostředí připravilo
návrh zákona o vybraných výrobcích s ukon-
čenou životností, který dne 8. dubna 2019
vstoupil do připomínkového řízení. A dle to-
hoto návrhu mají výrobci elektrozařízení nově
dosahovat v každém kalendářním roce, počí-
naje rokem 2021, minimální celkové úrovně
sběru elektroodpadu, přičemž tato je stano-
vena na 65 %, tj. na stejnou úroveň, kterou na-

řizuje elektroodpadová směrnice členským
státům. Velkým překvapením nového návrhu
zákona však je to, že obsahuje pouze jeden je-
diný společný cíl sběru elektroodpadu, ale bo-
hužel neobsahuje žádné separátní cíle sběru
pro jednotlivé kategorie elektroodpadu. Ab-
sence separátních cílů sběru elektroodpadu je
krok velmi špatným směrem. Některé katego-
rie elektroodpadu jsou totiž nebezpečným od-
padem (například zářivky, které obsahují rtuť)
a jejich sběr a recyklace jsou extrémně fi-
nančně náročné. Oproti tomu jiné typy elek-
troodpadu, jako např. mobilní telefony, IT za-
řízení a některé domácí spotřebiče, jsou na-
opak z ekonomického úhlu pohledu zajímavé,
protože se jejich sběrem a recyklací dají získat
dobře zpeněžitelné suroviny (železo, měď, hli-
ník, stříbro, zlato atd.). Pokud zůstane v návrhu
zákona zachován pouze jediný cíl sběru elek-
troodpadu, bez zohlednění toho, zda je daná
kategorie elektroodpadu nebezpečným odpa-
dem nebo ne, tak to logicky povede k tomu, že
se bude sbírat převážně jen ekonomicky atrak-
tivní elektroodpad. Ten, který je nebezpečným
odpadem, a je tedy ekonomicky náročný na
sběr a zpracování, nebude chtít řada výrobců
a kolektivních systémů sbírat a recyklovat pro-
tože to prostě stojí hodně peněz. V tomto jsou
ekonomické zákonitosti bohužel neúprosné.
Pokud se nepodaří tento závažný nedostatek
nového zákona napravit v rámci dalšího legis-
lativního procesu, tak se velmi lehce může
stát, že se brzy začne nebezpečný elektrood-
pad kupit na sběrných dvorech obcí a nikdo
o něj nebude jevit zájem. �

Ing. Petr Číhal
Obchodní ředitel, 

Kolektivní systém EKOLAMP

Bude někdo sbírat nebezpečný elektroodpad?
Odpovědnost a pravomoci státu v rámci sběru elektroodpadu
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Kde vidíte největší přednosti modelu
BIM?

Zásadních výhod je několik, k velkým
řadím i to, že BIM nutí členy realizačních
týmů nejprve se dohodnout na formě
spolupráce a teprve poté ji zahájit.
Právě podpora spolupráce při pláno-
vání a realizaci projektů vidím jako sku-
tečně stěžejní, v podstatě nás vede ces-
tou integrovaného plánování. Pro pro-
jektanty je díky způsobu zobrazení
a provázanosti obrovským přínosem
urychlení komunikace a vyšší kvalita
přenosu informací od investora ke ge-
nerálnímu projektantovi i mezi všemi
dalšími zúčastněnými členy projekčního
týmu. To umožňuje spolupráci několika
projektantů včetně zpracovatelů profes-
ních částí na jednom modelu. Pro inves-
tora to představuje významnou úsporu
času projektových příprav a zároveň to
eliminuje chybovost v projekční fázi.
Dalším benefitem pro investora je,
vedle vyšší kvality stavby, že model je
zdrojem mnoha důležitých informací
o jeho vlastním objektu, a především
sofistikovaným nástrojem pro uchování
aktuální dokumentace pro pozdější
úpravy, rekonstrukce, přístavby a po-
dobně.

Vy BIM již delší dobu úspěšně využí-
váte. Jakým způsobem jste jej zavá-
děli?

Patrně tím jediným možným, postup-
nou cestou. Reálně v praxi si jinou ani
představit neumím. Pro nás byla impul-
sem situace v Rakousku, BIM se pro nás
stal nutností. Na druhou stranu rakou-
ské zkušenosti byly pomocí. Začali jsme
již před lety postupným zaučením jádra
týmu projektantů na prvních projektech,
které už dnes máme jako referenční re-
alizace. Jednou z takových nejnovějších
ukázkových staveb může být nedávno
zkolaudovaná administrativní budova
EKOM v Piešťanech, která je modelo-
vaná v profesích architektura, stavební
technika a statika. V současné době při-
pravujeme pro německého investora
z oblasti automotive rozsáhlý projekt,
který modelujeme v BIM standardu 5D.

Zmínil jste novou, vyšší kvalitu komu-
nikace mezi investorem a projektanty
i architekty. Platí něco podobného pro
dodavatele?

To je další výhoda. Stejně jako existují
nástroje pro investory, existují i pro do-
davatele. A pochopitelně, pokud doda-
vatel pracuje rovněž v informačním sy-
stému, který je s celým modelem pro-
pojen, přidaná hodnota dosahuje až
k němu. Což je trend, který začínají vy-

užívat především velké developerské
firmy. Naše vlastní zkušenosti z praxe
potvrzují, že dodavatelské firmy, zvláště
ty velké, umějí - pokud od stavbařů do-
stanou kvalitní BIM model objektu -

jeho výhod využít. Tlak na takový pří-
stup se bude patrně zvyšovat, protože
představuje v konečném důsledku jed-
noznačnou výhodu pro investora, zna-
mená totiž vyšší efektivitu, tedy snížení
ceny nebo zkrácení termínu. Zcela bez
diskuze je jednoznačně vyšší kvalita bu-
dovy.

Přesto statistiky říkají, že zatím BIM vy-
užívá menšina společností, protože to
investoři nevyžadují. Vidíte příčiny?

Tou největší jsou asi vstupní náklady,
přičemž nejde pouze o náklady finanční,
možná ještě větším problémem v sou-
časné době je zpomalení výkonů, k nimž
nutně musí dojít vzhledem k potřebě
postupného zavádění nového způsobu
práce, k zaučování, které zpomalí pro-
jekční práce. Přežívá dogma, že BIM je
model složitý na implementaci a orga-
nizaci. Jednou z příčin současné situace
je jistě i neochota investorů zaplatit za
přípravné a projekční práce více, když
nevěří, že minimálně tyto náklady ušetří
při realizaci. Takže v Čechách Building
Information Modeling dnes zpravidla
končí u využití na úrovni 3D modelu,
eventuálně částečného informačního
modelu. Nedaří se stále prosadit BIM
jako běžnou platformu pro tvorbu pro-
jektu, způsob komunikace a sdílení dat.
Tedy mnohem více, než jen způsob zob-
razení v prostoru.

Není to tak dávno, kdy projektanti stáli
u rýsovacího prkna. BIM je model, který
ovlivňuje více než stavebnictví. Neza -
slouží si podporu ze strany státu?

Určitě by to bylo přínosem, protože je
potřeba sjednotit a legislativně ukotvit
všechny postupy a procesy. To by po-
mohlo odbourat nedůvěru a snížit ná-
ročnost implementace, přechod by byl
snazší. Z mého pohledu by bylo ideální
zahrnout BIM přímo do stavebního zá-
kona, zatím však informace o tom, že by
se něco podobného připravovalo, ne-
máme. Přitom není tajemstvím, že
různá profesní sdružení se snaží pro-
střednictvím státu prosadit určité stan-
dardy, kupříkladu projektanti se o to
snaží již delší dobu. Jediným reálným
výsledkem je, že metodika BIM bude za-
vedena od roku 2022 na nadlimitní ve-
řejné zakázky. Snad bude do té doby
BIM již i součástí zákona. Jsem přesvěd-
čen, že stát má být ten, kdo udává směr,
kdo je vzorem, podle nějž se orientují
ostatní. Proto by BIM měl vyžadovat
jako první, tedy na veřejných projek-
tech. Takový příklad je tou nejlepší pod-
porou, o čemž svědčí třeba příklady ze
sousedního Rakouska. �
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BIM: spící příležitost pro zvýšení kvality českých budov
Building Information Modeling (BIM) je již několik let tématem číslo jedna v debatách architektů
a stavbařů. Výhody jsou zjevné, přesto jeho využití nenaplňuje vizionářská očekávání a snahy těch,
kteří se snaží o prosazení tohoto modelu do běžné praxe. Jak vidí situaci Erik Štefanovič, jednatel
společnosti DELTA Česká republika, která BIM již delší dobu využívá?

Building Informa-
tion Modeling,
někdy také Building
Information Mana-
gement, je princip
informačního mo-
delu, s nímž již

v sedmdesátých letech minulého sto-
letí přišel Charles M. Eastman z Insti-
tutu technologie v Georgii ve Spoje-
ných státech. Jde o digitální model,
který zobrazuje a popisuje stavbu se
všemi jejími charakteristikami. Slouží
jako komplexní databáze informací
o objektu po celou dobu jeho životního
cyklu, tedy od návrhu prvotního kon-
ceptu až po odstranění stavby. V praxi
jde o řadu navzájem propojených sou-
borů s digitálními informacemi, kom-
patibilními v různých využívaných sy-
stémech, dostupnými všem účastní-
kům projektu. Hlavní předností sy-
stému je nová kvalita, když propojené
informace vytvářejí z jednotlivých
prvků virtuální model stavby - prosto-
rový, časový, nákladový a jiné - a tak
usnadňují rozhodování během procesů
na všech úrovních od přípravy přes re-
alizaci až po provoz a údržbu objektu.
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Na červnovém jednání organizace
ASTM (American Society for Testing
and Materials) v americkém Denveru

byl přijat návrh technického standardu, který
připravili Milan Brumovský a Radim Kopřiva
z ÚJV Řež. Jde o použití perspektivní zku-
šební metody miniaturizovaných těles ve
formě tenkých plechů. Přijetí standardu za-
vršilo náročný proces, který kromě tvorby
technické dokumentace zahrnoval také mezi-
laboratorní srovnávací testy ve 14 laborato-
řích po celém světě.

Nově přijatý standard je zaměřen na pro-
vádění a hodnocení zkoušek miniaturizova-
ných zkušebních těles z tenkých plechů
(zkouška SPT-Small Punch Test). Tato zkou-
ška je sice známa už řadu let, ale nikdy ne-
byla podpořena plnohodnotným meziná-
rodně uznávaným standardem. Potvrzení
zkoušky jako technického standardu ASTM je
významným základem použití této metody
pro hodnocení integrity komponent jader-
ných elektráren. Lze ji využít v rámci tzv. svě-
dečných programů materiálových vzorků –
tedy pro sledování změn mechanických
vlastností materiálů tlakové nádoby reaktoru
během provozu elektrárny.

Proces standardizace byl zahájen v roce
2014 po sympóziu ASTM, zaměřeném na mi-
niaturizovaná tělesa. Kromě vytvoření kvalit-
ního technického dokumentu, reflektujícího ak-
tuální světovou praxi, bylo také nutné prokázat
reprodukovatelnost a univerzálnost metody
pro průmyslovou aplikaci. Na základě tohoto
požadavku ÚJV Řež zorganizovala a řídila roz-
sáhlý program mezilaboratorního porovnání,
kterého se zúčastnilo 14 laboratoří (USA, Ja-
ponsko, Čína, Indie, Korea, Španělsko, Velká
Británie, Německo, Nizozemí, Slovensko). Do
realizace bylo zahrnuto 7 různých strukturních
materiálů, které jsou používány pro kompo-
nenty jaderných elektráren. Získané výsledky
potvrdily způsobilost metody pro stanovení
mechanických vlastností s adekvátní přesností.

ÚJV Řež a její divize Integrita a technický
inženýring se materiálovému inženýrství

a programům řízení životnosti věnuje na špič-
kové technologické úrovni. Materiály a kom-
ponenty v jaderné energetice musí splňovat
vysoké nároky na funkčnost, bezpečnost a ži-
votnost v agresivním prostředí (tlak, teplota,
chemické vlivy). Hodnocení stupně degra-
dace vlastností materiálů vlivem různých pro-
vozních faktorů je proto zásadní součástí ří-
zení životnosti a bezpečnosti elektráren. ÚJV
Řež je pro materiálové testování vybavena

například unikátním komplexem horkých
a polohorkých komor, určených pro práci
s ozářenými materiály nebo akreditovanou
zkušební laboratoří mechanických vlastností.
Portfolio služeb pak zahrnuje komplexní ná-
vrhy a realizace svědečných programů a oza-
řovacích experimentů, včetně následných
analýz degradace materiálů a hodnocení mik-
rostruktury ozářených materiálů.

Co je „svědečný“ program

Jedná se proces sledování změn mechanic-
kých vlastností materiálů tlakové nádoby re-
aktoru během provozu elektrárny. Svědečné
vzorky jsou ze stejných materiálů a taveb,
z nichž je jaderný reaktor vyroben. Jsou umís-
těny uvnitř reaktorové nádoby, kde jsou při
provozu vystaveny stejným podmínkám jako
vlastní konstrukce. Proto jsou „svědky“ toho,
co se v materiálu odehrává při intenzivním
neutronovém toku, vysokých teplotách a tla-
cích. Po vyjmutí svědečných vzorků z nádoby
jaderného reaktoru – při jeho odstávce na vý-
měnu paliva – jsou vzorky transportovány ve
speciálním obalovém souboru do ÚJV Řež,
kde probíhá jejich odzkoušení a následné ex-
pertní posouzení zbytkové životnosti tlakové
nádoby reaktoru.

ASTM International (American Society for
Testing and Materials) je mezinárodní orga-
nizace pro normalizaci, která vyvíjí a publikuje
technické normy pro širokou škálu materiálů,
výrobků, systémů a služeb. Celosvětově se
používá více než 12 500 standardů ASTM, or-
ganizace sdružuje jednotlivé členy z více než
30 000 organizací a 140 zemí. Společnost byla
založena v roce 1898 jako americká sekce Me-
zinárodní asociace pro zkušební materiály
a je předchůdcem mnoha dalších normotvor-
ných organizací, jako BSI, ANSI, AFNOR nebo
ISO. Experti z ÚJV Řež jsou členy ASTM In-
ternational již řadu let, zaručuje jim to přístup
k aktuálním změnám ve standardech a mož-
nost sladit normy s akreditovanými zkou-
škami a nejlepší světovou praxí. �

Špičková úroveň materiálového inženýrství 
pod taktovkou ÚJV Řež 
– jaderné materiály se budou celosvětově prověřovat v Česku navrženou normou
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Komplex polohorkých 
komor ÚJV Řež

Radim Kopřiva a Milan Brumovský z ÚJV Řež,
ASTM Denver, USA, červen 2019
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Kromě energetických a medicínských
zakázek se v ÚJV Řež řeší i řada aty-
pických projektů. Oddělení radiační

chemie a kvalifikace na prostředí, které pro-
vozuje několik kobaltových ozařovačů nemá
o takové kuriozity nouzi. Kobaltové ozařovny
slouží primárně pro simulaci podmínek pro-
vozů jaderných elektráren a testování zaří-
zení a materiálů pro ně určených. Kobaltový
zdroj vysílá záření gama o síle, která – po-
dobně jak RTG nebo UV záření – nemůže
předměty aktivovat ani v nich zanechávat
zdraví škodlivé látky. Díky tomu se dá radi-
ační servis využít i pro sterilizace materiálů,
simulaci podmínek vesmírného programu
nebo experimenty s neživou i živou příro-
dou.

Sterilní i konzervované…

Jednou z obvyklejších zakázek je sterilizace
zdravotnického materiálu pro nemocnice.
Jde o různé přípravky z vaty, gázy a dalších
hmot, které nelze sterilizovat běžným způso-
bem, nesmí přijít do styku se zdravotnickým
materiálem nebo jsou určeny pro pacienty,
kteří jsou na chemické desinfekce alergičtí.

Praktické využití našla například radiační
sterilizace půdy pro vědecké účely. Kromě
sledování vlivu dávky záření na vývoj
a změny jednotlivých rostlin či mikroorga-
nismů se zjistilo, že po naočkování vysterili-
zované rašeliny rizobinem tento mikroorga-
nizmus bez konkurence ostatních výborně
prospívá. Výsledný biopreparát je oblíbe-
ným zdrojem dusíku pro tradiční i alterna-
tivní zemědělství na našem trhu. 

Podobně se dají zkoumat vzorky připra-
vené z různých druhů dřeva – po jejich steri-
lizaci se sleduje, za jakých podmínek v nich
rostou různé mikroorganismy, houby či dře-
vokazný hmyz. Tyto poznatky lze využít jak
při vývoji nátěrových hmot, tak i při ochraně
lesních porostů.

Netradičním využitím záření je výroba sta-
bilních porcí masa. Ve speciálních obalech
mohou po radiační sterilizaci ležet několik let
třeba na Sahaře a jsou stále použitelné. Ta-
kové balíčky může využít armáda, osamělí
mořeplavci, astronauti nebo „jen“ nemocní,
kteří potřebují sterilní potraviny. 

Živá příroda v ozařovně

Ozářením řízků jiřin lze měnit barvu květů.
Nezakořeněné vrcholové řízky rostlin byly
ozářeny nepatrnou dávkou a po vyrašení
listů byly rozřezány na řízky pro další pěsto-
vání. Výsledky pokusů šlechtění ukazují, že
růžové odrůdy mohou poskytnout bronzové,
žluté nebo bílé klony, vliv má také intenzita
výchozího zbarvení. 

Radiace v umění

Specifickými kombinacemi podmínek se dá
změnit barva některých drahokamů, pří-
padně zlepšit šperkařské vlastnosti. 

Velké oblibě se mezi zákazníky ÚJV Řež
těší „blesky ve skle“. Dekorativní objekty
vznikají ozářením hranolů z plexiskla urych-
lenými elektrony o energii 4 MeV na speci-
ální dávku záření. Materiál je nevodivý, náboj
z elektronů se koncentruje na jeho povrchu.
Mechanické namáhání pak způsobí efektní
výboj dovnitř hranolu.

Známá je také změna barvy skla, vystave-
ného ionizujícímu záření. V závislosti na slo-
žení skla, resp. jeho příměsí, je výsledná
barva tmavě hnědá, tmavě zelená, do fialova
či do tmavě žluta. Sklo pak působením světla
postupně opět světlá, ale původní čirosti už
nikdy nedosáhne.

Vesmírné mise

Kobaltové ozařovače slouží i pro testování
radiační odolnosti různých zařízení – napří-
klad při vesmírných misích. Společnost
SkyFox Labs v ÚJV Řež testovala kompo-
nenty malých satelitů. Součásti byly umís-
těny v poli ionizujícího záření a on-line se
testovala funkčnost komponent. Zajíma-
vostí bylo, že se ozařovalo při pokojové
teplotě. 

Satelit je totiž kovový a od slunce se do-
káže ohřát na teploty nad 0 °C. Takto otes-
tovaný GPS přijímač vynesla v roce 2017
do vesmíru raketa Atlas-V. �
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Testování materiálů nejen pro energetiku 
– kobaltové zdroje v ÚJV Řež připraví maso pro mořeplavce i umělecké dekorace
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Zahraniční, především američtí investoři,
Británii tradičně vnímali jako bránu, která
jim otevírá přístup do ostatních zemí EU.

Samozřejmě je řada jiných konkurenčních
výhod, které si Británie zachovala, jako je na-
příklad flexibilní pracovní trh nebo stabilní
právní řád. Ale trvalá nejistota posledních tří
let, co se táhne kauza brexit, investory nutí,
aby se poohlédli po jiných trzích, protože už
nechtějí čekat, jak jednání nakonec dopad-
nou,“ říká Magdalena Souček, vedoucí part-
nerka EY v České republice a v části regionu
střední a jihovýchodní Evropy.

Na Británii se tak pomalu dotahuje Francie,
ačkoliv ani tam vloni přímé zahraniční inves-
tice nerostly takovým tempem jako v roce
2017. „Pokud budou pokračovat Macronovy
reformy, očekává se, že Francie už letos vy-
střídá Británii na pozici evropské jedničky. Nic-
méně právě s francouzským prezidentem se
pojí i určité obavy investorů, protože jeho role
je podle nich pro další úspěšné pokračování
reforem příliš klíčová. V Německu na přímých
zahraničních investicích stojí tamější export.
Jejich aktuální pokles je důsledkem obav
z možné obchodní války kvůli nevyvážené ob-
chodní bilanci,“ pokračuje Magdalena Sou-
ček.

Evropská mapa přímých zahraničních
investic 2018
Dva největší evropské trhy, tedy Velká Británie
a Německo, na které připadá celkem asi třetina
přímých zahraničních investic směřujících do
Evropy, vloni zaznamenaly shodně 13% pokles
(v Británii se uskutečnilo 1 054 investičních
projektů a v Německu 973). V Británii je nejvíc
postižen výrobní průmysl, kde se počet zahra-
ničních investic snížil o 35 % (na 140). Některé
společnosti se totiž rozhodly z Británie přesu-
nout své provozy zajišťující jednotný trh EU
a musely investovat do nových kapacit v ji-
ných zemích. Počet nově zřízených korporát-
ních centrál, nabízejících kvalitní, dobře pla-
cená místa, byl vloni poloviční (klesl z 98
v roce 2017 na loňských 48). 

V Německu se nepříznivý hospodářský
vývoj nevyhnul ani tradičně silným odvětvím:
například automobilový průmysl zaznamenal
vloni 7% pokles výroby. Hlavním důvodem
jsou rostoucí obavy z „tvrdého“ brexitu, ame-
rická cla a zpomalující poptávka v Číně.    

Po raketovém, 31% růstu v roce 2017 se
přímé zahraniční investice ve Francii v loň-
ském roce zvýšily pouze o 1 %. Francie se ale
prvně dostala na místo evropské jedničky
v počtu přímých zahraničních investic směřu-
jících do výzkumu a vývoje (144 projektů) a do
výrobního průmyslu (339 projektů).

Pokud jde o první desítku evropských inves-
tičních destinací, v roce 2018 se dařilo přede-
vším Španělsku, kde se počet zahraničních in-
vestic zvýšil o 32 %, Belgii (29 %), Polsku
(38 %), Turecku (14 %) a Irsku (52 %). Loňským
rekordmanem v rámci první dvacítky je Itálie
se 63% nárůstem počtu přímých zahraničních
investic.

Řada jiných evropských zemí naproti tomu
zaznamenala dvouciferný pokles přímých za-
hraničních investic: například Nizozemsko 
(-32 %), které se ale i tak udrželo v top 10 evrop-
ských investičních destinací, Švédsko (-32 %)
a Česká republika (-51 %).

„Pokles přímých zahraničních investic
v České republice dáváme do souvislosti ze-
jména s napjatým pracovním trhem v posled-
ních letech a s tím související rychlý růst
mzdových nákladů. Zahraniční investoři dnes
v ČR mají obrovský problém nalézt volnou
a kvalifikovanou pracovní sílu, což je od vel-
kých investic samozřejmě odrazuje,“ zdůraz-
ňuje Štěpán Flieger, ředitel oddělení fúzí
a akvizic společnosti EY v České republice.

