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Pane ministře, v souvislosti s poklesem
průmyslu na konci prvního pololetí připra-
vuje MPO pod Vaším vedením řadu opa-
tření s okamžitým i dlouhodobým dopa-
dem na podniky. Můžete to konkretizo-
vat?

Jedeme na všech frontách a děláme jak
krátkodobá, tak dlouhodobá opatření.  Po-
jali jsme jinak podporu exportu, měníme
činnost našich agentur, investujeme nově
do podpory našich firem na veletrzích,
jinak organizujeme mise. Udělali jsme
opatření pro příchod zahraničních pracov-
níků, a to jak do základních pozic, tak do
průmyslového vývoje. Zcela měníme in-
vestiční podporu, zavádíme nové pro-
gramy v oblasti inovací, naprostou revo-
luci jsme udělali v oblasti řízení výzkumu.
Současně snižujeme administrativní zátěž
a vytváříme podmínky pro startupy. Inten-
zivně jednáme se zástupci jednotlivých ob-
lastí průmyslu. Nenecháváme nic náhodě
a rozjíždíme velkou podporu jak tradičních
odvětví, tak nových technologií. Aby
pomoc byla efektivní, musíme rozlišovat
různorodost problémů a tím i opatření dle
jednotlivých oborů. Proto jsme letos přišli
s Uhelnou komisí, založili jsme i komisi,
která řeší ocelářství, a zahájili jsme rovněž
například činnost platformy dodavatelů do
energetického průmyslu, leteckého prů-
myslu ad.

Východiskem pro budoucnost má být Ná-
rodní hospodářská strategie 2030, kterou
chce vláda představit na přelomu roku.
O hospodářské strategii státu se přitom
hovoří od poloviny devadesátých let, nic-
méně buď nebyly síly, nebo vůle, aby spa -
třila světlo světa. V jakém stavu je její pří-
prava a co vše bude obsahovat?

Dlouhodobým cílem je vytvořit prostředí
založené na finální produkci, přidané hod-
notě, nezávislosti a tím i udržení vysoce
stabilního pracovního trhu. To je důvo-
dem, proč připravujeme Národní hospo-
dářskou strategii 2030, která poprvé pro-
váže vědu a inovace s průmyslem, energe-
tikou nebo dopravou, vše ve vazbě na
vzdělávání, regiony a trh práce. Součástí
bude i Národní investiční plán. Hospodář-
skou vizi představíme na konci roku a jejím
základem se stane velmi úspěšná Inovační
strategie Czech Republic: The Country For
The Future.

Denně, už několik posledních let, z médií
můžeme v komentářích a v dalších publi-
cistických materiálech slyšet od nejrůzněj-
ších „expertů“, že hospodářská krize do-
slova „klepe na dveře“ v duchu Občane,
třes se. Čekají nás horší časy?

Jsme na vrcholu ekonomického cyklu
a jsme na tom dobře. Máme nejnižší zadlu-
žení za několik desítek let, HDP nám roste
mezi dvěma třemi procenty, máme nízkou

míru nezaměstnanosti, stabilní pracovní
trh. Máme perfektní firmy, živnostníky, je-
jichž počet opět po dlouhé době roste, lidi,
kteří pracují, vládu, která tomu dává para-
metry. Uhráli jsme si tady dobré prostředí
a při veškeré kritice nemůžeme popřít, že
se nám daří dobře a svět to takto vnímá.
Nyní jde o to, abychom ty peníze nepro-
jedli. Alokujme je tedy rozumně do bu-
doucnosti. 

Souhlasíte s názorem, že si žijeme nad po-
měry; podle ohlasů z podnikatelské sféry
se situace například z pohledu růstu platů
stává neudržitelnou a některé menší firmy
budou muset dříve či později začít pro-
pouštět zaměstnance. Nezaděláváme si
tak vlastním přičiněním na řadu prob-
lémů?