Tempo růstu amerických investic v Evropě
zpomaluje
Spojené státy jsou v Evropě tradičně velice vý-
znamným investorem. Nicméně vloni se počet
jejich investic v Evropě zvýšil o pouhá 3 %, za-
tímco v předchozích čtyřech letech rostl prů-
měrně 8% tempem. Hlavním důvodem zpo-
malení je americká daňová reforma, spuštěná

v prosinci 2017, která tamější nadnárodní spo-
lečnosti motivuje k tomu, aby aktiva ze zahra-
ničí převedly domů a vytvářely tam nová pra-
covní místa. Přesto jsou USA v Evropě stále
největším investorským státem, americké spo-
lečnosti stojí za pětinou (22 %) všech zdejších
přímých zahraničních investic.  

Tak jako v minulosti, i vloni v Evropě nejvíc
investovali evropští investoři, i když i v této ka-
tegorii došlo k mírnému, 2% poklesu. Mimo -
evropské investice ale klesly o 8 %.

Digitální technologie táhnou

Vloni se velmi dařilo evropskému sektoru di-
gitálních technologií, kde se uskutečnilo re-
kordních 1 227 zahraničních investičních pro-
jektů, což je o 4 % víc než v roce 2017. Za po-
sledních pět let se tak počet přímých zahranič-
ních investic v tomto evropském sektoru více
než zdvojnásobil. Největší podíl na tom měli
američtí investoři, kteří stojí asi za třetinou
(37 %) technologických investičních projektů.
Oslovení investoři vnímají digitální technolo-
gie jako velice perspektivní obor. Dvě pětiny
(39 %) z nich se domnívají, že právě toto odvě-
tví v nadcházejících letech nejvíc přispěje
k růstu evropské ekonomiky. Na druhém místě
je odvětví cleantech (25 %) a na třetím energe-
tika a veřejné služby (21 %).

Dobré výsledky hlásí i tradiční odvětví, jako
je doprava a strojírenský a chemický průmysl,
kde se v roce 2018 uskutečnilo celkem 1 729
projektů, což rovněž představuje 4% meziroční
nárůst.

Varovný příběh 
– optimismus vyprchává
Investoři stále vnímají Evropu velice pozitivně,
56 % účastníků aktuálního průzkumu ji zařa-
dilo mezi tři top destinace světa, kde by chtěli
investovat (pro srovnání – před rokem to bylo
53 %). Jejich konkrétní plány s tím ale úplně
nekorespondují, protože jen 27 % oslovených
podniků v roce 2019 hodlá založit nové nebo
rozšířit své stávající evropské provozy. To je

Počet přímých zahraničních investic v Evropě 
po šesti letech růstu klesl. V České republice o 51 %
Podle průzkumu atraktivnosti Evropy pro zahraniční investice, který každoročně provádí společnost
EY, klesl v roce 2018 počet investičních projektů na starém kontinentě o 4 % (uskutečnilo se jich
celkem 6 356). Přes tento nepříznivý obrat, který přišel po šesti letech nepřetržitého růstu, je loňský
výsledek velice dobrý, dokonce druhý nejlepší za bezmála dvě dekády. Jen asi třetina (37 %)
oslovených vrcholových manažerů věří, že se atraktivnost Evropy pro zahraniční investory v příštích
třech letech zvýší. V loňském průzkumu to byla celá polovina.
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výrazně méně než v loňském průzkumu, kdy
stejné plány měla více než třetina (35 %) dotá-
zaných. Podle stávajícího průzkumu jsou in-
vestiční plány momentálně na nejnižší úrovni
za posledních sedm let.   

Zatímco ještě před rokem se polovina oslo-
vených investorů domnívala, že atraktivita Ev-
ropy pro zahraniční investice poroste, nyní si
to myslí už pouze 37 % respondentů. Odliv
plánovaných investic se týká především vý-
robního sektoru a dodavatelského řetězce: in-
vestici do projektu v oblasti výroby či dodava-
telského řetězce, případně do logistického pro-
jektu chystá pouze 10 % oslovených společ-
ností, vloni to bylo ještě 16 %.

Paříž zařadilo do trojice investičně nej-
atraktivnějších evropských měst 30 % účast-
níků průzkumu (oproti loňským 37 %), v pří-
padě Londýna to byla dokonce pouze čtvr-
tina respondentů (oproti 34 % vloni). Londýn
je na tom prakticky stejně jako Berlín, který
má jen o jeden procentní bod méně (24 %),
přitom ještě v loňském průzkumu byl rozdíl
mezi oběma metropolemi deset procentních
bodů.

Největším problémem jsou geopolitické
obavy
Investory při plánovaní zahraničních investic

odrazují geopolitická rizika, v prvé řadě bre-
xit, který do trojice největších rizik, jež budou
v následujících třech letech ovlivňovat atrak-
tivnost Evropy, zařadilo 38 % respondentů.
Přitom vloni byl brexit se 30 % až na čtvrtém
místě. Na druhém, resp. třetím místě oslo-
vení investoři uvádějí politickou nestabilitu
Evropské unie a vzestup populistických
a protekcionistických tendencí.  

42 % účastníků průzkumu se domnívá, že
hlavní prioritou Evropské unie by měla být
reforma ekonomické správy, která jí zajistí
udržitelný hospodářský růst. 32 % si myslí,
že by Unie měla posílit svou mezinárodní
roli. �
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Třetina dotázaných manažerů považuje
zpomalení hospodářského růstu za
hlavní překážku jejich růstovým plánům.

80 % respondentů věří, že v následujících 12
měsících přibude megatransakcí. Ve Velké Bri-
tánii se vloni uskutečnily fúze a akvizice v cel-
kové hodnotě 400 miliard amerických dolarů,
odhaluje jubilejní 20. průzkum EY Global Ca-
pital Confidence Barometer.

Dotázaní ředitelé a jiní manažeři očekávají,
že i ostatní společnosti budou u jednacího
stolu velmi aktivní: 92 % respondentů věří, že
objem globálního trhu s fúzemi a akvizicemi
se v příštích dvanácti měsících zvýší. V dubnu
2018 zastávalo stejný názor 86 % účastníků
průzkumu. „Vidíme řadu příznivých vlivů,
které jsou hnacím motorem pro větší objemy
transakcí. Velmi znatelné jsou rychle rostoucí
podnikatelské společnosti, které již dozrály pro
private ekvity fondy, což žene část transakcí.
A dále je to přelévání mezi starou a takzvanou
novou ekonomikou, kdy se kupují nadějné ros-
toucí firmy podnikající v oblasti služeb,“ uvádí
Vladislav Severa, vedoucí partner týmu pokro-
čilé datové analýzy ve společnosti EY.

I přes zpomalení ekonomického růstu
jsou šéfové korporací optimističtí
Drtivá většina respondentů aktuálního prů-
zkumu (93 %) si myslí, že globální ekonomická
situace se zlepšuje. To je o celých 20 procent-
ních bodů víc než před rokem, kdy stejný názor
mělo 73 % dotázaných. A tenhle postoj se od-
ráží i v optimistickém pohledu na budoucí hos-
podářské výsledky vlastních podniků: tři čtvr-
tiny dotázaných očekávají, že výnosy jejich
společnosti porostou v následujících dvanácti
měsících 6% až 15% tempem.

„Větší zájem o fúze a akvizice jasně ukazuje,
že šéfové velkých podniků se zaměřují na další
růst, protože jsou přesvědčeni, že výkonnost
jejich společnosti se bude zvyšovat,“ zdůraz-
ňuje Steve Krouskos, místopředseda globální
správní rady EY a ředitel globálního transakč-
ního poradenství. „Je pravda, že situace na
trhu je nejistá. Ale to mnohdy funguje spíš
jako stimul fúzí a akvizic, než aby je to brzdilo.
Investiční transakce jsou cestou, jak rychle re-
strukturalizovat portfolio a připravit podnik na
budoucnost.“

I když oslovení manažeři kladou důraz na
růst, neztrácejí ze zřetele ani možná rizika. Tře-
tina z nich považuje za hlavní problém případné
zpomalení ekonomiky, jakkoli je považují za
málo pravděpodobné. 27 % účastníků prů-
zkumu se domnívá, že největšími vnějšími riziky
ohrožujícími růst jejich společnosti jsou geopo-
litické, legislativní nebo obchodní nejistoty.

Restrukturalizace portfolia jako příprava
na budoucnost
Průzkum ukázal, že velké podniky po celém
světě se stále víc snaží využívat příležitosti,
které s sebou nese současný disruptivní trend,
a řídit související rizika. Čím rychlejší jsou dis-
ruptivní změny a inovace, tím častěji manažeři
portfolio podniků ve skupině přehodnocují.

Zatímco před rokem provádělo revizi port-
folia každé tři měsíce pouze 10 % účastníků ak-
tuálního průzkumu, momentálně jich je už více
než třetina (41 %). Častější přehodnocování
portfolia společnostem umožňuje lépe a rych-
leji identifikovat investiční a akviziční příleži-
tosti, vytipovat aktiva vhodná k prodeji a opti-
malizovat strategii alokace kapitálu.

Dalším důvodem častějších revizí portfolia
je tlak aktivistických akcionářů. 35 % dotáza-
ných manažerů v průzkumu uvedlo, že akci-
onáři je nutí, aby přehodnotili provozní či geo-
grafickou strukturu skupiny, 28 % se domnívá,
že akcionáři nejvíc tlačí na divestice. Nicméně
nejvíc, 37 % účastníků průzkumu uvedlo, že ak-
tivistickým akcionářům jde primárně o akvi-
zice.

„Aktivističtí akcionáři tlačí management,
aby optimalizoval finanční situaci svých spo-
lečností například částečným odprodejem
atraktivních divizí přes IPO a získané pro-
středky použil na snížení zadlužení, další inves-
tice, nebo dokonce k výplatě dividend,“ říká
Štěpán Flieger, ředitel oddělení fúzí a akvizic
společnosti EY.

Nejatraktivnější investiční destinací
poprvé Británie
Přes prohlubující se nejistotu kolem odchodu
z EU se Velká Británie poprvé v desetileté his-
torii Barometru dostala na pomyslné první
místo žebříčku investiční atraktivnosti. Pro za-

jímavost – nejhůř se umístila v roce 2016, kdy
byla sedmá. Na první příčce vystřídala tradič-
ního vítěze, Spojené státy, které se na špičce
žebříčku držely nepřetržitě od roku 2014. Za
Velkou Británií se v první desítce seřadily ná-
sledující země: Spojené státy, Německo, Čína,
Francie, Kanada, Indie, Austrálie, Brazílie
a Spojené arabské emiráty.

První místo Velké Británie může být pro ně-
koho vzhledem k současné nejistotě překva-
pením, nicméně britský trh fúzí a akvizic byl
velmi aktivní už od roku 2016, kdy proběhlo re-
ferendum o vystoupení z EU. Vloni se v Britá-
nii uskutečnily fúze a akvizice v celkové hod-
notě 400 miliard amerických dolarů, což před-
stavuje desetinový podíl na globálním trhu
fúzí a akvizic. Pro Británii je to druhý nejlepší
výsledek od finanční krize.  

Dalším překvapením je návrat Číny do první
pětky investičních destinací, a to přes pokra-
čující problémy s přístupem na tamější trh
a komplikace ve vzájemném obchodě se Spo-
jenými státy a EU. USA jsou navzdory sílícímu
protekcionismu nejatraktivnějším cílem pro
90 % zahraničních investorů, včetně těch čín-
ských. 

Vrcholoví manažeři 
přetavují riziko v příležitost
Účastníci průzkumu předpokládají, že se jejich
investiční strategie bude muset vypořádat se
silnou konkurencí – 90 % respondentů oče-
kává, že se během následujících dvanácti mě-
síců zvýší počet nepřátelských a konkurenč-
ních nabídek. 88 % čeká větší zájem o akvizice
ze strany private equity fondů a 80 % věří, že
přibude megatransakcí (tj. transakcí v hod-
notě minimálně 10 miliard amerických do-
larů).

„Když jsme před deseti lety Barometr spus-
tili, svět stál na pokraji finanční krize a trhy byly
velmi nepokojené,“ dodává závěrem Steve
Krouskos. „Jeden z největších rozdílů mezi
tehdejší situací a dneškem je v tom, jak gene-
rální ředitelé a ostatní vrcholoví manažeři vní-
mají nejistotu. V roce 2009 je paralyzovala,
dneska je motivuje. Šéfové dneška se zaměřují
na proaktivní řízení rizik a snaží se využívat pří-
ležitosti, které jim současné disruptivní trendy
přinášejí.“ �

Zájem o fúze a akvizice je největší za poslední dekádu. 
Velká Británie je vedoucí investiční destinací
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Vsoučasné době je průběžně zvyšo-
ván tlak na maximální využívání ob-
novitelných zdrojů energie s cílem

zvyšování jejich multifunkčnosti a využitel-
nosti v širokém spektru specifických situ-
ací. Výchozí analýza trhu prokázala absenci
dodavatelských firem technologií tepel-
ných čerpadel zaměřených na komplexní
využití kontejnerového mobilního mono-
bloku, který sdružuje systém samostat-
ných bloků tepelných čerpadel s jejich
technologickým příslušenstvím, vzájemně
propojených a instalovaných ve společ-
ném nosném a kotvícím skeletu mobilního
kontejneru, jehož konstrukce je současně
nosičem výparníků, zejména pro využití
v systému vzduch-voda. Tak, aby po vy-
skladnění monobloku ve venkovních pro-
storách, mimo vytápěnou budovu, bylo
okamžitě možné, pouze prostřednictvím
připojení potrubního vedení tepelné ener-
gie na topný systém budovy, bez jakého-
koli zásahu do jejích vnitřních prostor, po
připojení elektrické energie k technologii,
operativně založit proces kontinuálního vy-
tápění nebo chlazení budovy. V rámci ře-
šeného projektu spolufinancovaného Ev-
ropskou unií v gesci Ministerstva prů-

myslu a obchodu vznikla patentově chrá-
něná technologie mobilního kontejnero-
vého monobloku systému tepelných čer-
padel, která všechny výše uvedené techno-
logické a užitné parametry v plném roz-
sahu řeší.

Projekt byl realizován v období 2017-
2018, přičemž finální prototyp technologie
je aktuálně spoluřešiteli využíván k vytá-
pění komplexu administrativních budov
výzkumně-vývojového centra v Horní
Suché, kde zároveň probíhá finální testo-
vání. Výsledkem řešení je spolu s prototy-
pem mobilního kontejnerového systému
tepelných čerpadel, také prototyp trans-
portní platformy a testovací stanice využí-
vané primárně k úkonům spojeným s ově-
řovacími procesy technologie, mezi které
lze zařadit verifikaci výkonových a proces-
ních parametrů zařízení ve vazbě na úhel
natočení výparníkového bloku nebo vliv
systému stínění výparníkových bloků na
procesní parametry reverzního cyklu tech-
nologie. Sekundárně je ověřován vliv a pří-
nosy automatizované střešní konstrukce
testovací stanice pro aplikace a lokality
s vysokou četností sněhových a dešťových
srážek, které by v období nečinnosti zaří-

zení mohly vyvolat následnou odstávku
techniky. 

Cíle projektu

Vznikající nové oblasti využití obnovitel-
ných energetických zdrojů a požadavky na
jejich parametry, automaticky vyvolávají
projektové návrhy, jejichž realizací je pak
postupně vyplňováno vznikající tržní va-
kuum, zejména technologiemi s vysokou
užitnou, technologickou i ekonomickou
přidanou hodnotou. Realizovaný projekt
výrazně přispívá k naplňování aktuálních
energetických trendů, nejen v rámci Evrop-
ské unie.

Hlavním východiskem byl výzkum a re-
alizace nového konstrukčního řešení mo-
bilního monobloku s možnou alternativní
implementací výparníků do vnějšího ske-
letu konstrukce kontejneru, jež tvoří kom-
paktní nosný prvek vestavěné technologie,
sdružující systém samostatných bloků čtyř
tepelných čerpadel s příslušenstvím,
umožňující flexibilní transport systému
běžně dostupnými prostředky a návazně
bleskové připojení odběrného místa ke
zdroji tepelné energie v režimech vytápění

Mobilní kontejnerový monoblok systému tepelných čerpadel
Obliba technologie tepelných čerpadel roste napříč celou Evropskou unií, a to i díky přípravám na rok
2021, kdy by na území Unie měly vznikat pouze novostavby s téměř nulovou spotřebou energie.
Realizovaný projekt přináší nové možnosti uplatnění dané technologie v široké škále potenciálních
aplikací, především díky komplexnímu přístupu, jenž přináší využití i u krátkodobých instalací.
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Finální instalace kontejnerového
monobloku tepelných čerpadel
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a chlazení. Významnou součástí záměru
byl výzkum a realizace systému čtyř samo-
statných bloků tepelných čerpadel spína-
ných po krocích s celkovým výkonem
184,3 kW (A7/W60), situovaných ve vnitřní
části konstrukce, které je možné zásobovat
nízko potenciálním zdrojem tepla prostřed-
nictvím systému vlastních výparníků, im-
plementovaných do vnějšího pláště ske-
letu, formou okolního, případně průmyslo-
vého odpadního vzduchu. Modulárnost zá-
kladní konstrukce a technologických prvků
rozšiřuje potenciál výrobních možností
s dopadem na výkonovou škálovatelnost
parciálních bloků ve výkonových spektrech
50 – 100 – 150 – 200 kW.

Jedinečnost úkolu

Realizované řešení umožňuje, mimo srov-
natelné aplikace na běžných trzích, inova-
tivní přístup ve formě rozšířené možnosti
využívání alternativních zdrojů tepelné
energie, zejména v oblastech, kde pro krát-
kodobost užívání aplikace není ekono-
micky adekvátní míra investice a potenci-
ální návratnosti principiálně srovnatelné
technologie. Konstrukční řešení mobilního
kontejnerového monobloku s vlastním sy-
stémem implementovaných výparníků dis-
ponuje dostatečným tepelným potenci-
álem nejen pro zásobování vytvořeného
zázemí v rámci neočekávané události vy-
volané environmentálním děním, ale jeho
užitný potenciál a výhody lze uplatnit ze-
jména v běžných situacích a plánovaných
událostech s krátkodobým horizontem lo-
kálního setrvání, mezi které lze zařadit růz-
norodé rekonstrukce / revitalizace budov
a hal, expedice, kulturní a jiná shromáž-
dění, situovaná v provizorním zastřešení,
vytápění / chlazení a ohřev vody v ubyto-
vacím zázemí na lokálních pracovištích,
případně u liniových staveb nebo obdob-
ných typech stále se rozšiřujících provizor-
ních staveb, které nedisponují technickým
zázemím vhodným k instalaci technologie.
Dílčí výhodou rozšiřující uplatnitelnost sy-
stémů je výkonová škálovatelnost, což na-
bízí využití i potenciálně menším odběra-
telům, kterým například situace architekto-
nicky chráněných objektů nedovoluje zá-
sahy a změny ve vnějším pohledovém pro-
filu budovy, případně jsou omezeni jiným
atributem.

Na relevantních trzích jsou využívána ka-
skádová zapojení tepelných čerpadel
v provedení vzduch – voda, žádné z těchto
nebo řady jiných technologických řešení
není implementováno do mobilního nata-
hovacího kontejnerového monobloku
s vazbou na procesy vyskladňování a nas-
kladňování kontejnerového energetického
monobloku bez využití klasické jeřábové
techniky. 

Vysoká inovativnost je dána symbiózou
komplexního systému tepelných čerpadel
a monobloku výparníků s umístěním všech
přidružených technologií do speciálního
transportního kontejneru, s využitelností
funkce výroby tepelné energie okamžitě po
vyskladnění a operativním napojení na
topný okruh vytápěného objektu s mini-
málním zásahem do jeho vnitřních prostor.
Komplexní technologie se zároveň stává

výchozím odrazovým můstkem rozšiřují-
cích projektů například s podporou OZE
nebo managementem řízení s implemen-
tovanou predikcí vývoje klimatických pod-
mínek, což dále výrazným způsobem roz-
šiřuje aktuální stav užitných a technologic-
kých parametrů.

Hospodářský přínos

Ekonomické přínosy nelze přímo zobecnit
pro širokou škálu možných aplikací a po-
tenciálních výhod, k problematice je ne-
zbytné vždy přistupovat individuálně v zá-
vislosti na okrajových podmínkách uvažo-
vané lokality instalace. Primárně lze vychá-
zet z obecně platných principů instalace te-
pelných čerpadel, kde významnou část fi-
nančních přínosů tvoří úspora primární
odebírané složky v podobě elektrické ener-
gie, která je v závislosti na COP snížena
v adekvátním poměru. Realizovaný systém
disponuje COP 2,8 (A7/W60) z čehož vy-
plývá poměr produkované tepelné energie
184,3 kW při elektrickém příkonu 65,8 kW.
Srovnáním nákladů na vytápění pouze
prostřednictvím elektrické energie dochází
v případě instalace mobilního kontejnero-
vého monobloku systému tepelných čer-
padel ke snížení nákladů, a tedy finančním
efektům, což znamená, že systém vyprodu-
kuje 2,8krát více tepla, než kolik je ne-
zbytné dodat elektrické energie pro pro-
voz.

Sekundárně lze uvažovat předpokládané
finanční přínosy v rozsahu instalace běžně
dostupné technologie v daném výkono-
vém spektru, u které je vyžadována sta-
vební připravenost jak vnitřního prostoru
budov, tak okolního prostranství, přičemž
v případech využívání budov, hal a obdob-
ných staveb v krátkém časovém horizontu,
například formou pronájmu, je ekono-
micky neadekvátní realizovat dané pří-
pravy a zásahy pro instalaci běžně dostup-
ných technologií. Naopak projekt ve formě
technologie mobilního kontejnerového
monobloku soustavy tepelných čerpadel
umožňuje flexibilní vyskladnění a připojení
systému na stávající otopný systém ob-
jektu, přičemž po ukončení definovaného
období užívání objektu je ho možné flexi-
bilně odpojit a transportovat na nové
místo instalace. Široké uplatnění systému
nabízí nepřeberné množství aplikací v reži-
mech jak pronájmů samotného mobilního
kontejnerového monobloku systému te-
pelných čerpadel, tak v režimech uplatnění
konkrétních organizací, jejichž produktové
a zpracovatelské portfolio a pozice výroby
je závislá na konkrétních zakázkách v rámci
ročních období nebo klimatických podmín-
kách, u kterých není primárním účelem
pouze vytápění nebo chlazení objektů, ale
také využívání systému v rámci technolo-
gických zpracovatelských linek s požadav-
kem udržování definované teploty. �

Petr Kopec
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Proces vyskladnění kontejnerového monobloku tepelných čerpadel

Instalace a připojení monobloku tepelných čerpadel na extérní systémy a rozvody
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Protihluková bariéra je v těsné blíz-
kosti velmi rušné křižovatky, kde
denně projede cca 30 tisíc automo-

bilů. Dochází zde k usazování špíny na
povrchu zdi velmi intenzivně a tmavnutí
povrchu, který není ošetřen ochranným
nátěrem, proto probíhá velmi rychle. Již
po několika měsících byl zřetelně vidět
barevný rozdíl mezi plochami, které jsou
opatřeny ochranným nátěrem FN® a po-
vrchem, na kterém nátěr nebyl apliko-
ván. Úmyslně neošetřené plochy (ve
formě čtverců a svislých pruhů na foto-
grafii) nám dnes po několika letech indi-
kují míru zašpinění.

V současnosti spolu s českými vědec-
kými kapacitami můžeme směle říci, že
nátěr ani po 5 letech neztrácí svoji
schopnost a účinnost, není opotřebo-

vaný, a dokonce lze přesně změřit, jak
velké množství nebezpečných látek do-
káže vyčistit.

Pro jednoduchou představu vědci
spočítali, že tato stěna vyčistí denně
tolik vzduchu, kolik spotřebuje 200 lidí
za celý rok, nebo když to převedeme na
automobilová čísla, tyto plochy natřené
funkčním nátěrem FN® zlikvidují výfu-
kové zplodiny z 28 aut s dieselovým
motorem. Je to, jako bychom tato auta
úplně eliminovali z provozu. A tak díky
této stěně „zabíjíme“ již pět let škodli-
viny z 28 motorů, které celkově ročně
najednou cca 700 000 kilometrů. Za pět
let jsme vyčistili tuto Pražskou část od
stovek kilogramů oxidů dusíku a dal-
ších toxických látek. Funkce samočistí-
cího nátěru použitého na barrandov-

ské protihlukové bariéře jsou založeny
na čistém a ekologicky velmi šetrném
fyzikálním způsobu – fotokatalýze.
Funkční nátěr FN® využívá energii
Slunce, kterou převádí na ekologický
efekt přirovnatelný k horké plotýnce,
která na sobě pálí špínu a škodlivé
látky.   

Vzhledem k mimořádně vysoké foto-
katalytické účinnosti funkčních nátěrů
FN® si výrobce může dovolit poskytnout
(jako jediný na trhu) garanci na funkci
tohot nátěru a dlouhodobě čistého
vzhledu povrchů minimálně 10 let s tím,
že jeho životnost lze odhadnout na něko-
lik dekád.   

Pojďte společně s námi „zabíjet“ další
motory, čistit vzduch a dělat naše města
čistějšími a krásnějšími. �

Barrandovská stěna – již pět let zabijákem motorů
Není to nadsázka. Tato stěna nejen že už 5 let zůstává stále čistá, ale umí čistit vzduch od zplodin
výfukových plynů a dalších jedovatých látek v ovzduší. Zeď je natřena speciálním ochranným nano
nátěrem FN®, který zajišťuje samočistící vlastnosti a její účinnou a dlouhodobou ochranu proti
tmavnutí způsobenému usazováním prachových částic špíny, které jsou rozptýleny v ovzduší. Nátěr
účinně a dlouhodobě zamezuje růstu řas a plísní a zároveň plní environmentální funkci – čistí okolní
vzduch od nebezpečných látek a zlepšuje životní prostředí.
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Exteriér:
1) OCHRANNÁ
Proti usazování atmosférické špíny – proti šednutí a černání po-
vrchu staveb
Proti mikrobiologickému napadení plísněmi, řasami a houbami
Proti rozpadu a ztrátě barevnosti  fasádních barev a stěrek v dů-
sledku působení UV záření 
2) ESTETICKÁ
Zajištění dlouhodobě čistého vzhledu 
Možnost barevného tónování
3) ENVIRONMENTÁLNÍ
Čištění vzduchu od zdraví ohrožujících látek
Čištění vzduchu od skleníkových plynů

Interiér:

1) OCHRANNÁ
Ochrana zdraví proti nebezpečným látkám ve vzduchu – čistí
vzduch od formaldehydu, aromatických uhlovodíků, bezo(a)py-
rénu a dalších jedovatých a karcinogenních látek
Likviduje alergeny, bakterie, viry a nepříjemné pachy
Snižuje riziko přenosu infekčních chorob
2) ESTETICKÁ
Zajištění dlouhodobě čistého vzhledu vnitřních nátěrů
Elegantní řešení bez nároku na vnitřní prostor 
Možnost barevného tónování
3) ENVIRONMENTÁLNÍ
Čištění vzduchu od skleníkových plynů
Velmi nízká spotřeba energie, žádné filtry, žádný odpad a tím
i nižší zátěž životního prostředí

AKTIVNÍ SAMOČISTÍCÍ POVRCH

Vysoce účinný fotokatalytický povrch vytvořený funkčními ná-
těry FN® mimořádně účinně zachycuje mikroskopické částice
špíny a sazí. Lepkavé a jedovaté složky tohoto prachu jsou oxi-
dačně likvidovány a nelepivé zbytky odstraní povětrnostní vlivy.

AKTIVNÍ OCHRANA PROTI MIKROORGANISMŮM

Vysoce účinný fotokatalytický povrch vytvořený funkčními ná-
těry FN® mimořádně účinně zachycuje viry, bakterie a spory
a následně je, s využitím fotokatalytického jevu a působení dal-
ších faktorů, eliminuje.

VÝHODY PRO INVESTORY /DEVELOPERY – EXTERIÉR

Vyšší hodnota nemovitosti – atraktivita pro kupce i nájemce
v důsledku : 
�  Akceptovaná technologie pro certifikaci LEED
�  Přemění budovu v ekologickou čističku ovzduší - možnost

kompenzací od firem produkující skleníkové plyny a poško-
zující životní prostředí, případně kompenzační opatření
v rámci EIA

�  Nízké pořizovací náklady - cena již od 70 Kč/ m2

�  Prodloužení životnosti povrchu stavby
�  Prodloužení životnosti zateplených fasád na dvoj až trojná-

sobek předpokládané životnosti
�  Ekonomická úspora údržby fasády v dlouhodobém horizontu
�  Zamezuje usazování a růstu plísní a řas i dalších mikroorga-

nismů
�  Dlouhodobě čistý vzhled a atraktivita budov bez nutnosti čiš-

tění
�  Garance plnění ochranných funkcí až 15 let 
�  Žádná chemie – ekologický produkt – nejúčinnější na světě

VÝHODY PRO INVESTORY /DEVELOPERY – INTERIÉR

Vyšší hodnota nemovitosti – atraktivita pro kupce i nájemce
v důsledku:

�  Využitelná technologie pro certifikaci WELL
�  Bezkonkurenčně nejlevnější řešení pro zajištění nejvyššího

standardu zdravého bydlení v pasivních objektech s rekupe-
rací

�  Nízké pořizovací náklady - cena již od 75 Kč/ m2

�  Menší nároky na úklid a úspora při údržbě vzduchotechniky
(nižší zanášení mastnou špínou)

�  Absolutně tichá technologie
�  Bezúdržbová technologie - není nutno se starat o opravy, vý-

měny filtrů ani další údržbu
�  Nezabírá žádné místo
�  Trvale čistý povrch vnitřních ploch, méně lepkavého prachu
�  Méně nemocí, méně alergií, méně nepříjemných pachů
�  Bez chemie – čistě ekologická technologie – přátelská k lidem

a jejich mazlíčkům

SUPER TECHNOLOGIE PRO ČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ

10 000 m2 FN vyčistí v Praze za rok z ovzduší 1 932 kg NOx
a 96 659 kg metanu (CH4)

TO KOMPENZUJE:

�  Emise NOx vyprodukované ročním provozem 805 osobních
automobilů (nebo 18 autobusů MHD) v Praze (VHODNÉ PRO
EIA)

�  To prezentuje kompenzaci provozu 824 osobních automobilů
na globální oteplování (CO2 ekvivalent)

�  (uhlíkové kompenzace za odstranění 96,7 t CH4 (ekvivalent
2 391 t CO2) představují v současnosti hodnotu 47 820 EUR
ročně)

�  USGBC akceptoval technologii FN-NANO jako systém čištění
vzduchu a udělil  budově MACOMA Building v Las Vegas,
kde je uplatněna, certifikaci LEED Platinum.

�  Využitelné pro environmentální audity a návrhy ekologicky
šetrných budov v rámci certifikací LEED a WELL.

�  Naše vysoce účinné fotokatalytické funkční nátěry FN® odpo-
vídají požadavkům platné české i evropské (EU) legislativy
a jsou certifikovány Technickým a zkušebním ústavem sta-
vebním Praha, s.p.

Jako jediní výrobci jsme certifikovaní u České společnosti pro
aplikovanou fotokatalýzu, která potvrzuje, že naše funkční ná-
těry FN® splňují požadavky fotokatalytické účinnosti a praktické
využitelnosti vycházející z aplikace mezinárodních norem ISO
a jejich upřesnění v certifikačním programu zveřejněném na
www.fotokatalyza.org.

Účinnost certifikovaných produktů je hodnocena stupněm VY-
NIKAJÍCÍ a to na:
�  Samočištění povrchu
�  Anti-microbiotickou funkci
�  Čištění vzduchu od NOx  
�  Čištění vzduchu od VOC

VÝROBCE:

Advanced Materials-JTJ s.r.o. (AMJTJ)
Přední česká nanotechnologická firma (www.amjtj.com)

Hlavní projekty (mezinárodní patenty AMJTJ):
Multifunkční suspenze FN® s mimořádně silným fotokatalytic-
kým efektem (www. fn-nano.com) pro čištění vzduchu a vody
Nový typ vysokokapacitní a superbezpečné lithiové baterie pro
skladování elektrické energie a další využití (www.he3da.cz) –
vhodný pro energeticky autonomní budovy

Výhradní distributor: FN-NANO s.r.o. (www.fn-nano.com) 

Autor patentu: Ing. Jan Procházka, Ph.D.

FUNKCE NÁTĚROVÉ TECHNOLOGIE FN NANO®
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Úvod

Potřeba bezpečného zneškodnění radioaktiv-
ních odpadů má zhruba šedesátiletou historii.
O radioaktivních odpadech počátků jaderného
zbrojení a následného rozvoje jaderné energe-
tiky se až do osmdesátých let dvacátého století
soudilo, že řešení jejich trvalé likvidace není
dosud zapotřebí vzhledem k jejich malému
množství, možnostem skladování, přepraco-
vání nebo využití v nových typech jaderných
reaktorů.

V některých zemích byly zahájeny práce na
tomto úkolu v sedmdesátých letech minulého
století. Některé zvažované způsoby byly od-
mítnuty pro značné nejistoty, nebezpečí nebo
vysoké náklady (permafrost, ledovce, oceány,
vesmír). Všeobecně byla přijata varianta ulo-
žení RAO a PJP do hlubších geologických for-
mací. Představa o stavbě zemské kůry odvo-
zená z převahy skandinávských výzkumů však
podává její zjednodušený obraz. Geologická
stavba prahorních štítů je většinou zjednodu-
šená na jeden typ krystalických hornin velkého
plošného rozsahu a hloubkového dosahu
(50 - 60 km). Hercynská a neoidní stavba mlad-
ších horninových komplexů je však mnohem
složitější a její vlastnosti podřizující se pravid-
lům nové globální tektoniky jsou obtížněji
a méně poznatelné. Geologické průzkumy pak
vyžadují značný rozsah.

Dosud provedený výběr lokalit HÚ v ČR
a jeho geologická oponentura

Pod vlivem švédských vzorů došlo v devade-
sátých letech k prvním pokusům o výběr – vy-
tipování lokalit, které by umožnily umístění
HÚ do hlubinných vyvřelých (granitových)
geologických masivů. Česká geologická
služba, která byla pověřena touto prací, ob-
držela pouze minimální zadání úkolu. Snad
pouze granitové prostředí, hloubku 600 –
800 m, čas uložení statisíce let. Výsledkem
práce byl soupis 23 plutonů nejrůznějších ve-
likostí, mnohé bez možnosti využitelnosti pro
zadaný úkol.

Navazující lokalizační výběr byl proveden již
v režii SURAO v roce 2001 a 2002. Byl vypraco-
ván ucelený systém výběru a na jeho základě
bylo v roce 2001 navrženo 11 lokalit v různém
horninovém prostředí a jedna lokalita umělá.
Všechny lokality byly příslušně doloženy pro
tuto etapu prací potřebnými podklady. SURAO
z tohoto výběru zvolilo šest „granitových“ lo-
kalit. Vzhledem k velmi nevhodnému způsobu
zveřejnění vybraných lokalit, byly veřejností
všechny v různém stupni intenzity okamžitě od-
mítnuty. Jednalo se o lokality Lubenec (nyní
přejmenované na Čertovka), Pačejov (Březový
potok), Nadějkov (Magdalena), Lodhéřov, Plu-
hův Žďár (Čihadlo), Dolní Cerekev (Hrádek)
a Budíkov, Hodov (Horka).

Po zastavení průzkumných prací na dobu
5 let byly k těmto lokalitám připojeny pokusy
o umístění HÚ na území vojenských újezdů
a v okolí JEDU a JETE. Velmi nesystémově
byla také připojena lokalita Kraví hora, která je
pro účely HÚ kriteriálně vyloučena a geolo-
gicky zcela nevhodná. Poskytuje však všem
oponentům umisťování HU vhodnou argu-
mentaci. 

Základní inženýrsko-geologické zásady
možnosti umístění HÚ do geologických
struktur
Požadavky na lokalitu HÚ
Možnost skladování RAO a PJP  po dobu 50 –
100 let poskytuje dostatek času pro získání no-
vých poznatků nutných k bezpečnému zajiš-
tění trvalého uložení. Je proto nesprávné na
samém počátku tohoto procesu určovat loka-
litu umístění, která sebou přináší specifickou
a omezenou nabídku podmínek. Teprve vý-
zkumné práce příštích cca 40 až 50 let určí sku-
tečné potřeby.

V procesu zužování počtu lokalit, který pro-
bíhá před podrobnou charakterizací kandidát-
ních lokalit, nebudou k dispozici všechny po-
třebné informace, data a argumenty zejména
pro prokázání dlouhodobé bezpečnosti a po-
drobné vyhodnocení dopadu na životní pro-
středí. Zužování počtu lokalit a jejich rozsahu

K diskusi

Hlubinné úložiště radioaktivních odpadů 
a použitého jaderného paliva
Geologické aspekty řešení
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a výběr kandidátních lokalit pro umístění hlu-
binného úložiště z lokalit, které splňují obecné
požadavky na jaderná zařízení, je proto třeba
provádět na základě charakteristik, vlastností
lokalit a dalších podpůrných argumentů, které
indikují, že bude možno v budoucnosti trans-
parentně prokázat provozní a dlouhodobou
bezpečnost a přijatelný dopad na životní pro-
středí a životní podmínky ve vybrané lokalitě
pro umístění HÚ (indikátorů vhodnosti). V sou-
ladu s těmito základními požadavky byly roz-
děleny odvozené požadavky, indikátory vhod-
nosti a kritéria do 3 skupin1:
1) Projektové požadavky, indikátory vhod-

nosti a kritéria
2) Bezpečnostní požadavky, indikátory vhod-

nosti a kritéria
3) Environmentální požadavky, indikátory

vhodnosti a kritéria.

Projektové požadavky
Současný návrh na hlubinné úložiště je speci-
fickým typem jaderného zařízení, které se
skládá ze dvou provozních částí s rozdílnými
činnostmi při nakládání s radioaktivními lát-
kami a rozdílnými nároky na životnost objektů
a zařízení. Prvou provozní částí jsou objekty,
zařízení a technologie nezbytné k zajištění pro-
vozu hlubinného úložiště, tj. objekty sloužící
k příjmu, přeložení VJP ze skladovacích do

úlož ných obalových souborů a zavážení VJP
a RAO. Tyto objekty mohou být umístěny jak
na povrchu, tak v podzemí. Na tato zařízení je
nutné v přiměřené míře odpovídající chara-
kteru zařízení aplikovat kritéria a výběrové po-
stupy uvedené v české legislativě z jaderné
a environmentální oblasti a oblasti pozem-
ního, příp. podzemního stavitelství.

Druhá provozní část HÚ - úložné prostory
a spojovací tunely - je umístěna v podzemí.
Požadavky na její umístění jsou pouze obecně
formulovány v Atomovém zákoně a souvise-
jících vyhláškách Státního úřadu pro jadernou
bezpečnost (SÚJB) a doporučeních Meziná-
rodní agentury pro atomovou energii (IAEA)2.

Jedním z důvodů této obecnosti je to, že po-
žadavky na hlubinné úložiště jsou úzce spjaty
s konkrétní lokalitou a zahrnují řadu předpo-
kladů specifických pro vybrané geologické
prostředí dostupné v zemi, kde odpady
vznikly. Vlastní technické řešení hlubinného
úložiště bude výrazně ovlivněno řadou vstup-
ních a okrajových podmínek. Tyto podmínky
lze rozčlenit v zásadě do několika skupin:
1) První skupinou jsou podmínky strategic-

kého charakteru, to znamená zejména
specifikace množství a vlastností ukláda-
ných odpadů a jejich forma k uložení.
K těmto podmínkám lze zařadit rozhodnutí
o tom, zda bude uloženo nepřepracované

palivo nebo se budou ukládat odpady
z přepracování; zda horká komora, která
slouží k přeložení paliva do ukládacích
obalových souborů, bude součástí areálu
hlubinného úložiště, nebo se tyto činnosti
budou vykonávat jinde, například v areálu
jaderné elektrárny, a do hlubinného úlo-
žiště se budou přivážet už připravené uklá-
dací obalové soubory.

2) Druhou skupinou jsou požadavky a ome-
zení, vzniklé na základě charakteristiky lo-
kality. Pro řešení podzemního areálu jsou
to zejména požadavky, které se týkají pro-
veditelnosti hlubinného úložiště, aniž by
byly ovlivněny vlastnosti lokality důležité
pro zajištění dlouhodobé a provozní bez-
pečnosti. Primárním požadavkem však je
to, aby horninový blok byl dostatečně
velký pro umístění všech současných
i předpokládaných radioaktivních odpadů,
které vzniknou na území ČR. Pro povr-
chový areál jsou důležitými faktory mor-
fologie terénu v místě výstavby areálu, pa-
rametry základových půd, přítomnost re-
spektive nepřítomnost geodynamických
procesů a jevů (např. svahových defor-
mací, výmolové eroze apod.), které
mohou ovlivnit velikost a konfiguraci nad-
zemního areálu i umístění některých důle-
žitých i podpůrných technologií, možnosti
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Tabulka 1. Shrnutí projektových indikátorů vhodnosti

Název indikátoru* Popis

proveditelnost podzemní části úložiště Využitelný masiv musí umožnit s rezervou pojmout všechny RAO předpokládané pro uložení a musí umož-
nit výstavbu podzemního díla pomocí současných technologií.

velikost využitelného horninového masivu Využitelný masiv musí mít takové rozměry, aby při dodržení všech technických a bezpečnostních poža-
davků byl schopen pojmout předpokládané množství odpadu k uložení.

charakteristiky horninového prostředí pro konstrukci V úložných prostorách nesmí dosahovat napjatostní stav hodnot, které by mohly způsobit deformace stěn
podzemní části výrubů („spalling", porušení pevnosti stěn). Horninový masiv by měl vykazovat co možná nejmenší tek-

tonické postižení, projevujícím se křehkými a duktilními deformacemi horniny, nízký stupeň proměny a zvě-
tráním.

Budou upřednostněny horniny s lepší tepelnou vodivostí hornin a tepelnou difuzivitou (přímo ovlivňují
prostorové uspořádání úložných prostor, čímž ovlivňují celkové rozměry úložiště). Velmi nepříznivé hydro-
geologické poměry v lokalitě či jeho části mohou vést k vyloučení lokality, stejně jako vysoký tepelný gra-
dient.

proveditelnost nadzemní části úložiště Území určené pro nadzemní část úložiště musí splňovat všechna kritéria pro umístění jaderného zařízení
na povrchu. Preferovány budou lokality s lépe využitelnou a zajištěnou infrastrukturou.

zajištění stability staveb Výskyt exogenních geodynamických jevů, jakými jsou svahové deformace (např. sesuvy a zemní proudy),
plastické vytlačování podloží.

Výskyt současných nebo předpokládaných deformací povrchu území v důsledku těžby plynu, ropy, vody
nebo hlubinného dobývání nerostů, které mohou ohrozit stabilitu horninového masivu v podloží, případně
i nadloží stavby. Únosnost základových půd na pozemcích vybraných pro umísťování nižší než 0,2 MPa
a se základovými půdami prosedavými, silně bobtnavými nebo s podílem organické příměsi větším než
3 %, o mocnosti vrstvy neumožňující jejich odstranění nebo záměnu.

Výskyt geologických podmínek vybraného území pro umísťování, jako jsou zvodnělé zeminy nesoudržné
nebo měkké soudržné zeminy.

Výskyt staré důlní činnosti v užších lokalitách, kde hrozí důsledky poddolování, průvaly důlních vod a bo-
řivé účinky velkých důlních event. horských otřesů.

Výskyt těžby surovin, která by měla nepříznivé dopady na výstavbu a provoz zařízení nebo pracoviště.

Nepříznivé vlastnosti základových půd, okolních zemin a hornin na pozemcích vybraných pro umísťování.

Výskyt hydrogeologických podmínek na stavebních pozemcích, které znesnadňují sledovat a předvídat
chování podzemních vod.

Výskyt agresivních podzemních vod s možným stykem s konstrukcemi staveb na pozemcích vybraných
pro umísťování.

Výskyt dobře propustných zemin a hladiny podzemní vody v hloubce menší než 2 m pod uvažovanou
úrovní hrubé úpravy terénu.

Vysoká průlinová nebo puklinová propustnost hornin zjištěná geotechnickým průzkumem podzemních
děl. Výskyt geologických podmínek předurčujících 2. stupeň ražnosti tunelové stavby podzemních děl.

dostupnost infrastruktury Bude upřednostněna lokalita s lépe zajištěnou a využitelnou infrastrukturou a nižší hustotou obyvatel.

množství a složitost střetů zájmů Bude upřednostněno řešení, které je s přiměřenou mírou konzervativnosti po bezpečnostní i technické
stránce vyhovující, ale ekonomicky optimální.

>
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napojení na místní infrastrukturu, cenu
atd.

3) Další důležitou skupinou jsou legislativní
požadavky. Hlubinné úložiště je jaderné
zařízení, s povrchovým a podzemním
areálem. Proto musí splňovat veškeré re-
levantní požadavky z oblasti jaderné
a báňské legislativy, pozemního stavitel-
ství a environmentálních vlivů.

4) Poslední skupinu tvoří socio-ekonomické
podmínky akceptovatelnosti navrhova-
ného řešení pro dotčenou veřejnost.
V tomto případě se bude jednat o zakom-
ponování požadavků veřejnosti na umís-
tění povrchového areálu a navazující tech-
nické infrastruktury do okolní krajiny s mi-
nimalizací negativních vlivům výstavby
a provozu na okolní prostředí a životní
podmínky. Technické řešení hlubinného
úložiště musí především respektovat geo-
logické a tektonické poměry hostitelského
horninového masivu tak, aby byly splněny
požadavky na dlouhodobou bezpečnost.
Při ukládání UOS je nutno počítat s tím, že
geologické podmínky nedovolí s největší
pravděpodobností ukládání v celém ob-
jemu úložiště. Úložné prostory se mohou
křížit s řadou křehkých struktur (zlomů
a puklin), poruchových pásem, litologic-
kých a dalších strukturních nehomogenit.
Závažnější nehomogenity bude nutné
z prostoru pro ukládání vyloučit.