Pro zbytek letošního roku očekáváme, že
ekonomika bude pokračovat v solidním
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Umělá inteligence je pro nás důležitým krokem k tomu stát se
inovační ekonomikou s vysokou přidanou hodnotou a platy,
řekl CzechIndustry Karel Havlíček, místopředseda vlády ČR a ministr průmyslu a obchodu 
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růstu, který by mohl v celoročním výsledku
dosáhnout 2,5 %. Rozhodujícím zdrojem
bude pravděpodobně nadále konečná spo-
třeba, příspěvek zahraničního obchodu
může být vzhledem k nejistým podmínkám
globálního obchodu slabší. Zhoršující se
ukazatele v rámci Německa se zatím ne-
ukazují ve výsledcích české ekonomiky.
Průmysl a export zatím nevykazují výrazné
výkyvy. Podle indikátorů podnikatelského
sentimentu v ČR důvěra v budoucí vývoj
stagnuje, či mírně klesá. A právě tento fakt
by mohl naznačovat, že i ČR se, jak je tomu
obvyklé, dotkne vývoj na globálním trhu,
pro nás tedy především Německa. Pak je
tu samozřejmě otázka, jak to dopadne
s odchodem Velké Británie z EU, a zda
dojde na tzv. tvrdý brexit. Není ale třeba
propadat panice, je třeba být přiměřeně
obezřetný v dlouhodobých investicích, ale
naše ekonomika je zdravá, když se podí-
váme na stabilitu naší ekonomiky, tak na-
příklad podle Allianz monitoru se stále po-
hybujeme mezi nejlepší evropskou čtyř-
kou. Musíme stále více diverzifikovat ve
smyslu toho, že investujeme do výzkumu,
do vývoje a inovací, které nám budou vy-
tvářet přidanou hodnotu a do určité míry
vytvoří finální produkt a určitou míru nezá-
vislosti. To znamená, že naše ekonomika
by neměla být postavena na kvantitě ve
smyslu objemu, ale na kvalitě ve smyslu
profitability. A to je to, co dnes s ohledem
na budoucnost děláme.

Máme podle Vás šanci hrát světový prim
v oblasti umělé inteligence. Podobné am-
bice má několik desítek států.  Investice
do výzkumu a vývoje jsou jedna věc, tou
druhou je transfer do praktického života.
Podaří se to?

Nepřipouštím, že bychom neměli hrát
první světovou ligu v umělé inteligenci. Je
to velká priorita naší vlády. Proto Česká re-
publika vyhlásila národní téma AI: Umělá
inteligence pro bezpečnou společnost.
Máme velké množství vědců, univerzit
a firem, které se umělou inteligencí zaobí-
rají, navíc jsme jako jedna z mála zemí
světa přijali Národní strategii umělé inteli-
gence, tuto oblast řídíme přes vědu, finan-
cování, dopady na pracovní trh až po ev-
ropské projekty nebo etické dopady. Proto
se podepsala memoranda o spolupráci se
špičkovými výzkumnými týmy z Českého
vysokého učení technického, Vysoké školy
báňské – Technické univerzity Ostrava, Ma-
tematicko-fyzikální fakulty Univerzity Kar-
lovy a Svazem průmyslu a dopravy ČR.
Umělá inteligence je pro nás důležitým
krokem k tomu stát se inovační ekonomi-
kou s vysokou přidanou hodnotou a platy.

Klíčovou roli v úsilí spojeném s internetem
věcí, umělou inteligencí a dalšími výzvami
21. století budou hrát kvalifikovaní odbor-
níci. Těch se mám již dnes nedostává. Pa-
radoxně, jak uvádí společnost Acamar,
měli bychom je získávat z Ruska, „jelikož
ruské technické školy dlouhodobě platí za
špičkové vzdělávací instituce, které produ-
kují vysoce kvalifikované odborníky s širo-
kým všeobecným přehledem a touhou se
realizovat v praxi.“ Zájem o technické
vzdělávání u nás je malý a přitom patříme

k nejprůmyslovějším zemím. Nedostá-
váme se tak do začarovaného kruhu? 

I na tom usilovně pracujeme. Klíčové
v tomto případě je, aby se co největší
množství praktické výuky odehrávalo
přímo v reálném firemním prostředí. Naší
snahou je, aby v ČR bylo do všeobecných
oborů zavedeno více polytechnické pří-
pravy a v rámci technických oborů co nej-
více praxe přesunuto do firem, aby se žáci
a studenti připravovali na soudobých tech-
nologiích. Zásadními opatřeními je zave-
dení plnohodnotného systému duálního
vzdělávání a povinného předmětu Tech-
nika na 2. stupni základních škol. Ve škol-
ním roce 2019/2020 bude realizován pilotní
projekt Rozvoj technického myšlení, tech-
nické tvořivosti a praktických činností v zá-
kladním vzdělávání. Nebude se jednat
o klasické dílny, ale o moderně pojatý po-
lytechnický předmět, který v sobě bude za-
hrnovat manuální dovednosti spojené

s moderními technologiemi. Od 1. září
2020 bude probíhat pokusné ověřování ob-
sahu, metod, forem a organizace vzdělá-
vání připravované vzdělávací oblasti Rám-
cového vzdělávacího programu pro zá-
kladní vzdělávání s pracovním názvem
Člověk a technika.