V českém referenčním konceptu HÚ 2 va -
rianty jsou inženýrské bariéry pro uložení vy-
hořelého paliva tvořeny systémem obalový
soubor-bentonit. Jednou z nejvíce omezujících
podmínkou celého systému je limitní teplota
100 °C, při které může dojít k rychlejší degra-

daci některých inženýrských bariér a přede-
vším k problémům hodnocení dlouhodobé
bezpečnosti úložiště při teplotě nad 100 °C.
Zbytkový tepelný výkon vyhořelého jaderného
paliva a tepelné vlastnosti inženýrských bariér
a horninového prostředí jsou tedy jedním ze
základních projektových parametrů důležitých
pro posouzení horninového masivu z hlediska
jeho využitelnosti pro HÚ. Dalším důležitým
projektovým parametrem je způsob ukládání
UOS. Je možné uvažovat o výstavbě úložiště
na jednom či dvou ukládacích horizontech.
Dále je možné uvažovat vertikální ukládání ve
vrtech v úložných chodbách nebo horizontální
či subhorizontální ukládání v dlouhých ukláda-
cích vrtech. Vertikální ukládání sice umožní
pružněji reagovat na aktuální geologickou si-
tuaci, nicméně prostorové požadavky na ulo-
žení stejného množství odpadu mohou být vý-
razně vyšší než pro horizontální či subhorizon-
tální ukládání. Tento indikátor má hodnoty,
které vylučují umístění úložiště. Využitelné
horninové bloky musí s odpovídající rezervou
umožnit uložení všech RAO určených pro ulo-
žení v hlubinném úložišti.

Bezpečnostní požadavky
Pro zhodnocení bezpečnosti hlubinného úlo-
žiště ve vybrané lokalitě je třeba shrnout
všechny bezpečnostní analýzy a rozbory pro-
váděné pomocí verifikovaných a vylisovaných
výpočetních kódů do formy bezpečnostní do-
kumentace (safety case). Základem hodnocení
je však především báze argumentů s evidencí
pro obhájení bezpečnostního konceptu na
každé posuzované lokalitě3.

Zádržné a izolační vlastnosti horninového
prostředí v kombinaci s inženýrskými bari-
érami zajišťují, že uložené radioaktivní odpady

nezpůsobí ozáření jednotlivce z kritické sku-
piny obyvatelstva větší, než je optimalizační
mez 0,25 mSv v jednom kalendářním roce.

Pro zadržení a izolaci radioaktivních odpadů
horninové prostředí musí:
1) Zpomalit transport radionuklidů působe-

ním fyzikálních a chemických procesů v li-
tosféře - zadržet co nejdéle radionuklidy
v horninovém prostředí4.

2) Ochránit systém inženýrských bariér sta-
bilním a příznivým horninovým prostře-
dím lokality - podpořit zádržnou schop-
nost inženýrských bariér5.

3) Zabránit neúmyslné intruzi (vniknutí) člo-
věka k odpadům - izolovat od životního
prostředí6.

Znalost následujících vlastností a charakte-
ristik lokalit je potřebná pro zhodnocení spl-
nění bezpečnostních funkcí horninového pro-
středí ve všech fázích výběru lokalit:
1) popsatelnost a predikovatelnost lokalit
2) hydrogeologické vlastnosti horninového

prostředí
3) stabilita lokalit
4) pravděpodobnost intruze člověka do úlo-

žiště
5) slučitelnost horninového prostředí s navr-

ženým systémem inženýrských bariér
6) transportní vlastnosti horninového pro-

středí.

Popsatelnost a predikovatelnost lokalit
Požadavek dobré prostorové popsatelnosti
(characterisability, describility) se týká přede-
vším spolehlivosti a přesnosti zjištěných cha-
rakteristik zkoumané geologické struktury
a variability vlastností v rámci posuzované lo-
kality. Tyto parametry musí umožnit vytvoření
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Tabulka 2. Projektové požadavky a kritéria pro výběr lokality

*Typ indikátoru vypovídá, zda indikátor má hodnoty, které vylučují umístění úložiště, podmiňují jeho umístění technickým opatřením či slouží pouze pro porovnání lokalit.
**Ověřeného nezávislými odborníky.

Název požadavku /indikátoru vhodnosti Popis

popsatelnost a predikovatelnost lokalit Velká míra nejistoty v popisu a predikci vývoje lokality vylučuje umístění úložiště v lo-
kalitě. Vyloučeny budou lokality, kde nebude možno vytvořit validovatelné 3D po-
pisné modely lokalit.

popsatelnost geologické stavby, tektonických poměrů lokality Nemožnost vytvoření důvěryhodného**, komplexního 3D geologického modelu
(velké množství litologických typů hornin, složité tektonické poměry apod.).

popsatelnost a predikovatelnost hydrogeologických poměrů lokality Nemožnost vytvoření důvěryhodného hydrogeologického modelu lokality.

variabilita fyzikálních, geomechanických a geochemických vlastností Nemožnost vytvoření důvěryhodných geomechanických a geochemických modelů.
horninového prostředí

aplikovatelnost standardních metod geologického průzkumu Preferovány jsou lokality, kde bude možno použít standardní metody geologického
průzkumu.

hydrogeologické vlastnosti horninového prostředí Preferovány jsou lokality s lepšími hydrogeologickými poměry. Nevhodné hydrogeo-
logické vlastnosti lokality s vysokou propustností a vysokou rychlostí proudění vody
vylučují umístění úložiště v lokalitě.

vzdálenost úložných prostor od zvodnělých poruchových zón Desítky až stovky metrů podle charakteru poruchové zóny.

četnost otevřených a křehkých struktur v horninovém prostředí Tento parametr vylučuje umístění úložných vrtů v prostorech, kterými budou pro-
cházet výrazné otevřené křehké struktury. Budou preferovány lokality, kde je možno
v hloubce úložiště očekávat menší hustotu otevřených křehkých struktur.

rychlosti proudění vody v izolační části horninového prostředí Preferovány jsou lokality s průměrnou hydraulickou vodivostí < 10-8 a hydraulickým
gradientem < 0,01 v úložných prostorách.

stabilita lokality Lokalita bude vyloučena v případě velké pravděpodobnosti procesu či události ohro-
žující plnění bezpečnostních funkcí horninového prostředí zadržet a izolovat odpady
(zvýšené magnitudo zemětřesení, vertikálních pohybů, přítomnost postvulkanických
jevů, klimatické změny s hloubkovým dosahem).

zemětřesení a přítomnost potenciálně aktivních zlomů (seismická stabilita) Pro umístění nemůže být využit pozemek jaderného zařízení, na kterém nebo ve vzdá-
lenosti do 5 km od jeho hranice se vyskytuje zlom potenciálně schopný posunu s pro-
jevem na povrchu nebo blízko povrchu.

Hodnoty maximálního potenciálního magnituda a hodnoty  zrychlení kmitů půdy
s četností mohou být použity pro porovnání lokalit.

pokles nebo výzdvih povrchu území (vertikální pohyby zemské kůry) Umístění úložiště je vyloučeno v lokalitách, kde pohyby zemské kůry jsou větší než 1
mm/ročně.

postvulkanické jevy Budou vyloučeny lokality s postvulkanickými jevy (výrony plynů, horké vody, atd.).

klimatické změny Klimatická stabilita nemá hodnoty vylučujícího kritéria. Budou preferovány lokality,
kde očekávána změna klimatu má menší dopad na změny v lokalitě, zejména na
hydrogeologické a hydrologické změny území.

faktory zvyšující pravděpodobnost intruze člověka do úložiště Lokalita bude vyloučena v případě přítomnosti faktorů, které zvyšují pravděpodob-
nost intruze člověka do úložiště (ložiska nerostných surovin, významné zdroje pod-
zemní vody, přítomnost důlních děl) a mohou vést k expozici člověka, který by se ne-
úmyslně dostal do kontaktu s odpady.

přítomnost zásob nerostných surovin V hloubce větší než několik desítek metrů, v izolační části úložiště a v jeho nejbližším
okolí nesmí být evidovány zásoby nerostných surovin.

přítomnost zdrojů podzemní vody či geotermální energie Horninové prostředí nesmí obsahovat významné zdroje vody či geotermální ener-
gie.

faktory svědčící o intruzi člověka do horninového prostředí v minulosti Jsou preferovány lokality s menším počtem vrtů hlubších než 300 m na lokalitě či
bez přítomnosti starých důlních děl. Stará důlní díla musí být dostatečně vzdálena
od izolační části úložiště a jeho nejbližšího okolí (3 km).

slučitelnost horninového prostředí s navrženým systémem inženýrských bariér Horninové prostředí musí poskytnout příznivé podmínky pro bezpečnostní funkce in-
ženýrských bariér. Preferovány budou lokality, které nebudou vyžadovat velmi ná-
kladná technická opatření či nákladné inženýrské bariéry. Vyloučeny mohou být lo-
kality, kde nebude možno zajistit slučitelnost s inženýrskými bariérami za rozumných
nákladů.

tepelné vlastnosti Preferovány jsou lokality s nižší průměrnou teplotou vzduchu a příznivými vlast-
nostmi pro odvod tepla.

hydraulické vlastnosti Je třeba vynechat úložné prostory s výrazně nepříznivými hydraulickými vlastnostmi,
přes které prochází zvodnělá křehká struktura s větším přítokem vody.

mechanické vlastnosti Nepříznivé mechanické vlastnosti vedoucí k porušení stěn úložných vrtů mohou mít
až vylučující charakter v případě, že nebude k dispozici vhodné technické řešení.

geochemické vlastnosti Některé geochemické vlastnosti podzemní vody (například solanky), mohou vylučo-
vat umístění úložiště.

mikrobiologické vlastnosti Jsou preferovány lokality bez výrazné mikrobiální aktivity, zejména mikroorganismů
urychlujících korozi ukládacích obalových souborů.

plynopropustnost V případě malé plynopropustnosti horninového prostředí je třeba upravit projekt tak,
aby nevznikalo větší množství plynů (například omezením množství železných mate-
riálů v úložišti).
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důvěryhodných 3D popisných, jednoduchých,
vyvážených, logických a obhajitelných modelů
lokalit, které tvoří základní podklady pro hod-
nocení její dlouhodobé bezpečnosti. K jejich
vytvoření bude zapotřebí velké množství geo-
vědních dat, jejichž důležitou zásadou je jejich
ověřitelnost (tracebility).

Hydrogeologické vlastnosti 
horninového prostředí
Hodnocení mechanismů proudění podzemní
vody, jako je analýza směru a rychlosti
proudění, je jedním z nejdůležitějších vstupů
pro hodnocení dlouhodobé bezpečnosti loka-
lit, protože za nejpravděpodobnější způsob ší-
ření radionuklidů do okolního životního pro-
středí se považuje migrace prostřednictvím
proudění podzemní vody.

Granitoidní horniny jsou prakticky nepro-
pustné. Proudění podzemní vody se děje jen
prostřednictvím puklin (puklinová propustnost).
Přítomnost zvodnělých diskontinuit v hornině
má zásadní vliv na posouzení dlouhodobé bez-
pečnosti HÚ. Konkrétní umístění HÚ v lokalitě
musí být optimalizováno z hlediska výskytu
preferenčních cest pro pohyb podzemních vod
z hlubinného úložiště do životního prostředí7.

Stabilita lokalit
Geologická stavba území k umístění hlubin-
ného úložiště musí zaručit stabilitu hlubinného
úložiště po dobu nejméně 100 000 let. Hostitel-
ské prostředí pro hlubinné úložiště by nemělo
být náchylné k postižení budoucími geodyna-
mickými procesy a následnými jevy a jinými
faktory (např. změnou klimatu, neotektonic-
kými pohyby, vysokou seizmicitou) do té míry,
že by tyto mohly nepřijatelně poškodit bezpeč-
nostní funkce celého úložného systému8.

Při posuzování stability lokality je třeba
stejně jak při hodnocení všech ostatních jevů
vzít v úvahu i vliv změn způsobených výstav-
bou hlubinného úložiště.

Pravděpodobnost intruze člověka 
do úložiště
Požadavky týkající se snížení rizika intruze
(vniknutí) člověka do úložiště jsou formulo-
vány v doporučení IAEA9 výhradně pro ne-
úmyslné vniknutí člověka do úložiště. Pravdě-
podobnost intruze do HÚ je možno snížit ana-
lýzou a následným splněním následujících
ukazatelů:
1) V izolační části úložiště a jeho nejbližším

okolí nebude existovat výpočet zásob ani
vymezení prognózních zdrojů nerostných
surovin, při jejichž průzkumu by mohlo
dojít k intruzi do úložiště

2) Vlastnosti lokality nebudou příznivé pro zí-
skání zdrojů podzemní vody či geoter-
mální energie

3) V izolační části úložiště a jeho nejbližším
okolí nebyl v minulosti realizován větší
počet vrtů hlubších než 300 m za účelem
ověřování nerostných surovin či v izolační
části úložiště a v jeho nejbližším okolí ne-
jsou přítomna stará důlní díla. (Jde o po-
mocný ukazatel pro posouzení předcho-
zího zájmu o lokalitu budoucího úložiště).
Přítomnost výše uvedených faktorů, které
zvyšují pravděpodobnost intruze člověka
do úložiště (ložiska nerostných surovin,
významné zdroje podzemní vody, přítom-
nost důlních děl) a mohou vést k expozici
člověka, který by se neúmyslně dostal do

kontaktu s odpady, musí být analyzovány
z pohledu, zda nevylučují umístění úlo-
žiště v lokalitě.

Slučitelnost horninového prostředí 
s navrženým systémem 
inženýrských bariér
Podle doporučení IAEA10 horninové prostředí
musí být fyzikálně a chemicky kompatibilní
s navrženými inženýrskými bariérami a projek-
tovým řešením úložiště. Posuzování lokalit
z hlediska bezpečnosti je proto třeba vždy vzta-
hovat k navrženému projektovému řešení úlo-
žiště a systému inženýrských bariér, který je
v českém konceptu tvořen:
– stabilní formou odpadů, z níž se pouze

velmi pomalu uvolňují radionuklidy
– ukládacími obalovými soubory s život-

ností minimálně 10 000 let
– tlumícím, výplňovým a těsnícím systé-

mem, reprezentovaným zpravidla zhutně-
ným bentonitem či jeho směsmi s inert-
ními materiály, zajišťujícím to, že:
– k ukládacím obalovým souborům se

nedostane ani voda ani další korozi
urychlující látky, včetně mikroorga-
nizmů, jinak než difúzí

– změny napětí v lokalitě v důsledku po-
hybu horniny budou ztlumeny plastici-
tou bentonitu

– po uvolnění radionuklidů z obalových
souborů bude transport radionuklidů
zpomalen pomalou migrací difúzí přes
bentonit

– všechny volné průchody k úložným
prostorám budou utěsněny

Slučitelnost horninového prostředí se systé-
mem inženýrských bariér a projektovým řeše-
ním úložiště je možno rozdělit podle základ-
ních vlastností horninového prostředí, které
mohou ovlivnit funkční vlastnosti inženýr-
ských bariér:
– tepelné vlastnosti
– hydraulické vlastnosti
– mechanické a popisné vlastnosti
– chemické vlastnosti
– mikrobiologické vlastnosti
– plynopropustnost

Při analýze jednotlivých procesů interakce
horninového prostředí s inženýrskými bari-
érami je třeba uvažovat i možnou synergii.
V případě, že použité inženýrské bariéry nebu-
dou kompatibilní s horninovým prostředím,
může lokalita být vyloučena nebo navrženo jiné
akceptovatelné technické řešení. V první fázi vý-
běru lokalit do roku 2020 však bude obtížné roz-
lišit lokality z hlediska jejich slučitelnosti s inže-
nýrskými bariérami vzhledem k tomu, že vět-
šina potřebných dat bude z hloubky úložiště.
Parametry pro bezpečnostní rozbory bude
třeba odhadnout na základě dat z analogických
lokalit z tuzemska a zahraničí nebo z in-situ ex-
perimentů v podzemních pracovištích.

Transportní vlastnosti 
horninového prostředí
Advektivní transport různých forem radionu-
klidů spolu s proudící vodou je ovlivněn řadou
procesů, jako je jejich srážení, rozpouštění, di-
fúze, sorpce či ředění v důsledku mísení s ne-
kontaminovanou vodou.

Při hodnocení transportních vlastností hor-
ninového prostředí budou porovnávány násle-
dující vlastnosti horninového prostředí:

– doba transportu a retardace radionuklidů
– rozpustnost radionuklidů v podzemní

vodě
– pokles koncentrace radionuklidů v dů-

sledku disperze a ředění mísením s nekon-
taminovanými vodami

Vstupní data pro bezpečnostní rozbory
budou v první fázi prací (zužování počtu lokalit)
odhadnuty na základě lokálních, geologických
a hydrogeologických modelů vytvořených na
základě dat z povrchového průzkumu lokalit,
dat z analogických lokalit a in-situ experimentů
v podzemních laboratořích.

Vhodným pomocným indikátorem poma-
lého transportu radionuklidů do životního pro-
středí je například koncentrace některých ra-
dioizotopů využívaných k určení stáří vod
v izolační části horninového prostředí.

Lokalita bude vyloučena v případě, že v hor-
ninovém prostředí budou identifikovány pre-
ferenční cesty umožňující rychlý transport ra-
dionuklidů do životního prostředí.

V tabulce jsou shrnuty projektové poža-
davky a kritéria pro výběr lokality pro umístění
hlubinného úložiště:

V každém typu geologické stavby jsou jiné,
značně rozdílné geologické podmínky. Každá
lokalita proto musí být posouzena samostatně
se zřetelem ke všem faktorům, které zasáhly
do jejího vývoje. Ve vztahu k potřebám HÚ se
budou i výrazně lišit vlastnosti a velikost hor-
ninově shodných těles platformních desek
a štítů od hercynsky konsolidovaných masivů
jako je např. Český masiv. Terminologický a lo-
gický aparát, který Nová teorie globální tekto-
niky používá k vysvětlení základních zákoni-
tostí vzniku a vývoje svrchních vrstev Země je
nejen vhodný při deskriptivním přístupu k čle-
nění zemského povrchu, ale umožňuje i vzá-
jemné porovnání vlastností jeho částí. Obecně
„granity“ baltického štítu i při shodném petro-
logickém složení nemusí mít vlastnosti
shodné s „granity „ Českého masivu. Nelze
proto nekriticky přenášet poznatky a zkuše-
nosti.

Český masiv tvořící s okrajovými přesahy
území ČR představuje v geologické stavbě
střední Evropy hercynsky konsolidovanou,
tektonicky omezenou, základními tektonickými
liniemi blokově dislokovanou kru. Tato kra
byla několikrát vyzvednuta nad své okolí a vy-
stavena hluboké denudaci. Jsou v ní zacho-
vány zbytky horninových komplexů, které
utvářely rozmanité horninotvorné procesy
prekambrického až kvarterního stáří. Stáří Čes -
kého masivu je prekadomské 540 – 600 mili-
onů let. Nejstarší jeho části jsou 1 miliardu let
staré. V základním geologickém členění náleží
do mezoevropy. Starší část Evropy do paleo-
evropy a mladá část Evropy tvoří neoevropa.

Český masiv je geologicky velmi složité, pe-
trologicky pestré a geologicky velmi prozkou-
mané území s rozsáhlou hornickou minulostí.
Geologická znalost jeho území je celosvětově
vysoce nadprůměrná. Při využití všech těchto
znalostí je třeba postupovat systematicky, zby-
tečně neopakovat cizí omyly a chyby a neko-
nat průzkumné práce duplicitní.

Nejblíže k zadané problematice HÚ (přírodní
analog) mají procesy metalogeneze, přírodní
izolace ložisek kovů a jejich postupná des-
trukce. Jako příklad je možno uvést 65 milionů
let trvající existenci a izolaci spodnoturon-
ského ložiska kysličníku uranu Hamr – Osečná.
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Je příkladem vhodných ukládacích podmínek
i v sedimentárních horninách. Soubor řeše-
ných problémů je pak zcela odlišný oproti
„Granitové“ variantě. Rozhodující je problém
překonsolidace, napěťové paměti, pórových
tlaků apod.

Při výběru granitového prostředí v Českém
masivu je nutno zvažovat schopnost lokality
pojmout požadované množství odpadů. Tedy
velikost masivu, jeho tvar, hloubku a tekto-
nické postižení. Perspektivní jsou vyvřelé ma-
sivy starší, i když s větší tektonickou zátěží.
(Centrální masiv Českomoravské vysočiny,
masiv třebíčsko-meziříčský), Např. středočeský
pluton se skládá 30 samostatných těles růz-
ného složení a stáří.

Závěrem je nutno zdůraznit, že na geologic-
kou stavbu povrchu Země, mimo stavbu štítů
a platforem, je nutno pohlížet jako na poměrně
dynamickou strukturu, která disponuje eta-
pami pomalých i rychlých změn. Je možno
uvádět řadu příkladů: V posledních 10 000 le-
tech kolísala hladina moří a oceánů v mezích
100 m. Výškové změny jižního okraje ČM v po-
sledních 500 000 letech překročily 400 m. Ve
stejné době se zaplnila, částečně vyprázdnila
a znovu zaplnila českobudějovická pánev, tok
Vltavy se ze směru k jihu obrátil na sever a vy-
hloubil do skalního podloží koryto hluboké
150 m v čase 1,7 milionů let

Doložení hodnověrných podkladů pro reali-
zaci HÚ v horninách ČM za časovou hranicí
10 000 let bude velmi obtížné. (Pro 10 000 let je
předpokládáno zachování současného trendu
vývoje Země). To za současného stavu znalostí.

Požadavky na úpravy ukládaných
materiálů vyvolávané geologickou
stavbou

Ovlivnění konce palivového cyklu geologic-
kou stavbou teritoria ČR. Pouze pro potřebu
EPP. 

Hlubinné úložiště podobnosti geologické
stavby je inženýrské dílo, ve kterém geolo-
gické prostředí tvoří jeho nedílnou součást
podstatnou měrou ovlivňující jeho základní
vlastnosti a funkci. Při jeho plánování, vý-
stavbě a provozu je nutné zvažovat vlastnosti
a funkce této jeho základní části. Je nutno vy-
řešit následné okruhy otázek:
– Podrobně zjistit podrobnosti geologické

stavby. Sestavit hodnověrný 3D model
geologické stavby. Zjistit mechanické a fy-
zikální vlastnosti horninového a zemního
prostředí okolí vlastního díla a to bez zne-
hodnocujících změn.

– Druhým okruhem otázek je vliv vlastní
stavby HÚ na své okolí ve velmi dlouhém
časovém intervalu trvání.

– Třetí okruh otázek tvoří problematika inte-
rakce ukládaných RAO a okolního geolo-
gického prostředí.

Výše uvedené komplikují otázky bezpeč-
nostní, kapacitní, environmentální a nákla-
dové. Proto již základní zadání díla musí od-
povídat všem těmto omezujícím vlivům
a dovolovat jejich řešení. Možnost kladného
splnění úkolu uzavření konce palivového
cyklu v souladu s principem udržitelného

rozvoje životního prostředí a s nulovým ná-
růstem RAO v životním prostředí je spo-
jeno: 
1. S volbou homogenního geologického

prostředí, bloku staveniště HÚ, jednoznač-
ných a v čase málo proměnných přízni-
vých vlastností.

2. Možností snížení rozsahu prováděných
průzkumných prací hlavně destrukčního
charakteru a jejich hluboce promyšleném
plánování.

3. Minimalizací množství ukládaných RAO
a PJP.

4. Zjednodušením a homogenizací ukláda-
ného inventáře odpadů.

5. Promyšlenou konstrukcí HÚ.

Resumé: Výše uvedeným bodům neodpo-
vídá rozhodnutí o uplatnění otevřeného konce
palivového cyklu. Je nutný uzavřený palivový
cyklus s přepracováním PJP, oddělením jed-
notlivých složek a výrazným snížením ukláda-
ných odpadů až o 80 %.
Jednotlivé fáze nakládání s PJP a VRO.
1. Skladování: Bazény reaktorů,  6 let
2. Sklady EDU, ETE, CSVJP Skalka, (navržen

jako průchozí s možnou kapacitou 7 550 –
10 860 t. Možná doba skladování až 100
let.

3. Přepracování zvoleného PJP, následné
uložení navrácených RAO v kontejnerech
ve skladu Skalka.

4. Možné uložení v umělém technickém úlo-
žišti, bude-li zřizováno.

5. Uložení v HÚ po jeho vybudování.
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Vysvětlivky a poznámky

Geologické členění Evropy
Praevropa, archaického až proterozoického
stáří (fenosarmatie). Je tvořena vyvřelými
a vysoce metamorfovanými horninami. Tvoří
fundament území mezi Uralem, Kavkazem,
Krymem, Východním Polskem, Baltickým
a Severním mořem. 

Paleoevropa, stáří svrchní proterozoikum až
spodní paleozoikum. Byla konsolidována ka-
domským horotvorným procesem. Tvoří
území Finska, Norska, Severní Anglie a Skot-
ska.

Mezoevropa, stáří konsolidace hercynské.
Horninový základ mladší proterozoikum a pa-
leozoikum. Tvoří převážnou část ČR, území zá-
padního Německa, Slezska, Belgie, Holandska,
Francie.

Neoevropa, stáří svrchní paleozoikum až
kvartér. Konsolidace alpinská. Tvoří převážnou
část jižní Evropy.

Výše uvedené geologické členění Evropy
předurčuje uplatnění jednotlivých typů staveb
HÚ pro území jednotlivých států Evropy.

Typy HÚ podle geologických dispozic
Skandinávský typ (Švédsko, Finsko). Pod-
zemní stavba v pevných, homogenních vyvře-
lých a metamorfovaných horninách archaic-
kého a proterozoického stáří. Horninové pro-
středí má pouze nízkou puklinovou propust-
nost, vysokou stabilitu a pevnost. Nevýhodou
je neschopnost samouzavření propustných
cest vlivem nízké pružnosti a plasticity okol-
ního masivu. Náklady na provádění podzemní
stavby jsou značné. Průkazy dlouhodobé sta-
bility jsou dosažitelné.

Francouzský typ (Francie, Belgie). Pod-
zemní stavba je většinou realizována v pokryv-
ných sedimentárních útvarech starších funda-
mentů. Předpokladem jsou plošně rozsáhlé
sedimentární vrstvy jílů, jílovců a slínovců
mocnosti stovek metrů. Průzkumné práce pro
takováto úložiště vyžadují jiné zaměření než
pro předchozí typ. Plastické prostředí má
schopnost samouzavření dislokací a jiných na-
rušení celistvosti vlivem technických prací.
Plasticita hornin ztěžuje provádění báňských
prací.

Inženýrský typ, může být považován za
pokus o odstranění hlavních překážek umís-
tění HÚ v krajině. Vlastní prostředí ve kterém
je HÚ umístěno včetně části vzdálené zóny je
inženýrskou stavbou. Odpadá tedy průzkum
jeho vlastností a tím i jejich porušení v dů-
sledku provádění průzkumů. Vlastnosti jsou
dány projektem a vlastní stavbou. Podmínkou
je dodržení předepsané technologie a kontro-
lovaných vlastností přírodního „stavebního“
materiálu. Území stavby je devastováno před-
chozí těžbou a vylidněno. Vlastní stavba HÚ je
současně jeho rekultivací, na kterou přináší i fi-
nanční prostředky. Pozemky většinou nejsou
v soukromém držení. Pro tento typ existuje
projektová představa (chráněný vzor).

Technické možnosti 
hlubinného ukládání RAO a PJP
HÚ podle současných představ je báňská
stavba realizovaná v hloubce 400 – 600 m.
Tvoří ji systém ukládacích chodeb a ukláda-
cích vrtů spolu s příslušnými dopravními a vě-
tracími chodbami. V podzemí může být umís-
těna i „horká komora“ Podzemní stavba před-

stavuje vážný zásah do vlastností původního
horninového masivu.

RAO a PJP mohou být také uloženy do hlu-
bokých vrtů v hloubkách větších než 2 –
3 000 m. Tento způsob existuje pouze v návrhu
a není dostatečně technicky propracován.

Některé RAO a PJP by mohly být uloženy
v „technickém úložišti“ v hloubkách 200 –
300 m (podle hloubky původního báňského
díla) za předpokladu dostatečného množství
vhodných zemin pro jeho stavbu v řádu mili-
onů m3.

Zkratky…
AZ aktivní zóna reaktoru
ECP závod na úpravu VJP do formy
vhodné k uložení (Encapsulation Plant)
EDU Jaderná elektrárna Dukovany
ETE Jaderná elektrárna Temelín
HÚ hlubinné úložiště
JE jaderná elektrárna
JÚ jaderný účet u ČNB
JZ jaderné zařízení 
MOX směsné palivo (směs oxidů

U a Pu)
MPO Ministerstvo průmyslu a ob-

chodu ČR
NatU přírodní uran 
NJZ nový jaderný zdroj
OS obalový soubor
PC palivový cyklus
PS palivový soubor (soubory)
PWR tlakovodní energetický reaktor
RAO radioaktivní odpady
ReU recyklovaný uran
SAO středně aktivní radioaktivní od-

pady
SURAO Správa úložišť radioaktivních od-

padů
TK těžký kov
URAO úložiště radioaktivních odpadů
VAO vysoceaktivní odpady
VJP vyhořelé jaderné palivo

VLLW radioaktivní odpady s velmi níz-
kou radioaktivitou (very lowle-
velwaste)

ZHP zóna havarijního plánování.

1I Požadavky, indikátory vhodnosti a kritéria
výběru lokalit pro umístění, Technická
zpráva 2/2015, SURAO, 2015

2I AEA, Geologicaldisposalfacilities, Speci-
ficSafetyGuide, SSG-14, Publication 1483,
2011, Appendix I" Sitingofgeologicaldi-
sposalfacilities, IAEA dokument, Safety-
fundamentals SF-1, 2006

3I AEA dokument, DisposalofRadioactive-
Waste, SpecificSafetyRequirements, No.
SSR-5, Pub. 1449, IAEA, Vienna, 2011, po-
žadavek 6

4I AEA dokument, DisposalofRadioactive-
Waste, SpecificSafetyRequirements, No.
SSR-5, Pub. 1449, IAEA, požadavek 8

5I AEA dokument, DisposalofRadioactive-
Waste, SpecificSafetyRequirements, No.
SSR-5, Pub. 1449, IAEA, požadavek 16

6I AEA dokument, DisposalofRadioactive-
Waste, SpecificSafetyRequirements, No.
SSR-5, Pub. 1449, IAEA, požadavek 9

7I MAAE,Geologicaldisposalfacilities, Speci-
ficSafetyGuide, SSG-14, Publication 1483,
2011, Appendix I" Sitingofgeologicaldi-
sposalfacilities

8I MAAE dokument, DisposalofRadioactive-
Waste, SpecificSafetyRequirements, No.
SSR-5, Pub. 1449, MAAE, Vienna, 2011,
I.25

9I AEA,Geologicaldisposalfacilities, Specific-
SafetyGuide, SSG-14, Publication 1483,
2011, Appendix I" Sitingofgeologicaldi-
sposalfacilitiesodst. I.36 až I.40

10I AEA dokument, DisposalofRadioactive-
Waste, SpecificSafetyRequirements, No.
SSR-5, Pub. 1449, IAEA, požadavek �

RNDr. Pavel Šimůnek
Ilustrační foto
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Těší nás, že se rovným dílem hlásí
hrubá stavba a její další části jako
schody, dveře, vytápění, bazény

a další,“ říká Matěj Chvojka, ředitel OT sta-
vebnictví a pokračuje: „Důležitým signá-
lem pro nás byla i rekordní návštěvnost ve-
letrhu FOR PASIV v únoru. Máme řadu
podnětů od vystavovatelů i návštěvníků,
se kterými na FOR ARCH budeme praco-
vat. Rok 2020 – uplatnění požadavků pro
budovy s téměř nulovou spotřebou ener-
gie (NZEB) na všechny stavby – se nezadr-
žitelně blíží, a tak se cesty běžné výstavby
a pasivních domů potkávají.“ 

Loňský druhý ročník Technologického
fóra byl ještě úspěšnější než předchůdce,
což je jednoznačný důvod pokračovat.
Alarmující je ale fakt, že v obou předcho-
zích ročnících byly mezi hlavními tématy
dopady novely stavebního zákona. Za-
tímco se slibovalo zkrácení povolování vel-
kých staveb o jednu třetinu, u malých do-
konce o jednu polovinu, realita je taková,
že stavební úřady nedodržují lhůty. Obrov-
ským problémem je stále množství razítek,
které stavebník před podáním žádosti po-
třebuje. Nově diskutovaný institut fikce

souhlasu zase podle odborníků ohrožuje
integritu památkových zón a územních
plánů. Je znepokojující, když již třetím
rokem bude novela stavebního zákona vel-
kým tématem. Značí to, jak velký problém
stavební řízení v ČR je. 

Více odborníků

Letos bude FOR ARCH reagovat i na situ-
aci na trhu práce. První den veletrhu
bude kontraktační, spolupráci přislíbily
např. ČVUT v Praze, Česká komora auto-
rizovaných inženýrů a techniků činných
ve výstavbě (ČKAIT) a mnohé odborné
svazy a cechy. Aktuálním cílem organizá-
torů je velká návštěvnost odborné veřej-
nosti. 

První den veletrhu budou mít registro-
vaní odborníci vstup i parkovné zdarma
a každý registrovaný odborník dostane
k dispozici kompletní seznam Technologic-
kých novinek na veletrhu. Naplňuje se tak
jeden ze základních smyslů veletrhů, pro-
pojení profesí, firem a lidí. Do rámce pod-
pory trhu práce a podpory řemesel zapadá
již tradiční součást veletrhu, oblíbená Sou-

těžní přehlídka stavebních řemesel SUSO,
tentokrát s novými obory a zajímavým pře-
sahem na sobotu pro širokou veřejnost. 

Novinkou budou i chytrá města 
od A do Z
Jelikož koncept Chytré město cílí na zvý-
šení kvality života ve městech, jeho sou-
částí je i snižování spotřeby energií, chytré
bydlení, eliminace zátěží životního pro-
středí, optimalizace dopravy a sdílení dat
pro veřejné účely. Tedy zasahuje snad do
každé nomenklaturní skupiny veletrhu. Je
důkazem toho, jak se mění požadavky
a podoba stavebnictví. Právě veletrh FOR
ARCH je platformou, kde je možné trendy
sledovat, kde se odborníci mohou zapojit
a návštěvníci využít informace a nabídky. 

Jubilejní 30. ročník přinese také klíčové in-
formace, jak pro své bydlení získat dotace.
Ať už se jedná o rekonstrukci, výstavbu
nebo koupi domu i bytu, pomoci může pří-
spěvek. Jaké peníze jsou nyní k dispozici?
I to zjistí návštěvníci ve dnech 17. až 21. září
v PVA EXPO PRAHA v Letňanech. Více infor-
mací na: www.forarch.cz. �
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Zákon č. 438/1919, o státní podpoře při
zahájení soustavné elektrizace, byl
vyhlášen 22. července 1919 a po čty-

řech týdnech vstoupil v účinnost. Měl tři
oddíly a 33 paragrafů a o jeho kvalitě
svědčí to, že s drobnými změnami platil až
do roku 1957 (kdy byl nahrazen zákonem
č. 79/1957 Sb., o výrobě, rozvodu a spo-
třebě elektřiny). První energetický zákon
nabízí zajímavá řešení konstrukce státních
podpor v energetice a ochrany vlastnických
práv i pro dnešní dobu, kdy parlament
jedná o novele zákona č. 458/2000 Sb.
a o podpoře využívání obnovitelných
zdrojů energie, kdy je podporována koge-
nerace, dálkové teplo, centrální vytápění
a příprava teplé užitkové vody a kdy se při-
pravuje úplné otevření trhů s elektřinou
a zemním plynem, a může být dnes poučný
i pro stavební zákon a pro racionální kon-
strukci státní správy z pohledu nutné re-
formy veřejných financí.

Zásady zákona č. 438/1919
Oddíl I. Finanční účast státu
Na soustavnou elektrizaci v českosloven-
ském státě, jejímž cílem bylo co nejdokona-
lejší využití přírodních zdrojů energie a hos-
podárné rozvedení elektřiny ve všeobecném

zájmu, byla schválena částka 75 mil. Kč, která
byla v letech 1919 až 1928 zařazena do stát-
ního rozpočtu. Pro rok 1919 bylo uvolněno 8
mil. Kč. Peníze měly být využity na vybudo-
vání vodních elektráren a na účast státu na
elektrických podnicích, tvořících podstatnou
část soustavné elektrizace, v nichž budou za-
stoupeny země nebo korporace místní samo-
správy, které buď samy, nebo s dosavadními
elektrárenskými družstvy nebo svazy převez-
mou spolu se státem alespoň 60 % základ-
ního kapitálu podniku, a tak si trvale zajistí
rozhodující vliv na jeho správu.

Oddíl II. 
Elektrické podniky všeužitečné
Zákon definoval všeužitečný podnik jako
podnik pro výrobu nebo dodávku elektřiny
pro všeobecnou potřebu, náležející státu
nebo zemi, korporacím místní samosprávy
nebo smíšeným společnostem, ve kterých
jsou veřejné korporace zúčastněny alespoň
60 % kapitálu, jestliže slouží soustavné elek-
trizaci. Takový podnik mohlo ministerstvo
prohlásit za podnik všeužitečný, nahrazovalo
koncesi k živnostenskému provozování vý-
roby a rozvodu elektřiny. Všeužitečnému
podniku zákon zajišťoval finanční výhody.
Mohlo mu být uděleno právo vydat v určité

sumě dlužní úpisy. Ministerstvo financí
mohlo všeužitečnému elektrickému podniku
dočasně propůjčit výhodu, že částky sloužící
k zúrokování zápůjček zajištěných hypotékou
nebo uzavřených na prioritní obligace či jiné
dlužní úpisy se nezahrnovaly do základu pro
zdanění. 

Zákon všeužitečnému podniku zaručoval
také právní výhody. Pokud se v mezích
schváleného projektu nebo úředně schvále-
ného díla strany předem nedohodly jinak,
měl podnik zákonem zaručeno
a) právo bezplatně nebo za uznávací činži uží-

vat železniční, silniční, cestní, vodní a vo-
docestné pozemky ve státní správě a bez-
platně užívat železniční, silniční, cestní
a vodní pozemky ve správě ostatních ve-
řejných korporací nebo soukromých spo-
lečnostní pro elektrická vedení průchodní
a pro vedení k účelům státním nebo k úče-
lům veřejné dopravy,

b) právo užívat jiné veřejné a soukromé po-
zemky,

c) nárok na vyvlastnění nemovitostí a práv,
popř. nárok na zřízení služebnosti.

Všeužitečný podnik měl zákonem zaručena
práva užívací, vztažená k právním výhodám.
Dovolovalo se mu
a) zřizovat a udržovat elektrické vedení,

Z historie

Stát svůj majetek (vytvořený daňovými poplatníky), 
který vložil do podpory soustavné elektrizace, rozmnožoval…
Před 100 lety se Národní shromáždění Československa usneslo na prvním energetickém zákoně.
Otiskujeme v této souvislosti článek Jana Paprskáře, který byl publikován v časopise Energetika
10/2004 při příležitosti 85 let od jeho přijetí.

56
2I2019

CI0219_56_59_Z historie_pred100_CI_SABLONA  25/07/19  00:18  Stránka 56



b) zřizovat a udržovat spojovací a transfor-
mační stanice,

c) odstraňovat okleštěním překážející stro-
moví.
Z užívání podle bodů a, b byly vyloučeny

pozemky sloužící bohoslužebním účelům,
hřbi tovy, nádvoří a vojenská opevnění, mu-
niční skladiště a továrny na třaskaviny.

Okleštění podle zákona prováděl před uve-
dením díla do provozu vlastník nebo uživatel
nemovitosti na vyzvání elektrického podniku
ve stanovené lhůtě a za provozu díla elek-
trický podnik; ten vždy hradil náklady spo-
jené s okleštěním.

Vedení muselo být podle zákona budo-
váno tak, aby byly ušetřeny přírodní a kra-
jinné krásy, historické památky a umělecké
stavby.

K právním výhodám všeužitečného pod-
niku zákon stanovil výkon užívacích práv.
Elektrické podniky všeužitečné mohly pro zři-
zování a udržování rozvodných sítí a jejich
příslušenství užívat pozemky ve veřejné
správě, jestliže tím netrpělo užívání, jemuž
pozemky podle svého určení sloužily, a je-
stliže tím nebyly dotčeny důležité veřejné
zájmy – doprava, provoz, slaboproudá státní
zařízení apod.

Podle zákona nesmělo užívání pozemku
při stavbě a provozu elektrické zařízení pře-
kážet jeho vlastníku nebo uživateli v právu na
pozemku hospodařit nebo jím nakládat
(měnit jej, zastavět apod.). Jestliže nakládání
s pozemkem vyžadovalo odstranění nebo
změnu elektrického zařízení nebo jestliže při
něm mohlo být elektrické zařízení poško-
zeno, musel vlastník nebo uživatel pozemku
nejpozději čtyři týdny před zahájením prací
uvědomit o zamýšleném nakládání s pozem-
kem vlastníka elektrického zařízení. Vlastník
elektrického zařízení pak musel včas na
vlastní útraty přijmout potřebná opatření
nebo zařízení přemístit.

Zákon také popisoval postup při užívání
nemovitostí železničních, silničních, cestních,
vodních a vodocestných a nemovitostí ve
správě samosprávného úřadu a dále stano-
vil, kdo rozhodne spor, pokud nedojde k do-
hodě.

Ve II. oddílu zákon dále stanovil:
Převod užívacích práv
Užívací práva přecházela s povinnostmi,
které s nimi byly spojeny, na právního ná-
stupce elektrického podniku, jestliže vyhovo-
val podmínkám, za nichž byl podnik prohlá-
šen za všeužitečný. Práva byla účinná proti
každému držiteli nemovitosti. Užívací práva
se nezapisovala do pozemkových knih a ne-
vztahovaly se na ně předpisy soukromého
práva o vydržení a promlčení. Způsob vedení
těchto práv v patrnosti stanovilo nařízení
vlády republiky Československé č. 612 ze dne
25. října 1920. Převody užívacích práv mohou
být i dnes v určitých případech předmětem
právních diskusí.

Podmínky pro vyvlastnění

Vyvlastnění bylo možné jen pro potřeby pod-
niku, který byl prohlášen za všeužitečný
podle tohoto zákona, a to pro elektrická ve-
dení a jejich příslušenství, včetně zařízení
transformačních a spojovacích, jestliže to vy-

žadovaly důležité technické důvody nebo je-
stliže byl náklad na jejich zřízení na jiném
místě nepoměrně vysoký. Pravidelně se pro
tato díla povolovalo zřízení služebnosti. Pro
výrobny proudu a jejich příslušenství se
mohlo povolit vyvlastnění, pokud bylo třeba
pro využití určité vodní síly či jiného zdroje
energie nebo pokud to vyžadovaly jiné tech-
nicko-hospodářské důvody.

Odškodné za vyvlastnění

Předmět a rozsah vyvlastnění určil úřad,
který schvaloval projekt. Tento úřad vydal vy-
vlastňovací nález, v němž stanovil výši od-
škodného určenou odhadem znalců. Od-
škodnění mohlo být poskytnuto ve formě
peněz nebo na návrh strany ve formě do-
dávky proudu nebo směny za jiný pozemek
nebo poskytnutí majetkových výhod. Proti
výši odškodného stanoveného správní ces-
tou se nepřipouštělo odvolání. Pokud se ně-
která ze stran cítila být vyvlastňovacím nále-
zem zkrácena, mohla se do jednoho roku od
doby, kdy nález nabyl právní moci, obrátit na
místě příslušný okresní soud. Výkonu právo-
platného vyvlastňovacího nálezu nemohlo
být zabráněno, pokud odškodné, které stano-
vil správní úřad, bylo složeno k soudu aneb
jinak zajištěno.

Náhrady škody a odškodné za užívání

Elektrické podniky byly povinny nahradit kaž-
dou majetkovou újmu, jež vznikla správám
veřejných statků a soukromým vlastníkům
povolením užívacích práv a jejich výkonem,
zvláště zřízením elektrických děl, jejichž udr-
žování a změnou a jejich odstraňováním, je-
stliže tato újma nevznikla vinou toho, kdo má
nárok na náhradu. Odškodné se stanovilo
také s ohledem na újmy způsobené držitelům
věcných práv, jejichž náhrada náležela zatíže-
nému. Stejnou povinnost platit náhradu
měly podniky, v jejichž prospěch se zřídila
služebnost, ve vztahu ke škodám, na něž
nebyl brán zřetel již při stanovení odškod-
ného za vyvlastnění.

Na návrh zatíženého schvalovací úřad
současně s povolením užívacích práv na zá-

kladě odhadu znalců stanovil odškodné za
ty majetkové újmy, které zatíženému při-
neslo povolení užívacích práv. Za opakující
se majetkové újmy bylo stanoveno od-
škodné jednou provždy, čímž odpadalo pla-
cení náhrady právním nástupcům. Zatížený
musel nárok na náhradu škody, která se ne-
stanovila správní cestou, a na odškodné při
vyvlastnění uplatnit u řádného soudu do
jednoho roku ode dne, kdy se o škodě do-
zvěděl. 

Schvalování projektovaných děl
všeužitečných podniků
K žádosti o schválení projektovaného díla
musel být připojen průkaz o prohlášení pod-
niku za všeužitečný. Ke zřízení díla všeužiteč-
ných podniků bylo třeba úřední schválení,
které se udílelo na základě předloženého pro-
jektu. Pro Čechy, Moravu a Slezsko udílela
úřední schválení příslušná zemská politická
správa. Toto schválení nahrazovalo živnos-
tensko-úřední schválení podniku. Provede-
ním komisionálního řízení mohly být pově-
řeny také politické úřady první stolice, které
mohly být zmocněny k tomu, aby udělily
schválení jménem schvalovacího úřadu,
pokud se při jednání nevyskytly závady. Je-
stliže ke zřízení díla všeužitečného elektric-
kého podniku bylo třeba využití vodní síly
nebo postavení budovy, udílela zemská poli-
tická správa také povolení vodoprávní a sta-
vební. Jednání na místě samém byla po-
vinná a konala se společně s komisionálním
řízením za účasti vodoprávního a stavebního
úřadu.