Ve funkci vicepremiéra a ministra prů-
myslu a obchodu jste od 30. dubna, které
priority jste si stanovil při nástupu do
funkce? Daří se je naplňovat? 

Dáváme jasné parametry energetické
koncepci, od výstavby jádra, k čemuž
máme jízdní řád, přes útlum uhlí, na což
jsme vytvořili Uhelnou komisi, až po pod-
poru obnovitelných zdrojů, čemuž dáváme
nové parametry. Představili jsme a hlavně
naplňujeme Živnostenský balíček, který
usnadní život malým a středním podnika-
telům. Připravujeme sestěhování agentur
CzechTrade, CzechInvest a CzechTourism,

chceme, aby se do konce roku definitivně
rozhodlo, kam se budou agentury stěhovat,
a aby byla podepsána smlouva. Inovační
strategie dostává jasné obrysy, zavedli
jsme jen v této oblasti dvacet nových opa-
tření, navíc se  stává základem pro Národní
hospodářskou strategii. Zvládli jsme schvá-
lit nový režim investičních pobídek, udělali
jsme důležitý krok v lithiu, legislativním
i mediálním tlakem dostáváme dolů ceny
za data. Zcela měníme komunikaci, každý
týden jsem osobně jeden den v regionech
a navštěvuji stovky firem, setkáváme se
s desítkami svazů, komor, profesních orga-
nizací a otevíráme ministerstvo jako nikdy
v historii. Daleko více se zapojujeme do
vzdělávání, s MŠMT připravujeme změny
v oblasti polytechnické a duální výuky, do-
končujeme mistrovské zkoušky. A ve spo-
lupráci s hlavními aktéry trhu automobilo-
vého prostředí se připravujeme na přechod
na e-mobilitu i na vodík. 

Co považujete za dosavadní hlavní úspěch
ve své práci a co vše byste chtěl dokázat
do konce volebního období?

Vím, že mé působení na ministerstvu je ča-
sově omezené. Proto nechci ztrácet čas zby-
tečnými řečmi, věřím, že za mě mluví činy.
I když je jasné, že všechno bohužel nelze zaří-
dit obratem. Jak už jsem řekl, musíme mířit
k ekonomice založené na profitabilitě na finál-
ním produktu. Investujeme do vědy, výzkumu
a inovací. Chceme to dělat podobně jako ve
skandinávských zemích, Holandsku, Švýcar-
sku,  Izraeli, kde se inspirujeme, tam již něja-
kou dobu efektivně investují do aplikovaného
výzkumu a rozvoje technologií a jsou velmi
úspěšní. Cílem přitom je nejen ekonomická
prosperita, ale díky novým technologiím
chceme posílit bezpečnost obyvatel i firem
a také zvýšit jejich komfort. Zkrátka a jedno-
duše: Chceme se posunout na nejvyšší úro-
veň přidané hodnoty, vytvoříme z ČR zemi
budoucnosti, Country for the future. �
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KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ SPOLEHLIVÉ KOMUNIKACE

Společnost KonekTel byla založena v roce 1991 a je jedním z největších prodejců produktů Motorola
Solutions v teritoriích EMEA (Europe, Middle East & Africa). KonekTel, a.s., je autorizovaným 
prodejcem, servisním střediskem a certifikovaným školicím centrem společnosti Motorola 

Solutions. Jsme nejen prodejcem produktů Motorola, ale především jejím systémovým integrátorem,
aplikačním partnerem a vývojovým centrem.

Kromě produktů Motorola Solutions nabízíme také technologie a komponenty značek Bird Technologies,
TX RX Systems, Procom, Andrew Solutions – CommScope, PolyPhaser, RF Elements, Elcomplus –
SmartPTT, Neocom – TRBOnet, Astron, Savox Communications, Zetron, Codan Radio Communications,
Northrop Grumman – Park Air Systems, Albis Technologies, Arris atd.

Pro naše zákazníky z veřejného i soukromého sektoru nabízíme kompletní re-
alizace profesionálních rádiových systémů, ať už se jedná o standardy TETRA
(DIMETRA), DMR (MOTOTRBO), telemetrické systémy SCADA, Push-to-Talk
řešení WAVE, nebo řešení MOTOBRIDGE, které umožňuje interoperabilní spo-
jení rozdílných komunikačních systémů. Sortiment přenosných a mobilních
obousměrných radiostanic a rádiových systémů společnosti KonekTel nabízí
řešení, která vám umožní lépe a efektivněji koordinovat své mobilní pracovníky
a snadněji s nimi komunikovat. Řada výrobků, od praktických po velmi pokro-
čilé, poskytuje řešení pro obousměrnou komunikaci pro všechny typy podni-
kání v jakémkoliv prostředí. Zabezpečení zřetelné a bezpečné audio komunikace je rozhodující ve všech
průmyslových odvětvích a v každé situaci, ať již je vaším cílem navýšit produktivitu nebo lépe organizovat
pracovníky v terénu.