Pokud se v souvislosti se schvalováním
projektovaného díla všeužitečného podniku
a s udílením práv na elektrická vedení žádalo
o povolení užívacích práv nebo o vyvlast-
nění, musely být alespoň 14 dnů před komi-
sionálním řízením vyloženy plány vedení, po-
drobný popis a vyhlášky obcí. K jednání mu-
sely být pozvání účastníci uvedení v § 29 živ-
nostenského řádu, zástupci všech státních
a samosprávných úřadů, osoby, které navr-
hoval podnikatel, osoby, jejichž práva mohla
být zamýšleným podnikem dotčena, a sou-
sední podniky. Útraty řízení nesl podnikatel.
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Obsah rozhodnutí

V rozhodnutí muselo být stanoveno, zda a za
jakých podmínek se zamýšlený podnik s ve-
škerým svým příslušenstvím povoluje. Musel
být stanoven předmět a rozsah práv na užívání
a na vyvlastnění, odškodné zjištěné správním
úřadem, zajišťovací opatření pro styk s jinými
elektrickými díly, povinnost udržovat tato opa-
tření a nést výlohy s tím spojené i výlohy po-
volovacího řízení a také lhůta, ve které muselo
být dílo uvedeno do provozu, jakmile rozhod-
nutí nabude právní moci.

Postup při uvádění díla v činnost

Dokončení díla ohlásil podnikatel schvalova-
címu úřadu, který sám nebo prostřednictvím
úřadu první stolice komisionálně zjistil, zda
dílo odpovídá všem podmínkám povolení,
a podle toho rozhodl, zda může být uvedeno
v činnost. Výlohy hradil podnikatel. Každá
změna nebo rozšíření elektrických děl musely
být před zahájením stavby oznámeny schva-
lovacímu úřadu, pokud se žádalo o povolení
na užívání či vyvlastnění nemovitosti nebo
pokud změny mohly mít vliv na slaboproudá
vedení.

Provedení přípravných prací

Zemská politická správa mohla na určitou
dobu na zvláštní žádost povolit přípravné
práce pro zřízení elektrického podniku. Povo-
lení zahrnovalo právo vstupovat na cizí po-
zemky kromě železničních a provádět geolo-
gický průzkum a jiné technické práce nutné
k vypracování stavebního návrhu. Škoda způ-
sobená těmito pracemi musela být nahrazena.

Postup při odvolání

Ve sporech týkajících se rozsahu a lhůty okleš-
tění, užívacích práv a jejich výkonu a náhrad
škod způsobených vlastníkem nemovitosti
rozhodoval s konečnou platností politický úřad
první stolice. V ostatních záležitostech se při-
pouštělo odvolání, pokud nešlo o dvě sou-
hlasná rozhodnutí. O odvolání v nejvyšší sto-
lici rozhodovalo ministerstvo.

Možnosti využití zákona 
pro dosavadní podniky
Elektrické podniky, které byly v době, kdy tento
zákon vstoupil v účinnost, již v provozu, mohly
využít výhody zákona jen tehdy, jestliže byly
prohlášeny za všeužitečné.

Oddíl III. Ustanovení všeobecná
V tomto oddílu zákon stanovil:
Podmínky křížení a sblížení vedení.
Jestliže se různá elektrická vedení přiblížila,
bylo třeba zřídit všechno, co bylo za daných
okolností s nejmenšími výlohami v zájmu ve-
řejné bezpečnosti a nerušeného provozu
všech zúčastněných děl technicky nejúčelnější.
Bylo stanoveno, že výlohy nese podnikatel no-
vého vedení. Na železničních, silničních a vo-
docestných pozemcích, které byly ve státní
správě, nesl tento podnikatel výlohy jen tehdy,
jestliže nebyl vlastníkem nebo uživatelem po-
zemku. Nutná zajišťovací opatření při vadném
stavu dosavadního vedení hradil držitel dosa-

vadního vedení. Tím nebyla dotčena odchylná
smluvní nebo koncesní ustanovení.

Vztah elektrických vedení k nemovitostem

Elektrická vedení a jejich příslušenství včetně
transformačních a spojovacích zařízení nebyla
příslušenstvím nemovitostí, na nichž byla zří-
zena.

Ochrana veřejných zájmů

Vlastníkovi elektrického díla nebo vodní síly,
které byly využity neúplně, mohlo ministerstvo
uložit, aby ve veřejném zájmu a v rámci sou-
stavné elektrizace byly využity náležitě, pokud
toho bylo možné dosáhnout bez újmy pravi-
delného provozu elektrického díla nebo vodní
síly. Jestliže tomu vlastník v jemu stanovené
lhůtě nevyhověl, bylo ministerstvo oprávněno
učinit potřebné opatření k úplnému využití
elektrického díla nebo vodní síly samo, ze-
jména tím, že

Využití svěří jinému podnikateli. Pokud by
tím vzešla majiteli majetková újma, bylo mu
poskytnuto odškodné.

Zákon nařizoval schvalovacímu úřadu, aby
při schvalování veškerých výroben energie
a vedení, i těch, které měly sloužit pouze pro
účely podnikatele, přihlížel především k potře-
bám soustavné elektrizace a k veřejným záj -
mům a aby v koncesích předepsal podmínky
nutné v tomto ohledu. Jestliže byly nesprávně
vedeným provozem elektrického podniku
nebo neoprávněnými cenami za proud vážně
ohroženy veřejné zájmy, bylo ministerstvo po
slyšení vlastníka podniku a na základě po-
sudku tříčlenného výboru jmenovaného k to-
muto účelu elektrárenským poradním sborem
oprávněno nařídit, aby vlastník zjednal ná-
pravu. Pokud podnik během jemu stanovené
lhůty závady neodstranil, bylo ministerstvo
zmocněno zařídit vše, co bylo za daných okol-
ností při šetření hospodárnosti provozu pod-
niku třeba k ochraně veřejného zájmu, a to na
útraty a nebezpečí vlastníka podniku.

Podmínky a způsob přeměny elektrických
podniků na všeužitečné
Elektrické podniky, které dodávaly většinu vy-
robeného proudu pro všeobecnou potřebu
a které svým rozsahem a polohou byly vhodné
a ve veřejném zájmu nevyhnutelně potřebné
pro soustavnou elektrizaci, mohly být naříze-
ním ministerstva po slyšení Elektrárenského
poradního sboru přeměněny na podniky vše -
užitečné. K nařízené přeměněn muselo dojít
do jednoho roku ode dne doručení rozhodnutí
ministerstva a byla zproštěna všech poplatků.
Dosavadní vlastník si mohl ponechat účast do
40 % základního kapitálu. Jestliže vlastník pod-
niku nařízení ministerstva nevyhověl, mohlo
ministerstvo podnik vyvlastnit a přeměnit ho
na podnik všeužitečný. Cena podniku byla sta-
novena znalci. Ministerstvo do jednoho roku
od účinnosti zákona označilo všechny podniky,
kterých se přeměna na všeužitečné podniky tý-
kala. 

Statistiku elektrických podniků.

Elektrické podniky byly povinny bezplatně
předkládat ministerstvu výkazy potřebné pro
soustavnou elektrizaci a údaje pro statistiku. 

58
2I2019

Stát svůj majetek (vytvořený daňovými poplatníky), který vložil do podpory soustavné elektrizace...

>

CI0219_56_59_Z historie_pred100_CI_SABLONA  25/07/19  00:18  Stránka 58



Podmínky pro přenos energie 
přes hranice

K přenosu elektřiny přes hranice Českosloven-
ska bylo nutné zvláštní povolení, které vydávalo
ministerstvo. Zákonem byl také ustaven Elekt-
rárenský poradní sbor. Byl zřízen při minister-
stvu a byli do něj jmenování zástupci zemí, sa-
mosprávných korporací, vědy, průmyslu, země-
dělství, živností, odborových sdružení, elektric-
kých podniků a odběratelů elektřiny a také zá-
stupci úředníků a dělníků elektrických podniků.
Náplní jeho činnosti bylo podávání dobrozdání
o zamýšlených prováděcích nařízeních nebo
technických předpisech a o nejdůležitějších
opatřeních souvisejících se soustavnou elektri-
zací a elektrickým hospodářstvím vůbec.

Závěrem

Soustavná elektrizace československého státu,
založená zákonem č. 438 ze dne 22. července
1919, byla úspěšná. Finanční podporu ze stát-
ního rozpočtu i jinou podporu zákon konstru-
oval jako spoluúčast státu na podnikání ob-
chodních společností a družstev s účinnou tr-
valou kontrolou státu a samospráv. Stát svůj
majetek (vytvořený daňovými poplatníky),
který vložil do podpory soustavné elektrizace,
rozmnožoval. Dnes jsou státní podpory kon-
struovány jako nevratné dary státního roz-

počtu a státních fondů podnikatelům nebo vy-
užívají „skrytou daň“, která zvýšenou cenou
elektřiny zatěžuje pouze určitou skupinu spo-
třebitelů, aby jinou, preferovanou skupinu vý-
robců elektřiny zvýhodnila. Příkladem je zvý-
hodněný výkup elektřiny z kogenerace a z ob-
novitelných zdrojů, který dotují spotřebitelé
elektřiny v její ceně, s výjimkou spotřebitelů
elektřiny pro vlastní spotřebu nebo krytí pře-
nosových a distribučních ztrát. Stát svůj maje-
tek (vytvořený daňovými poplatníky) vložený
do podpory energetiky nerozmnožuje, ale
ztrácí, a cenové deformace působí negativně. 

Zákonem č. 438/1919 bylo důsledně chrá-
něno vlastnické právo majitelů nemovitostí
dotčených rozvody elektřiny. Současná zá-
konná úprava ochrany vlastnických práv ma-
jitelů nemovitostí se dosud nevyrovnala s de-
formacemi založenými energetickými zákony
přijatými od roku 1957, kdy byl citovaný zákon
č. 438/1919 nahrazen zákonem č. 79/1957 Sb.,
který lépe vyhovoval komunistické ideologii.
Všechny další zákonné úpravy energetického
hospodářství pouze přejímaly právní vztahy
energetiky k majitelům dotčených nemovi-
tostí, založené zákonem č. 79/1957 Sb.

Zákon č. 438 z roku 1919 stanovil jen ne-
zbytné vyvlastňování. Metoda ocenění a sta-
novení náhrad za vyvlastnění byla jednodu-
chá, transparentní a málo náročná na státní
rozpočet a státní administrativu.

Pro dnešní dobu je zajímavé také nařízení
citovaného zákona, podle kterého náklady ří-
zení o schvalování děl všeužitečných podniků
nesli podnikatelé, nikoliv státní rozpočet. V po-
rovnání se současnou státní správou kontroly
hospodárnosti využívání paliv a energie a re-
gulace energetických odvětví si zaslouží oce-
nění také ustanovení citovaného zákona týka-
jící se kontroly hospodárnosti provozu s využi-
tím zákonem ustaveného Elektrárenského po-
radního sboru.

Z nařízení vlády republiky Českosloven-
ské č. 612 ze dne 25. října 1920, jímž se pro-
váděl zákon č. 438/1919 Sb., o státní pod-
poře při zahájení soustavné elektrizace, na
závěr ocituji jednoduchou cenovou regulaci,
stanovenou v podmínkách prohlášení elek-
trických podniků a výdělkových a hospodář-
ských družstev za všeužitečné: „Stano-
vami musí být předepsáno, že čistého zisku
bude použito především k dotování fondů,
který slouží k uhrazení možných ztrát; část
zbytku může být rozdělena členům dle jejich
podílové účasti a vyměřena tak, aby
částky na členy připadající nebyly vyšší než
průměrné úroky placené ze vkladů na
vkladní knížky peněžními ústavy v sídle
družstva. Přebytku musí být použito ke zlev-
nění sazeb za energii.“ Na prošetřování ne-
oprávněných cen se podílel i Elektrárenský
poradní výbor. �
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Naše země jsou ve využití elektrisace za-
ostalé. Švýcary, severní Italie, Belgie,
Prusko jsou skoro celé elektrisovány.

To možno říci také o zemích alpských. Naproti
tomu měli jsme u nás do nedávna jedinou
čes kou velkoelek trárnu v Praze.

Páchali jsme těžkou chybu, budujíce z dů-
vodů často místních a malicherných velký
počet malých elektráren s velkou režií. Tak na
př. dle statistiky zemské správní komise bylo
v r. 1915 v Čechách 207 elektráren. A přece při
tomto počtu bylo zásobeno elektřinou jen
1000 obcí s 2,750.000 obyvateli, kdežto 6.780
obcí se 4 miliony lidí zůstalo bez elektřiny. 

Vodní síly odtékaly z našich zemí nevyužit-
kovány. Nyní, musíme se neúnavně starati
o to, aby dohoněno bylo to, co zůstalo zaned-
báno. 

Jen tak bude možno odstraniti drahý pohon
drobnými tepelnými motory, jež v zájmu hos-
podárnosti a zejména v zájmu šetření uhlím
musí býti nahraženy soustředěnou výrobou
energie elektrické v elektrárnách, vybudova-
ných na dolech a vodních silách. 

Jak nehospodárně pracovaly malé elek -
trárny, patrno jest z tohoto srovnání: V době
míru vyráběla elektrárna o 100 koňských si-
lách jednu kilowatovou hodinu cca za 40 h,
kdežto parní velkoelektrárna vyráběla kilowa-
tovou hodinu za 5 h a tam, kde bylo možno
použíti uhlí odpadkového, dokonce za 2 h. 

Výstražným zjevem jest ta okolnost, že při
nynějším způsobu výroby energie různými
motory spotřebuje se k tomu skoro polovina
dnešní celkové těžby uhlí. Tato skutečnost ka-
tegoricky nakazuje, abychom s urychlením při-

stoupili k využitkování vodních sil, kterých jest
v našich zemích okrouhle asi 800.000 koň-
ských sil. Kdybychom je využitkovali, uspořili
bychom ročně 600.000 vagonů uhlí.

Osnovou zákona povoluje se na soustav-
nou elektrisaci částka 75 mil. K, jež v letech
1919 až 1928 zařazena bude ve lhůtách do stát-
ního rozpočtu. Dle důvodové zprávy má z ob-
nosu toho připadnout 50 mil. na vybudování
vodních sil a 25 mil. na účast státu ve všeuži-
tečných smíšených elektrárenských společ-
nostech

Hospodaření uhlím jest základní podmínka
budoucího správného hospodaření silou, tedy
i elektřinou. Jelikož není dnes možno zjistiti
budoucí spotřebu síly a nutno míti za to, že
tato spotřeba bude stále větší, poněvadž po-
roste také snaha lidská po zmenšení fysické
práce, jest tedy naší nejprvnější povinností,
abychom zkoumání svých uhelných ložisek
věnovali tu největší péči.

Mechanická energie parního stroje, nahra-
žující práci rukou lidských a domácích zvířat,
byla příčinou ohromného hospodářského pře-
vratu v minulém století. Elektrická energie

stala se v tomto století nejvhodnější formou
pomocné energie, neboť jí přenášíme nej-
snadněji energii mechanickou, jí využitkujeme
nejlépe těžko přístupných vodních sil a sou-
střeďujeme výrobu energie přímo v dolech.

Soustavná elektrisace má pro naše národo-
hospodářství obdobný význam jako dráhy
a i svým obratem peněžním se drahám v do-
hledné době vyrovná, neboť není daleka doba,
kdy celková roční spotřeba energie bude ob-
nášeti v republice 3-4 miliardy kilow. hodin.

K urychlenému uvedení zákona v život při-
spěla značně dnešní uhelná krise a nedostatek
dopravních prostředků, který nutí státní
správu, by vodních sil co nejlépe a s všemož -
ným uspíšením bylo využitkováno; současně
přesvědčení, že jen zvýšenou prací a intensivní
výrobou bude možno zahojiti rány válkou způ-
sobené.

Jest v zájmu našeho hospodářství, aby
s vodními silami, tímto nevyčerpatelným zdro-
jem energie, hospodařili především činitelé
veřejné správy, a to tak, aby vodní síly se ne-
staly předmětem spekulace velkokapitálu.
Kdyby činitelé veřejné správy nepřikročili s ve-
škerou energií k vybudování vodních sil, stihl
by naše řeky týž osud, jako naše uhelná loži-
ska. Velkokapitál, toužící jen po okamžitém
zisku, zabral jen ta nejvhodnější ložiska,
a slabší, ač pro stát též velmi důležitá, nechal
ladem ležeti k veliké škodě racionelního hos-
podářství uhelného. 

Jest naší povinností zdůrazniti, že nelze na-
dále prováděti jakoukoliv úpravu a splavnění
řek, aniž by byl vzat náležitý zřetel na sou-
stavné využitkování vodní síly. �

Při projednávání zákona soustavné elektrizaci č. 438/1919
v Národním shromáždění zaznělo
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Vzrůstem velikých měst a průmyslu
v nich i v bezprostředním jich okolí
způsobuje se současně rostoucí

znečišťování vzduchu kouřem a sazemi
měrou takovou, že jest v zájmu veřejného
zdraví i hospodářství tomuto zlu čelit. Vý-
sledky nejnovějších bádání o hygienic-
kých závadách přílišného kouře ukazují, že
nejedná se tu pouze o stížnost obyvatelů
na obtěžování kouřem, nýbrž že jsou to
skutečně závady zdravotní, které oprav-
ňují, ba nutí veřejnou moc k zakročení.
Podle dobrozdání Pruské vědecké depu-
tace lékařské neobmezuje se škodlivý úči-
nek sazí pouze na ony sféry, v nichž vi-
díme se vznášet mračna dýmu, nýbrž
z těchto mračen splývá sice méně vidi-
telný, avšak jinými prostředky dosvěd-
čený déšť kouřový, přinášející škodlivé
látky do nižších vrstev vzduchových,
v nichž dýcháme. Také jest dokázáno, že
kouřem zhušťuje se mlha v městě a zimní
mlhy městské jsou takřka ve stejném po-
měru se spotřebou uhlí. Tyto těžké, kou-
řem a sazemi přesycené husté mlhy, které
náladu mysli a chuť k práci nikterak ne-
povznášejí, které plíce škodlivě dráždí, od-
nímají nám sluneční světlo, jehož blaho-
dárný účinek jest přece všeobecně znám.
Škodlivé plyny v kouři obsažené, zejména
kysličník siřičitý, budou z komínů vystupo-
vat ovšem i tenkrát, když topení bude
kouře prosté, pokud totiž se bude topiti
palivem, obsahujícím též síru. Tomu však
lze čelit dostatečnou výškou komínů a vy-
vedením těchto zbytků hoření do vyšších

vrstev vzduchových, tak že nastane pak
značné jich zředění, než se dostanou do
atmosféry, z níž bezprostředně dýcháme.

O škodlivých účincích kouře a sazí na
čistotu v městě není sporu – začazený,
umouněný zevnějšek všech staveb veřej-
ných i soukromých je toho stálým svěd-
kem, umělecká díla pak úpí pod věčnou
vrstvou černě prachu a sazí…

Namítne se otázka, zdali za naší doby
jest možno množství kouře a sazí ve
městě byť ne zcela odstranit, tož přece
alespoň omezit? Můžeme odpovědět
klidně. Neboť víme, že kouř a saze jsou
následky nedokonalého spalování paliva
a že při dokonalém spalování je tvoření se
kouře a sazí vyloučeno. Základní pod-
mínky pro dokonalé spalování jsou však
známy, tj. přívod dostatečného množství
vzduchu a vnitřní smíšení jeho s hořlavi-
nou, vysoká teplota v topeništi, dosta-
tečná doba k procesu spalovacímu. Čím
dokonaleji se tyto podmínky splní, tím
bezpečněji se lze vyhnout kouři a sazím.
Účelným zařízením topení, způsobem
jeho obsluhy a volbou přiměřeného pa-
liva vyhoví se podmínkám pro omezení
kouře. O tom není pochyb, že moderní
technika má pro každý daný případ pro-
středky k zamezení obtíží, způsobovaných
kouřem a sazemi. Ale pak je nutné, aby
vůči stávajícímu zlu prostředků těch se
skutečně užilo! Že jich při vydání staveb-
ního řádu pro Prahu atd. zákonem ze dne
18. května 1886 o prostředcích proti kouři
nebylo pochybnosti, o tom svědčí § 89,

kde se praví: „Jde-li o komíny již zřízené,
které kouřem svým obtěžují okolí, budiž
majitel domu, jehož se týče, přidržen
k tomu, aby odpomohl této vadě jiným
osvědčeným prostředkem.“ A § 91: „Silná
topení a to zvláště pro parní kotle, musí
být opatřena přístroji kouř účinně stravu-
jící a vůbec buďtež při takovém topení ko-
míny zřízeny tak, aby sousedstvo kouřem
neobtěžovaly… Výšku takových komínů
ustanoví stavební úřad, maje zření k po-
měrům místním, komíny tyto buďtež vždy
zařízeny tak, aby se mohly budoucně po
případě zvýšit alespoň na 30 m.“

Máme tedy u nás zákonité opatření
proti kouři, ale jest všeobecně známo, že
nedostačuje, a to z příčin různých, které
lze objasnit a pochopit nejlépe na opa-
tření města Drážďan, jež bylo tam učiněno
proti kouři a sazím.

Obecní zastupitelstvo v Drážďanech při
své péči o veřejné blaho obyvatelů města
již před 19 roky vydalo zvláštní nařízení za
účelem omezení kouře a sazí. Po předcho-
zích důkladných pracích přípravných, na
nichž se zúčastnil spolek saských inženýrů
a architektů, vydán byl 11. února 1887
místní zákon (schválený ministerstvem
saským dne 7. března 1888) k odstranění
obtíží, způsobených kouřem a sazemi.
Tehdejší zákon o topení v parních kotlech
spokojil se také s požadavkem, aby topení
bylo co možná kouře prosté. K zakročení
úřadu došlo jen tehda, když se prokázalo
značné obtěžování a poškozování sou-
sedů. Větší nebo menší citlivost soused-

Opatření proti kouři a sazím v Drážďanech
Referuje Ing. Ludvík Čížek, městský stav. rada v Praze, 
na schůzi Spolku architektův a inženýrů v král. Českém
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stva oproti kouři a sazím z určitého ko-
mína byla tu směrodatným východištěm.
Jinak ovšem není snadno a bez námitek
dokázat bezprostřední škodlivost a obtě-
žování kouřem z určitého topení, součin-
ného v celé řadě jiných velice četných to-
pení. A proto se zmíněným místním záko-
nem upustilo od provedení důkazu o pří-
mém obtěžování a škodlivosti topení na
základě citlivosti jednotlivých obyvatelů
a sáhlo se ku všeobecnému obmezení
značného množství kouře a sazí. 

Dotyčné místní nařízení drážďanské
zní:
§ 1.
Veškerá topení a komíny, sloužící účelům
průmyslovým a továrním, jakož i topení
ústřední musí být tak zařízena a obsluho-
vána, aby z jich komínů nevystupoval do
vzduchu kouř obsahující saze v množství
viditelném. Kde výjimečně a občasně
nelze tomu vyhovět, nesmí kouř takový
vystupovati déle a častěji, nežli jak to při
předepsané a pečlivé obsluze, při upotře-
bení přiměřeného paliva a za stávajících
vymožeností techniky zamezit nelze.
Tento předpis vztahuje se též na topení
a komíny vozidel, vyjma lokomotiv, na
vozy parní tramwaye a parníky, jakož i na
lokomotivy.

§ 2.

Stávající již zařízení topná, druhu vytče-
ného v § 1., která těmto uvedeným poža-
davkům nevyhovují, musí podle předpisu
v § 1. upravena býti do dne 1. května 1889
a od tohoto dne podle předpisu býti ob-
sluhována. Pokud však to spočívá na ne-
přiměřené obsluze, tu, pakli by se podle
§ 1. nedocílilo žádoucího výsledku, budiž
zjednána náprava také již před 1. květnem
1889 ve lhůtě, kterou ustanoví rada měst-
ská, vyslechnuvši král. živnostenský in-
spektorát.

§ 3.

Technické a stavebně policejní schválení
topného zařízení nezbavuje majitele nebo
podnikatele téhož povinnosti, aby –
ukáže-li se později, že nevyhovuje poža-
davkům § 1. – upravili topení podle před-
pisu § 1. a to v dané jim vyměřené lhůtě.

§ 4.

Pro jiné, nežli v § 1. udané účely, zejména
tedy také pro sporáky a kamna, smí se za-
řizovati jen taková topení, kterými se za-
bezpečí spalování prosté trvale co možná
kouře a sazí.

§ 5.

Přestupky předpisů §§ 1., 2. a 4. se strany
vlastníků nebo majitelů topného zařízení,
jakož i se strany obsluhujících a dozorčích
osob pokutují se peněžitým obnosem až
do 150 M.

Z kruhu průmyslníků drážďanských ozý-
valy se hlasy, označující tento zákon ja-

kožto nebezpečný rozvoji průmyslu
v Drážďanech. Jest na místě uvážit, zdali
vůbec ustanovení, čelící proti obtěžování
kouřem, jest ze stanoviska technického
a hospodářského v odporu se zájmy prů-
myslu a průmyslníků.

Zmíněný zákon prostě zakazuje a poku-
tuje pravidelné vystupování kouře, obsa-
hujícího saze ve viditelném množství,
tedy kouře sazemi zčernalého. Dále obrací
se proti občasnému černému kouři a za-
kazuje ho jen potud, pokud ho lze vůbec
zameziti. Jest otázka, jak lze poznati nebo
stanoviti, že se občasné tvoření černého
kouře dá či nedá zameziti. To je snadné,
jestli si blíže všimneme ustanovení dotyč-
ného zákona. Proti tvoření se přílišného
kouře vůbec jsou vytčeny 3 podmínky:
1. Topné zařízení musí odpovídati ve své

úpravě i v udržování požadavkům tech-
niky.

2. Obsluha musí být řádná a pečlivá.
3. Palivo musí býti přiměřené.

Tyto požadavky přece nejsou nikterak
proti hospodářským zájmům průmyslu
a průmyslníků, naopak v jejich prospěch
i na prospěch veřejného dobra! Neboť:

ad 1. Topné zařízení odpovídá požadav-
kům techniky tehda, jestliže splňuje jme-
nované podmínky dokonalého spalování,
totiž:
a) přívod dostatečného množství vzduchu

k palivu hořícímu,
b) vniterné smíšení s hořícím palivem,
c) stejnoměrnou teplotu počáteční v tope-

ništi,
d) dostatečnou dobu k ukončení procesu

spalovacího a
e) zamezuje jakékoliv přerušení procesu

spalovacího.

Toho všeho docílí se přiměřenou úpra-
vou v topeništi; již např. správným dimen-
zováním roštu, použitím přiměřeného pa-
liva nebo i jinak důmyslným uspořádáním
technickým. Avšak v každém případě,
nechť se jedná o jakékoliv topení, musí
toto býti přizpůsobeno místním pomě-
rům. Nelze stanoviti všeobecně platnou
formu pro řešení otázky, jak každé topení
jednotlivé má býti upraveno, aby co nej-
více obmezovalo vystupování kouře z ko-
mínu. Především ale vždycky jest dbáti
o to, aby tah byl ostrý. Rozumí se samo
sebou, že silný tah není totožný s přívo-
dem nadbytečného množství vzduchu.
Ostrý tah podporuje vniterné smíšení pa-
liva se vzduchem a způsobuje tím čilé ho-
ření, spalování a také vysokou teplotu
v ohništi. Z toho důvodu nutno také žádati
dostatečně vysoké komíny.

V Drážďanech při nových topeních kot-
lových staví komíny aspoň 40 m vysoké.
V Mnichově jest tato výška magistrátem
předepsána jakožto minimální. Při stáva-
jících starých topeních, při nichž je násled-
kem nízkých komínů nedostatečný tah,
jest v mnohých případech možno nepří-
znivý vliv mdlého tahu na vývin kouře na-
hraditi přívodem nadbytečného množství
vzduchu. Není však správným náhled, ja-
koby větším přebytkem vzduchu na pra-
vém místě přiváděného způsobeno bylo
prosté zředění kouře, nýbrž spíše se docílí

dokonalého spalování, předpokládaje
ovšem, že zapálená teplota v topeništi se
udržuje na žádoucím stupni.

Může-li tedy, jak naznačeno, různými
prostředky docíleno být spalování se
libým poměrně kouřem, tu, kdyby měl být
předepsán určitý způsob přeměn a úprav,
jež by bylo dlužno na závadném topení
provésti, znamenalo by to podle okolností
dalekosáhlé zakročení úřední. Proto jest
spíše nutno vůbec ponechat majitelům to-
pení, aby k obmezení kouře vykonat dali
na topení úpravy, jaké sami za sobě pro-
spěšnější uznávají. Kdyby se ostatně po-
žadovalo, aby příslušný úřad na vlastní
zodpovědnost za výsledek předepsal
úpravu topného zařízení, zajisté by v kaž-
dém případě nařídil bez ohledu na náklad
aneb jiné okolnosti nejdokonalejší
úpravu, jak jen možno si mysliti, a tohoto
způsobu řešení není si přát. Úřadu má ná-
ležeti, aby bděl nad výsledkem topení,
tedy dozorčí služba nad topením.

ad. 2. Druhým požadavkem jest, že to-
pení musí být řádně a pečlivě obsluho-
váno. Přiměřená obsluha topení jest
v každém případně směrodatného vý-
znamu, jak v ohledu hospodářském, tak
i v ohledu na zamezení kouře. Jest známo,
že zdatný topič i při méně důmyslném to-
peništi dovede topiti s úsporou a takřka
bez kouře, kdežto neschopný topič při
dobrém topeništi mnoho spálí a mnoho
kouře způsobí. Uváží-li se, že nezpůsobilý
a pohodlný topič u jediného, většího kotle
zbytečně utratí, tedy promarní za den tolik
na palivu, co obnáší jeho mzda za týden,
je s podivením, když majitel závodu při
přijímání topiče do služby není zrovna tak
obezřetným jako když přijímá pokladníka
nebo disponenta. 

Způsobilost, spolehlivost a dobrá vůle
topičova jsou faktory rozhodujícími. To-
piči s takovými vlastnostmi zasluhují také
přiměřenou mzdu, popřípadě i zvláštní
odměnu.

V Sasku pořádány jsou živnostenským
inspektorátem každoročně pro vzdělávání
topičů teoretické kursy, v nichž dává se
poučení o průběhu procesu spalovacího
a o požadavcích k obmezení kouře při to-
pení. Pouhá návštěva těchto kursů ne-
může ovšem poskytnouti záruku, že to,
čemu se topič v kursu naučil, také bude
zachovávati. Jest přečasto ještě třeba dá-
vati topičům mnoho praktických pokynů,
při topeništi samém, jakož i stálého do-
zoru (kontroly). Udělováním těchto po-
kynů a kontrolu jsou se strany městské
rady v Drážďanech pověření dva úředníci,
ustanovení výhradně za účelem obmezení
kouře a sazí v městě, totiž městský inspek-
tor (inženýr) nad zařízeními topnými (In-
spektor für die Feuerungsanlagen)
a městský dozorce nad topením (Heizauf-
secher). Tito úředníci musí mezi jiným
udávati všechny zpozorované závady
a nedostatky při obsluze topení, topičům
naznačiti způsob lepší obsluhy, psáti
zvláštní záznamy o vykonaných revisích
a shledaných okolnostech (Feuerungs-
liste) a nedbalým topičům pokutami při-
pomínati jich povinnosti. Shledají-li tech-
ničtí dozorci tito při svých prohlídkách na
př. příliš vysoké hromady uhlí na roštu,
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nebo rošt silně zanešený struskami nebo
palivo nepravidelně rozhozené po roštu,
nebo shledají-li, že není pečováno o při-
měřené regulování přístupu vzduchu, že
se pod kotel přikládá pozdě nebo příliš
brzo, že se bez potřeby a v nepravý čas
kotel napájí, že můstek je silně poškozen,
otlučen nebo spálen, skuliny ve zdivu, vy-
soko nahromaděný popel pod roštem,
příliš veliké kusy paliva, palivo nepřimě-
řené atd., a zjistí-li, že se tak stalo nedba-
losti topiče, jest týž pohnán k zodpověd-
nosti.

Z vytčených příkladů jest s dostatek
patrno, že ve smyslu zmíněného zákona
místního potřebný dozor nad topiči jest
nesmírně důležitý, nejenom s ohledem na
obmezení kouře, nýbrž, a to hlavně,
s ohledem na hospodárnou obsluhu či to-
pení s úsporou paliva.

Jest tudíž v nejvlastnějším zájmu maji-
telů topení, aby technickým orgánům do-
zorčím při jejich nepříliš snadné službě
vyšli vstříc a nečinili jim snad dokonce ob-
tíží. Zkušebnou službou dozorce nad tope-
ním jakožto cvičného topiče je poskytnuta
příležitost položiti měřítko na výkonnost
topičovu jakož i vyšetřiti příslušný snad
nepříznivý vliv topiče na vývin kouře. Ma-
jitelům topení proti tomu však nastává
povinnost, aby topičů neupotřebili k ve-
dlejším pracím tou měrou, že by tím
řádná a pečlivá obsluha topení trpěla,
neboť pak by majitelům takovým nebo
příslušným jejich zástupcům bylo se zod-
povídat z toho, kdyby topení jejich příliš
kouřilo.

ad 3. Upotřebení přiměřeného paliva
jest sice dosti široký pojem, ale pro od-
borníka přece jasný. Ne každé palivo
hodí se pro každé zařízení topeniště. Pro
jistý druh konstrukce topení může být ur-
čitý druh paliva výborný, ale týž nehodí
se naprosto pro jinou konstrukci. Spé-
kavé uhlí snad se hodí pro ploché rošty,
nikoliv ale pro normální rošty stupňové,
protože se uhlí již na nejvrchnějším
stupni speče a musí se násilně dolů srá-
žet, což má za následek nedokonalé spa-
lování a tedy kouř. Palivo s dlouhým pla-
menem méně se hodí pro parní kotly
s krátkým ohništěm, poněvadž plamen
stýká se tu předčasně s chladnými stě-
nami kotle a zhasne (tvoří se kouř). Pa-
livo malého zrna (nebo mour) nemůže na
obyčejném plochém roštu racionálně
býti zužitkováno; vhodnějším jest tu rošt
stupňový nebo plochý se zvláštní úpra-
vou pro takové palivo atd. V Drážďanech
chválí si zvlášť brikety z hnědého uhlí,
jichž používání tam také valně přispělo
k obmezení kouře.

Jak řečeno, měla podle § 2. zákona zmí-
něného všechna topná zařízení v době
jednoho roku (do 1. května 1889) tak býti
upravena a obsluhována, aby kouř byl ob-
mezen ve smyslu nařízení v § 1. Ale lhůta
dávno minula a z komínů továrních se
kouřilo jako dříve. Příčina vězela v nedo-
statečném dozoru nad prováděním záko-
nitého ustanovení. Bez důkladné odborné
dohlídky nebylo lze ani jiného očekávati,
než že zákon sám o sobě málo bude účin-
kovati. Tato okolnost právě zavdala
r. 1900-1901 podnět ku zřízení zvláštní

městské dozorčí služby za účelem obme-
zení kouře a sazí a ustanoven k výkonům
této služby jeden inženýr jakožto inspek-
tor nad zařízeními topnými a jeden cvičný
topič jakožto dohlížel nad obsluhou to-
pení. 

Organizace této dozorčí služby zazna-
menává v seznamu topení, jež se v ob-
vodu města nalézají, podle určitého
schéma údaje těchto topení se týkající.

K tomu účelu je založena pro každé to-
pení pozorované zvláštní listina (Listen-
borgen), tiskopis, v jehož hlavě uvedena
poloha topení a jeho popis podle určitého
postupu. Uvnitř archu jsou rubriky pro zá-
znamy o prohlídkách a oznámeních. Na
zadní straně archu jsou rubriky pro zá-
znamy pravidelného pozorování kouře.
Schema pro popis topení (Liste der Feue-
rungsanlagen): Především nahoře po-
řadné či běžné číslo. Dále označen po-
drobněji: 1. pozemek, 2. majitel, 3. druh
závodu, 4. značka spisů, 5. k čemu slouží
topení, 6. druh a velikost kotlů a tahů, 7.
způsob topení, 8. zařízení roštu (dimense),
9. zvláštní opatření pro obmezení kouře,
10. komín (dimense), 11. podmínky sta-
vebně policejní a konečně 12. různé po-
známky.  

Kouř z určitého komínu vstupující pozo-
ruje se pokaždé po 1 až 4 hodiny nepřetr-
žitě a každá hustota kouře (barva) zapíše
se co do trvání i co do stupně. Do listiny
však se zapisují pouze stupeň 3., 4. a 5.,
protože nižší stupně nejsou pro posouzení
topení jednak dosti charakteristickými
aniž závadnými. Tyto záznamy pozoro-
vané hustoty kouře, jsou výbornou po-
můckou k posouzení účinku změn na to-
pení (zařízení, obsluze apod.) provede-
ných a tvoří tak základ celé akce proti
kouři a sazím v případech jednotlivých
i v celku.

Uvedl jsem, že podle § 3. místního na-
řízení drážďanského technické a stavebně-
policejní schválení topného zařízení ne-
zbavuje jeho vlastníka nebo použivatele
povinnosti, aby za účelem obmezení
kouře vykonal změny, pokud se ukáže jich
potřeba. Z dosavadních vývodů jest nut-
nost tohoto nařízení či výhrady patrna.
Neboť jest známo, že každé topné zařízení
musí býti přizpůsobeno místním pomě-
rům a způsobům provozování. Tyto po-
měry však nemohou býti při povolení zá-
vodu vůbec známy technickému odbor-
níku, jehož příznivé dobrozdání o navrže-
ném topném zařízení je přece rozhodují-
cím podkladem při povolení. Také se po-
měry místní nebo způsob provozovací
mohou časem změniti, pročež jest vý-
hrada dostatečných povinných změn na
topení, třeba úředně již schváleném, zcela
na místě.

V prvních třech článcích tedy jedná se
místní nařízení drážďanské pouze o tope-
ních průmyslových a živnostenských zá-
vodů, jakož i o topeních ústředních. V § 4.
obrací pozornost k topením v domácnos-
tech. O tom není sporu, že topení v do-
mácnostech a vůbec tzv. topení lokální ve-
likou měrou přispívají k obtížím s kouřem
a sazemi v městě. To ovšem nesmí býti
příčinou, pro kterou by se měl kouř se zá-
vodů průmyslových stavěti do pozadí. 

Podmínky pro obmezení kouře z topení
v domácnostech jsou z teoretického sta-
noviska tytéž jako při topeních průmyslo-
vých. Místní nařízení drážďanské však
přece uvádí je zvlášť a žádá, aby jich uspo-
řádáním, tj. stavebním zařízením, zabez-
pečeno bylo spalování, prosté trvale co
možná kouře a sazí. Nepožaduje tedy vý-
slovně odborné obsluhy ani nepředpisuje
upotřebení přiměřeného paliva, jak to činí
při závodech průmyslových. K tomu vedla
patrně okolnost, že jest těžko, ba většinou
nemožno s úspěchem tu vykonávati dozor
úřední; také nemá § 4. účinek zvratný jako
§ 3.

Jest samozřejmo, že vliv tohoto před-
pisu (§ 4.) musí býti nepatrný, pokud ob-
sluha topení zůstane rozhodujícím činite-
lem v boji proti kouři.

Městská rada v Drážďanech i tuto sla-
binu zákonitého opatření proti kouři
a sazím se snažila odstraniti a vydala
přednostům domácností 1. prosince 1890
50 000 letáků s poučením, jak se má
v kamnech topiti. Návod zní:
•  Nežli se vloží palivo k rozdělání ohně do

topeniště, přesvědčíme se, zdali je tope-
niště úplně čisté. Veškeré zbytky po dří-
vějším topení odstraňme.

•  Popelník má být rovněž čistý. Mezi tope-
ním budiž popel z něho vybrán ihned,
jakmile se naplnil do polovice.

•  Upotřebené uhlí k topení má býti veli-
kosti asi slepičího vejce, co možná
stejně velkých kousků a zcela suché.

•  Při rozdělování ohně pokryjí se palivem
asi zadní 1/3 roštu. Dříví k zapálení uhlí
se položí s několika úlomky uhlí v předu
na rošt.

•  Dříví má býti dobře vyschlé a tence na-
štípané.

•  Po zapálení dříví se mají dvířka topicí
zavříti a dvířka popelníku otevříti. Jak -
mile se uhlí vzňalo, je třeba dbáti toho,
aby byl udržován stálý plamen, neboť
jinak plyny, z paliva zahřívaného se vy-
vinující, unikají nespálené a způsobují
mnoho kouře a sazí.

•  Hoří-li veškeré uhlí dobře plamenem,
rozprostřeme žhavé uhlí co možná stej-
noměrně po celém roštu. Při topení ne-
chme přístup vzduchu potřebného
k spalování paliva hlavně jen pootevře-
nými dvířky popelníku, skrze popelník
a rošt, tedy spodem. Správné řízení pří-
stupu vzduchu je tu nejdůležitějším
k docílení dobrého a úsporného spalo-
vání. 
Mnoho vzduchu nebo vzduch přivá-

děný na nepravém místě, např. pouze
dvířky topicími, ochlazuje topeniště ve-
lice, zabraňuje tím dobrému úplnému
spalování plynů a paliva a zdražuje to-
pení. 

Čím větší a silnější oheň, tím více vzdu-
chu třeba ze spoda přiváděti.
•  Dohořívá-li oheň, jest třeba méně vzdu-

chu k dokonalému spalování; pročež
nutno k zamezení ztrát tepla otvory pro
přívod vzduchu přiměřeně uzavřít.

•  Upotřebí-li se kamenného (černého)
uhlí spékavého v žáru, doporučuje se
přimíchat k němu asi ¼ až ⅓ hnědého
českého uhlí, čímž se spékání černého
uhlí zabrání.
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•  Jak v kamnech hoří, přesvědčíme se
občas. Poznáme vždy dobrý oheň podle
stejnoměrného červeného svitu v po-
pelníku. Není-li oheň v úplném pořádku,
nazvedněme poněkud hořící uhlí a od-
straňme popel a strusky. Spečené části
paliva rozdrobme a rozprostřeme je
zase po celém roštu.

•  Zanedbáním včasného odstranění stru-
sek trpí rošt i stěny topeniště. Kromě
poškození topeniště však zmenší se také
výkonnost topení, což prostým přikládá-
ním paliva nelze zameziti. Včasné od-
straňování strusek má za následek lepší
využitkování uhlí, tudíž úsporu uhlí. 

•  Neotvírejme příliš často ani na dlouho
topicí dvířka, neboť tím rušíme hoření.

•  Dohořívá-li uhlí a chceme-li na dále
oheň udržet, nazvedněme veškerou žha-
vou hmotu pohrabáčem, rozprostřeme
ji a odstraňme strusky, načež vsuneme
stejnoměrně rozprostřené žhavé palivo
na zadní část (asi 2/3) roštu a předek

roštu (1/3) uvolněme pro přiložení čer-
stvého paliva.

•  Nikdy nepřikládejme čerstvé palivo
(uhlí) prostým nahozením jeho na žhavé
uhlí v topeništi, nýbrž uložme ho před
ně na uprázdněnou přední část roštu,
jak sub 13. uvedeno. Tímto způsobem
předehřeje se čerstvé palivo a vyvinuté
z něho plyny jsou nuceny odcházeti
přes žhavou vrstvu paliva na zadní část
roštu, spalují se tu. Po dostatečném
vznícení se paliva čerstvě takto přilože-
ného se toto opět po celém roštu roz-
prostře.

•  Mastnoty, pryskyřice, petrolej anebo pa-
píry a dříví, petrolejem polité, nebuďtež
nikdy upotřebeny k rozdělávání ohně.

Jest ovšem těžko kontrolovati, zdali
a jak se kdo tímto návodem řídí. Pravda
jest, že způsob, jakým se u nás v kamnech
většinou topí, je pravým opakem onoho,
jak se topiti má. A není pochyby, že kdyby

správný způsob topení, jak v návodu je
dopodrobna udán, se vžil a stal se vše-
obecným zvykem, bylo by město zbaveno
dobré poloviny kouře a sazí a obyvatel-
stvo by ušetřilo mnoho peněz za palivo,
právě tak jako ony průmyslové závody,
které mají dobré topiče.

Správnou obsluhu topení můžeme vy-
datnou měrou podporovati také kon-
strukcí topeniště, kterou lze do jisté míry
učiniti nesprávnou obsluhu nemožnou –
vyjímaje ovšem zlomyslnost.

Jsou konstrukce topeniště malého,
které vylučují např. uhlí přikládat za oheň,
nýbrž kladou je – jak správno – před oheň.
Typickým vzorem jest např. topeniště od
architekta Schumanna nebo násypná
kamna, při nichž tah vzduchu prochází
shora dolů skrze palivo.

Topení Schumannovo je opatřeno pev-
ným roštěm R a posuvným roštem S. Na
R vloží se dvířky F palivo (uhlí velikosti
velkého ořechu) a vrchem rozdělá se
oheň (pomocí papíru, dříví a drobného
uhlí). Jakmile se dvířka F uzavřou, hoří pa-
livo shora dolů jako v každých tzv. regu-
lačních kamnech tak, že po krátkém čase
jest na roštu R žhavé palivo, spalující se
bez kouře. Přikládání a udržování ohně
děje se pouze násypnými (sklápěcími)
dvířky E. K tomu cíli se vsunutý rošt S vy-
táhne táhlem Z, do truhlíku P vsype se
malá dávka paliva (2 lopatky) rošt S se
zase zasune dovnitř. Tím přijde čerstvé
palivo pod žhavé, toto nazvedne a mezery
roštu R uvolní. Povstalé strusky (popel)
lze shora snadno odstranit dvířky F pohra-
báčem do truhlíku P, z něhož propadnou
dvířky K do popelníkového truhlíku; jinak
popel propadává roštem R přímo do po-
pelníku.

Při pozorné a pravidelné obsluze lze pa-
livo takto zdola přikládané a v plyn pro-
měněné dokonale využitkovati a spáliti
s minimálním množstvím kouře a sazí.

Že např. násypná kamna vytápěná kok-
sem, antracitem nebo kaumacitem po-
měrně velmi málo vydají kouře a sazí, vy-
užitkují palivo značně a za pohodlné ob-
sluhy, jest známo, ale poměrně málo se
jich používá v domácnostech, snad z toho
důvodu, že jsou speciální kamna taková
dražší než obyčejná a že snad vyžadují ur-
čitý druh paliva.