Nenabízíme pouze produkty, nabízíme kompletní řešení!
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OEZ Letohrad, který napřesrok oslaví 80.
narozeniny, patří k nejmodernějším výrob-
ním závodům v České republice. Co vše si
máme pod tímto pojmem představit?

Dlouholeté zkušenosti s vývojem a výro-
bou jističů nízkého napětí ve spojení s mo-
derními technologiemi tvoří základ pro
kvalitní produkty a služby, které naše spo-
lečnost nabízí. Automatizace linek, roboti-
zace a zavádění prvků Průmyslu 4.0 jsou
samozřejmostí. Pro rozvoj společnosti jsou
rovněž důležití samotní zaměstnanci a tý-
mová spolupráce. 

Jste součástí koncernu Siemens, nakolik
to ovlivnilo další rozvoj firmy? 

Spojení s nadnárodní společností Sie -
mens v roce 2007 znamenalo zejména in-
vestice do nových technologií a celkovou
modernizaci závodu. Se zavedením výroby
jističů 3WL a 3VA jsme získávali první zku-
šenosti s moderním pojetím výroby, uspo-
řádáním linek a pracovišť či optimalizací
toku materiálu. Aktuálně se zaměřujeme
na digitalizaci procesů a zavádění prvků
Průmyslu 4.0. 

Rozvoj závodu probíhá, jak jste zmínil,
v duchu Průmyslu 4.0, jak se to konkrétně
projevuje? 

Digitalizujeme nejen výrobu, ale i naše
procesy. Digitalizace výroby je nutnou
podmínkou ve chvíli, kdy na výrobních lin-
kách vyrábíme velké množství variant vý-
robků dle aktuálních objednávek zákaz -
níků. Tok materiálů, objednávky, ale třeba
i výrobní parametry proto řídí počítače se
sofistikovanými systémy. Z těchto důvodů
jsme schopni zajistit rychlost a efektivitu
výroby a kvalitu našich produktů. K tomu
přispívá i digitalizace procesů v logistice,
v oddělení kvality nebo operativní údržbě.
Naše produkty jsou určeny pro digitální
dobu. Stávají se součástí chytrých budov
a nabízejí mnoho dodatečných funkcí pro
připojení k nadřazeným řídicím systémům. 

Můžeme tedy říci, že nová kapitola pod-
niku je digitální. Jak konkrétně? 

Všechny procesy jsou o datech a jejich
efektivním využití. Sběr dat u nás probíhá
poměrně dlouho, ale teprve s digitalizací
umíme data rychle analyzovat a využít je

Pro náš budoucí úspěch a zaručení konkurenceschopnosti 
je klíčová digitalizace,
řekl CzechIndustry Roman Schiffer, generální ředitel a jednatel společnosti OEZ, s.r.o., Letohrad
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k automatickému propojování strojů, lidí
a procesů. Tím vznikají autonomní sy-
stémy, které například řídí a optimalizují
výrobu, vyhodnocují procesy v reálném
čase a poskytují dokonalý přehled o chodu
firmy. Přináší to celkově lepší transparent-
nost ve všech úrovních řízení.

Proto je pro náš budoucí úspěch a zaru-
čení konkurenceschopnosti klíčová právě
digitalizace. Do digitální transformace jsou
zapojena všechna oddělení a stále vidíme
nové možnosti a příležitosti pro rozvoj
v této oblasti.

Stále vyrábíte takříkajíc na doraz nebo po-
zorujete nějaké změny v příjmu objedná-
vek? 

V porovnání s loňským rokem, který byl
pro naši společnost úspěšný, ale v jistém
ohledu i extrémní, lze  mluvit o celkové
stabilizaci. Počet zaměstnanců se ustálil
a můžeme se věnovat novým projektům,
které jsou důležité pro další rozvoj naší
společnosti. 

Projekt přímého napojení skladu na stáva-
jící výrobní halu měl zabezpečit nepřetr-
žité zásobování výroby, čímž mělo dojít
k ustálení v zásobování vašich zákaz -
níků…

Spolehlivost dodávek ovlivňuje mnoho
faktorů, vlastní sklad napojený na výrobní
haly je jedním z nich. Mezi další vlivy patří
například globální stav ekonomiky, který
má dopad na nás i naše dodavatele. Uka-
zatel spolehlivosti dodávek se přesto po-
hybuje průměrně na úrovni 96 %. 