Dvor. rada prof. Dr. Hempel měřením
a rozborem sazí v komínech dokázal, že
při racionální úpravě topeniště v kamnech
je 4krát méně sazí než při tzv. obyčejném
topení. Následovně čistit komíny je třeba
v jednom roce pouze jednou nebo dvakrát
na místo 4 až 8krát. To znamená již značné
obmezení množství sazí, když vymetání
komínů se nemusí tak často opakovati.

Nezbytnou podmínkou pro správné za-
řízení topení v domácnostech jest také
v každém ohledu technicky správné zalo-
žení komínů, které nemají toliko za účel
odváděti kouř, ale také přispěti k dostateč-
nému tahu, tj. přívodu vzduchu k palivu.

O tom není pochybnosti, že při dobré
vůli jsou po ruce prostředky, kterými jest
možno docíliti značné obmezení kouře
i sazí z topení v domácnostech a vůbec ze
všech topení lokálních (kamny) ve ško-
lách, úřadovnách, dílnách atd.
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Při řešení otázky obmezení sazí samot-
ných jest velmi důležitým momentem
účelná úprava nařízení o čištění komínů.

S větší nebo menší trpělivostí snášíme,
jako by padal bílý sníh, když padají černé
saze a zalétají nám v opravdových spous-
tách do půd a do bytů, ba i do pečlivě uza-
víraných skříní v pokojích při dobře uza-
vřených oknech! Ulice, náměstí a sady,
domy, pomníky, fontány, stromy, keře,
květiny, tráva – všude samá saze –
všechno umouněné od sazí!

Čistěním komínů mají se saze z komínů
odstraniti ze známých příčin (bezpečnosti
proti ohni a zachování dostatečného tahu)
a nelze obmezovati tuto potřebu, avšak
bezohledné obtěžování sazemi a poškozo-
vání majetku má býti uvedeno na míru
nejmenší.

Tohle lze docíliti přiměřeným řádem
pro čištění komínů a přísným dozorem
nad jeho zachováním. Takový řád o orga-
nizaci služby kominické též byl v Drážďa-
nech vydán r. 1900 a dbá se ze strany
technických orgánů dozorčích, aby přísně
byl zachováván. Má znění toto:

Řád pro čištění komínů v Drážďanech 
ze dne 12. října 1900.
§ 1. Okresy kominické.
Obvod města Drážďan jest rozdělen
v okresy kominické. (Počet a hranice jich
stanoví okresní hejtmanství = magistrát).

Veškeré v jednom okresu se nalézající
komíny musí a smí býti čištěny pouze pří-
slušným okresním kominíkem (§ 2.), ane -
bo na jeho zodpovědnost jeho pomocníky
podle předpisu následujících podmínek
a ustanovení.

§ 2. Okresní kominíci.

Pro každý okres (§ 1.) ustanoven jest ra -
dou městkou okresní kominík; týž musí
předložiti průkaz o svém výcviku kominic-
kém, zachovalosti a vysvědčení okresního
lékaře o svém zdravotním stavu a obstáti
při zkoušce v § 3. předepsané. Ustanoviti
okresního kominíka přísluší radě městské
a stane se tak po 6 měsících od učiněného
vyzvání.

Před ustanovením musí okresní komi-
ník předložiti písemné prohlášení, že se
podrobuje tomuto řádu i event. jeho změ-
nám.

§ 3. Zkouška.

K průkazu potřebných znalostí jest složit
písemnou a ústní zkoušku před zkušeb-
nou komisí, kterou jmenuje rada městská.
Tato zkušební komise se skládá z před-
nosty úřadu pro požární bezpečnost ja-
kožto předsedy, ředitele hasičského
sboru, stavebního komisaře (inženýra)
a jednoho okresního kominíka. Zkouška
se týká všeobecných vědomostí z oboru
požární policie, stavebního řádu, hasičství
a čištění komínů.

O výsledcích písemné a ústní zkoušky
podá zkušební komise dobrozdání členy
jejími podepsané. Zkoušenému se sdělí,
obstál-li či nic. Kdo neobstál, může po
roce žádati za opakovací zkoušky. Druhá

oprava se dovoluje je výjimečně. O při-
puštění ke zkoušce rozhoduje rada měst-
ská.

§ 4. Obsazování míst.

Děje se v pořadu vyzvání a podle uprázd-
něných nebo nově zřízených okresů.
Okresní kominík před nastoupením místa
musí složiti radě městské rukou dáním
slib, že bude poslušen svých představe-
ných a věrně plniti povinnosti jemu ja-
kožto okresnímu kominíku náležející.

§ 5. Legitimace.

Každý nově ustanovený okresní kominík
obdrží od rady městské legitimaci. Vzdá-
li se místa svého, musí ji radě městské
vrátiti. Přeložení do jiného okresu vyznačí
se v legitimaci.

§ 6. Služebné povinnosti 
okresních kominíků.
A.
Před vydáním legitimace (§ 5.) nesmí okre s -
ní kominík provozovati živnost kominic-
kou v městě Drážďanech. Rovněž nesmí
okresní kominík pro určitý okres ustano-
vený provozovati živnost kominickou
v jiném okresu než v legitimaci ustano-
veno. Ale radě městské jest zůstaveno na
vůli dovoliti ze zvláštních důvodů výjimky
v tom ohledu.

Každý okresní kominík jest povinen ob-
starávati čištění všech komínů v obvodu
jemu vykázaného okresu v čas a přimě-
řeně, také dohlížeti na ona topení, k nimž
přihlížejí komíny, jež má čistiti. Má se při
tom říditi vždy všeobecnými říšskými,
zemskými a místními předpisy zákonitými
a zejména předpisy o čištění komínů. Vy-
palovat komíny je dovoleno jen se schvá-
lením rady městské.

Z povinného čištění okresními kominíky
jsou vyňaty:
a) ony komíny, které jsou při budovách ve

správě král. domácího ministerstva
a pokud touto není ustanoveno, aby
byly čištěny okresním kominíkem;

b) komíny, jichž nejmenší průměr jest
větší 75 cm;

c) volně stojící komíny topení kotlových;
d) komíny opatřené mechanických zaříze-

ním k čištění, jež schváleno stavební
policií a jichž čištění se schválením
rady městské ponecháno péči obyvate-
lům příslušné usedlosti.

Povolení takové dává se v každém pří-
padě jen na zkoušku s výhradou odvolání
bez jakékoliv náhrady. K nařízení rady
městské nebo k návrhu majitele usedlosti
musí okresní kominík i komíny sub b) a d)
vyčistiti.

B.
Každý kom. okr. jest povinen čistit komíny
svého okresu podle zvláštních předpisů
rady městské.

Komíny opatřené mechanickým zaříze-
ním pro jich čištění, které obstarávati do-
voleno bylo majiteli topení či komínu,
musí býti jednou za rok prohlédnuty

úředně a podána býti zpráva radě měst-
ské o výsledku prohlídky.

C.
Okresní kominíci musí majitelům domů
a nájemníkům v čas, a sice nejméně den
před tím oznámiti, že budou komíny čiš-
těny. Oznámení takové musí se státi v čis-
tém oděvu.

Po ukončeném vyčištění komínů, ne
dříve než po uplynutí 3 hodin, vždycky
však během 30 hodin musí kominík saze
ve spodku komínu nahromaděné sebrati
a uložiti na místo před ohněm bezpečné,
které majitel domu určí, ukončenou práci
pak oznámiti majiteli nebo zástupci jeho.

D.
Shledané závady na topení musí okresní
kominík co nejdříve oznámiti majiteli
nebo správci domu a žádat za bezod-
kladné jich odstranění a podle potřeby
poukázati na potřebu schválení staveb-
ních změn, mají-li takové se státi, ze
strany rady městské. Při nebezpečí z pro-
dlení nebo váhavosti majitele musí okr.
kominík oznámení učiniti přímo radě
městské.

Rovněž jest okr. kominík povinen ozná-
miti vše, co by shledal nebezpečného
ohněm v domě nebo v bytech a co bylo
by v odporu s předpisy o požární bezpeč-
nosti.

E.
Okresní kominíci mají se při vykonávání
svých povinností zdržeti veškerého obtě-
žování majitelů domů nebo nájemníků
a vůbec oproti nim chovat se skromně;
jsou též povinni dáti příslušné pokyny
svým pomocníkům a na tyto dohlížeti.

F.
K vyzvání rady městské musí se okr. ko-
miníci zúčastniti prohlídek v příčině po-
žární bezpečnosti v jich okresu, navzájem
se při tom zastupovati a podle potřeby
i mimo jich okres být nápomocni při opa-
třeních policie požární.

G.
Bez svolení rady městské nesmí kominík
okresní bydleti jinde než-li ve svém
okresu.

H.
Každý okresní kominík musí míti v ob-
vodu svého okresu příslušný pomocný
personál, nejméně však jednoho pomoc-
níka. O vydržování personálu, zejména
učňů, jakož i o služebné jich upotřebení
má mistr přiměřeně pečovati.

I.
Povinností okresního kominíka jest, aby
radě městské oznámil svého zástupce pro
případ, kdyby sám nemohl po kratší dobu
svoje úkoly zastávati. Na delší dobu sta-
novit zástupce okresního kominíka náleží
v pravomoc rady městské a stane se tak
na útraty okresního kominíka. Vyšší mzdy
pro zástupce ustanoví rada městská.
Každý okr. kominík musí přerušiti své
služby delší tří dnů oznámit radě měst-
ské.
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K.
Okresní kominík musí míti: hlavní knihu,
obsahující seznam domů v jeho okresu
podle ulic a podle čísel domovních, počet
a výšku komínů, jakož i roční mzdu komi-
nickou za čištění komínů příslušející; dále
pracovní knížku pro záznamy každého vy-
čištění komínů a odstranění sazí, jakož
i příruční knížku, do které zapisuje veškerá
sdělení učiněná podle § 6. D, majitelům
domů a bytů i závady na komínech a to-
peních shledané nebo odstraněné. Na vy-
zvání musí tyto knihy okr. kom. předložiti
kontrolujícím úředníkům a majitelům
nebo správcům domů, jichž se týkají. Při
změně v osobě okr. kominíka odevzdá
o. k. svému nástupci knihy, obsahující zá-
znamy běžného roku a dvou let předcho-
zích.

L. 
Okresní kominík jest majitelům nebo oby-
vatelům domu zodpověden za veškeré při
čištění komínu úmyslně nebo nedbalostí
způsobené škody.

M.
Nástupce zemřelého o. k. jest povinen pro
dědice vybrat a odvést příslušné zbytky
poplatků za čištění komínů od dlužníků,
pokud tak lze učiniti po dobrém.

§ 7. Oprávněnost 
okresních kominíků.
Za čištění komínů platí majitelé domů ná-
hradu podle následujících ustanovení:

a.
Výše odměny ponechává se především
volné dohodě mezi majitelem domu a okr.
kominíkem. Pokud této volné dohody ne-
bylo docíleno, náleží (ku žádosti jedné
nebo druhé strany) radě městské, aby
výši odměny sama určila.

b.
V tomto případě počítá se za jedno vyčiš-
tění komínu při obyčejném topení (spo-
ráků nebo kamen) libovolně velkého prů-
řezu za 1 délkový m výšky komínu 1 fenik.
U všech ostatních komínů počítají se za 1
délk. m 2 feniky.

Za vypálení komínu platí se 2 marky,
a to kromě paliva, které objednatel sám
dodá. Za každou prohlídku a vyzkoušení
komínu mechanickým přístrojem čisticím
(§ 6. B. al. 2) opatřeného platí se 50 fe-
niků.

c.
Nastalou změnou v počtu nebo výšce ko-
mínů může jak okresní kominík, tak i ma-
jitel komínu žádati za úpravu příslušných
poplatků.

d.
Kromě smluvených nebo radou městskou
ustanovených poplatků za čištění komínů,
k němuž si musí o. k. veškeré náčiní sám
opatřiti, nesmí na majitelích domů nebo
bytů ničeho být dále požadováno, neboť
v poplatku za čištění komínu jest již obsa-
žena též odměna za péči o požární bez-
pečnost.

e.
Pomocníkům okr. kominíků jest zakázáno
za čištění komínů nebo za jiné jimi vyko-
nané prohlídky v příčině požární bezpeč-
nosti požadovati na majitelích domů nebo
bytů zvláštní odměny. Okresní kominík
jest povinen o tom poučiti svoje pomoc-
níky a přísně dbát, aby majitele domů
a bytů podobnými požadavky nebo pros-
bami neobtěžovali; zejména pak musí o to
též pečovati, aby po skončeném vyčištění
komínů neobcházeli po jednotlivých by-
tech.

f.
Rada městská rozhoduje od případu k pří-
padu, zda-li a jaké odměny náleží okr. ko-
miníku za prohlídky v příčině požární bez-
pečnosti, které koná na zvláštní vyzvání
rady městské mimo obvod svého okresu.

§ 8. Dočasné a trvalé propuštění 
ze služby.
Okresnímu kominíku, který své služební
závazky porušuje nebo nedodržuje anebo
jehož chování ve službě i mimo ni jest ne-
důstojné, nebo který byl za přestupky to-
hoto řádu vícekrát trestán, bude pohro-
ženo propuštěním, anebo může dočasně,
popřípadě i trvale ze služby býti propuš-
těn. Po dobu dočasného propuštění vyko-
nává jeho povinnosti zástupce radou
městskou ustanovený na náklad okres-
ního kominíka služby zbaveného. Bez
předchozího pohrožení může o. k. být pro-
puštěn ze služby

a) dočasně, když proti němu bylo zave-
deno vyšetřování pro zločin, který může
míti za následek ztrátu občanské cti,

b) trvale, když byl odsouzen pro zločin
nebo byl-li soudně prohlášen za ne-
schopna vládnouti svým jměním, anebo
je-li následkem stáří, nemoci nebo invali-
dity trvale neschopným konati službu.

§ 9. Vzdání se služby kominické.

Každý okresní kominík může se vzdáti své
služby po čtvrtletní výpovědi radě měst-
ské sdělené.

§ 10. Požitky z milosti vdovám
a sirotkům po okr. kom.
Po úmrtí okresního kominíka obsadí se
bezodkladně jeho místo, avšak až do na-
stoupení radou městskou jmenovaného
zástupce (§ 6. I.) koná se služba bezplatně
na prospěch vdovy nebo pozůstalých
dítek nezletilých.

§ 11. Povinnosti majitelů domů a bytů.

Každý majitel prostor, v nichž se nalézají
komíny, jest povinen na včasné ozná-
mení o jich čištění (§ 6. C.) dovoliti k nim
přístup o. k. nebo jeho pomocníkům, a to
v době od 1. dubna do konce září od 4.
hod. ranní a v době od 1. října do konce
března od 5 hod. ranní do 5. hod. odpol.
V jiných hodinách, pak v neděli a ve svá-
tek, jest vymetání komínů dovoleno
pouze se schválením rady městské.
O veškerých změnách na topném zaří-

zení, majících vliv na vedení kouře do
komínu, jest učiniti oznámení okresnímu
komínku při nejbližším čištění. Povinnost
vyžádati si stavebně-policejního schvá-
lení takových změn není tím ovšem nijak
dotčena.

§ 12. Tresty.

Přestupky těchto bezpečnostních ustano-
vení trestají se pokutou až do 150 marek,
nebo vězením až do 2 týdnů.

•  •  •
Je patro, učinila obecní správa v Dráž-

ďanech za daných poměrů velmi dů-
kladná opatření ku zmírnění kouře a sazí
v městě, o jehož čistém vzhledu cizinec
rád vypráví. Na to jsou Drážďanští hrdými
a vědomí to není bez vlivu na smysl pro
udržování čistoty v každém směru, tudíž
zdá se i pro čistotu vzduchu. V poslední
době plynárna drážďanská chopila se
akce směřující k zařizování plynových
ohřívadel (kamen i sporáků) v nových do-
mech činžovních bezplatnou instalací pří-
slušných plynovodů a automatů přivádě-
jících po vhození peníze určité kvantum
plynu k topení. To má býti pokusem ku
postupnému a všeobecnému zavedení
a používání plynu při topení v domácnos-
tech. To také přibližuje se k ideální zásadě
vyslovené při sjezdu a výstavě čelící proti
kouři a sazím v Londýně r. 1881-2, podle
které jedině centrální výroba plynu z veš -
kerého v městě potřebného paliva je
s to, aby se všude topilo bez kouře a bez
sazí.

Ad  § 6. B,:
Předpisy pro čištění komínů
v Drážďanech (vydané radou
městskou dne 12. října 1900)

•  Komíny obyčejných kamen musí býti
čištěny 4krát za rok, a více vyjma mě-
síce V., VI., VII., VIII., a IX. každých 6
neděl (v měsících zimních).

•  Komíny od sporáků a krbů samotných
nebo od kamen obyčejných zároveň ve-
doucí musí se čistiti 8krát za rok, tedy
jednou za 6 neděl.

•  Komíny pojímající kouř z vícera topení
(sub 2) než z pěti, zejména silná topení
průmyslová, zvláště tedy komíny peká-
ren, pivovarů, přádelen, ústředních to-
pení, kotlových topení apod., musí býti
čištěny zpravidla každý týden jednou,
avšak i častěji, vyžaduje-li toho nutnost,
řídčeji pak, uzná-li to okresní kominík za
přípustné.

•  Komíny při topení koksem, nebo u nichž
málo kouře vystupuje, čistiti se mohou
i v delších lhůtách podle potřeby, nej-
méně však jednou za rok.

•  Čištění odpadá, jakmile se přestane to-
piti ve všech do komína ústících tope-
ních na dobu pro čištění určenou a to
tak dlouho, až po opětném zahájení to-
pení lhůta k čištění uplynula.
Radě městské zůstaveno právo, aby do-

volila nebo nařídila odchylky od 1., 2., 3.
a 4. odstavce, jakož i aby rozhodovala
o lhůtách sub. 3. a 4. kratších nebo i del-
ších. �
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Podle obchodníků se totiž zavádění robo-
tických systémů dotkne zejména vý-
robců potravin, velkoobchody naopak

budou dále spoléhat na manuální pracovníky.
Experti zároveň uvádějí, že současné snahy
o automatizaci v podobě zavádění samoob -
služných pokladen často vůbec neznamenají
snížení počtu zaměstnanců.

Až 99 tisíc pracovních míst by mělo být do
roku 2033 ovlivněno zaváděním nových techno-
logií v českém velkoobchodě a maloobchodě.
Ukazuje to studie Automatizace práce v ČR spo-
lečnosti Deloitte, podle které lze do modernizač-
ních procesů kromě robotizace skladů zařadit
také další rozšiřovaní bezobslužných pokladen
či postupné zavádění plně bezobslužných pro-
dejen. Podle některých odborníků na technolo-
gie takzvaného Průmyslu 4.0 však současný
vývoj příliš neukazuje, že by mělo dojít přímo
k redukci pracovních míst. „U velkých řetězců je
vidět, že se i přes automatizaci v podobě samo-
obslužných pokladen počet jejich zaměstnanců
spíše zvyšuje,“ uvedl předseda technologické
platformy CTIT Jiří Fuchs.

Zmíněná studie dále uvádí, že částečně ro-
botizované sklady jsou realitou už dnes. Týká
se to zejména fyzicky náročné práce, která ne-
vyžaduje manuální zručnost. Například pře-
vozy nadměrného nákladu v rámci skladu tak
dnes částečně zastávají robotické systémy. Klí-

čové činnosti, kam patří například kompletace
objednávky, však mají stále na starosti lidé.
Studie jako hlavní důvod uvádí široký sorti-
ment prodejců, který pokročilejší robotizaci
brání.

Podle obchodníků by to tak přitom mělo zů-
stat i do budoucna. „Předpokládáme, že do
automatizace a robotizace půjdou zejména
velcí výrobci potravin. Budou vozit zboží po
ucelených paletách, se kterými jsou roboty
schopné dobře pracovat a naložit je do kami-
onů. Odlišná situace je však u jednotlivých
kusů zboží nebo kartonů, s těmi už automati-
zované stroje pracovat nedovedou. Lidská
ruka je v tomto nezastupitelná,“ řekl předseda
obchodního Družstva CBA Roman Mazák.
Právě tento fakt související s omezenými
schopnostmi robotů bude podle něj v bu-
doucnu znamenat, že se na distributory v po-
době velkoobchodů plně přenese zásobování
prodejen, které vyžadují menší množství zboží.

Změna způsobu zásobování

V současnosti se totiž část výrobců potravin
stále snaží zásobovat prodejny přímými zá-
vozy z výroby. „Nástupem robotizace u vý-
robců se od toho upustí. Konečně tak dojde
k tomu, že výrobce bude vyrábět, distributor
distribuovat a prodejna prodávat, jak to fun-

guje všude ve světě,“ doplnil Mazák s tím, že
výrobci nebudou mít v budoucnu s roboty
šanci zajistit takový servis jako distributor. Vel-
koobchody je předčí každodenními závozy na
prodejny, šíři sortimentu, vracením obalů či
rychlostí reakce na požadavky klientely.

Se zaváděním robotizace do skladů tak
nelze počítat plošně. Zejména ty velkoob-
chody, které zásobují menší prodejny, budou
stále spoléhat na manuální pracovníky. Nezna-
mená to však, že by se velkoobchody měly
automatizaci či elektronizaci procesů plně vy-
hnout. „Naopak, elektronizované příjmy zboží
či fakturace celý proces zásobování maxi-
málně zefektivní. Dalším krokem je pak propo-
jení prodejen s objednávkovým systémem
velkoobchodu. Distributoři, kteří v tomto
ohledu v poslední době zaváhali, mohou mít
v budoucnu výrazné problémy,“ varoval
Roman Mazák.

Automatizace při nákupu

Nástup moderních technologií v českém ob-
chodě se však nebude týkat pouze robotů ve
skladech. Kromě zavádění samoobslužných
pokladen lze už v současnosti najít příklady
směrem k úplné bezobslužnosti. „K tomuto
trendu mohou napomoci i digitální cenovky.
V nizozemské síti prodejen díky nim zákazník
vybrané zboží zaplatí rovnou věrnostní kartou
propojenou s bankovním účtem či pomocí ap-
likace v mobilním telefonu. Kartu či telefon na-
kupující přiloží k elektronické cenovce zvole-
ného zboží, které si pak rovnou uloží do tašky.
Platba poté proběhne do deseti minut,“
uvedla Lenka Láchová ze společnosti Nielsen.

Podle odborníků lze počítat i s tím, že ně-
kteří obchodníci k pokročilejší automatizaci pří
nákupech nebudou sahat. A to i v případě vět-
šího rozšíření technologických vymožeností
na tuzemském trhu. „Často bývá diskutována
otázka osobního přístupu k zákazníkovi. Ze-
jména v menších prodejnách v menších ob-
cích komunikaci s prodavačem zákazníci chá-
pou jako jakousi přidanou hodnotu v rámci
procesu nakupování,“ doplnila. S tím souhlasí
i Roman Mazák. „Pro malé prodejny je to
jeden z faktorů, proč sem zákazníci chodí ra-
ději než do odosobněných řetězců. Zejména
v malých obcích tento model jednoznačně
přetrvá,“ uzavřel. �

Martin Svoboda 

Robotizace v českém obchodě se více dotkne výrobců
potravin než obchodníků. Přinést by měla i změny v logistice
Ačkoliv studie uvádějí, že odvětví obchodu bude jedním z nejvíce ohrožených z hlediska nástupu
robotů, nepanuje na tomto pohledu shoda. 
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