Inovace, nová řešení, nové technologie, to
je cesta vpřed. „Nové technologie vytá-
pění, ventilací, systémů na výrobu energie
a podobně vyžadují od přístrojů jištění roz-
vodů elektrické energie sofistikovanější ře-
šení a více inteligence,“ přečetl jsem si na
vašich webových stránkách. Výz kum
a vývoj provádíte vlastními silami, v rámci
skupiny nebo i s dalšími subjekty?

Společnost OEZ je kompetenčním cen-
trem ve skupině Siemens pro vývoj a vý-
robu vzduchových a kompaktních jističů
a pojistkových systémů. Na vývoji těchto
produktů se u nás podílí zhruba 70 kon-
struktérů a zkušených techniků. Ve spolu-
práci s kolegy z celého světa vyvíjíme pří-
stroje, které jsou schopny vyhovět nároč-
ným technickým požadavkům v oblasti
jištění nízkého napětí.  

Jistě od věci není otázka, jakým směrem
se bude dále ubírat vývoj přístrojové tech-
niky?

Neustále sledujeme směr vývoje v ob-
lasti přístrojů i v oblasti jejich použití. Na
základě toho přístroje dále zdokonalujeme
nebo připravujeme nová řešení, která ná-
sledují nejnovější trendy. Těmi jsou predik -
tivní údržba, decentralizace v energetice,
využití komunikace či měření v reálném
čase.  

Jste zapojeni do celosvětového Siemens
projektu EEP, který je zaměřen na energe-
tický management. Energetická efektivita
sama o sobě je velké téma. Jak je tomu
v případě výroby, ale i koncových výrobků
v oblasti energetických úspor?

Společnost Siemens si uvědomuje svou
odpovědnost za životní prostředí. V roce
2014 byla představena Vize 2020, ve které
se mimo jiné společnost Siemens zavázala
do roku 2020 snížit svou uhlíkovou stopu
na polovinu a do roku 2030 chce být uhlí-
kově neutrální. V této souvislosti jsme se
zapojili do programu EEP (Energy Effici-
ency Program), který je zaměřen právě na
snižování emisí, zlepšování pracovního
prostředí a energetické úspory. Máme za
sebou celou řadu úsporných opatření a vy-
lepšení, které pomohly snížit energetickou
náročnost výrobních prostor a provozu
budov. Decentralizace vytápění, výměna
osvětlení, využití odpadního tepla a efek-
tivnější odvětrávání výrazně ovlivnily ener-
getické výdaje. Projekty na úsporu energie

jsou v rámci společnosti Siemens realizo-
vány po celém světě. Právě v Letohradě
jsme ale dosáhli vůbec nejlepšího poměru
úspor CO2 na investici. 

Společnost OEZ je držitelem titulu „Bez-
pečný podnik“ a několikrát v řadě obhájila
ocenění „Podnik podporující zdraví“. Mů-
žete uvést, jak je tato skutečnost přijí-
mána zaměstnanci?  

Bezpečnost práce a zdraví našich za-
městnanců je důležitou součástí strategie
společnosti. Stejně jako naše produkty
mají přinášet bezpečí a jistotu svým uživa-
telům, i my jakožto zaměstnavatel dbáme
na to, aby naši zaměstnanci dodržovali zá-
sady bezpečné práce. 

Ocenění Bezpečný podnik a Podnik pod-
porující zdraví dokládají, že všichni zaměst-
nanci vnímají tuto oblast za samozřejmost
a sami přispívají ke zlepšování pracovních
podmínek.

Počátek zlepšování, dnes zlepšovacích
návrhů, se datuje na konec 19. století,
velkého rozmachu dosáhl za druhé svě-
tové války a zejména po ní. Nakolik se
vaši zaměstnanci podílejí na projektech
směřujících k lepšímu pracovnímu a ži-
votní prostředí a již zmíněných úsporách
energie?

Stejně jako bezpečnost práce a zdraví
našich zaměstnanců je i neustálé zlepšo-
vání procesů a pracovního prostředí ne-
zbytnou součástí naší strategie. Zaměst-
nanci se tedy aktivně zapojují do obou
těchto oblastí. Vylepšují nejen pracovní
a administrativní procesy či uspořádání
pracovišť, ale upozorňují i na potenciální
nebezpečí a skoronehody. V této souvi-
slosti probíhají i motivační akce, které za-
městnance pobízejí k většímu zájmu o dění
kolem nich. 

Úspěch přeje připraveným, přibližte nám
plány na nejbližší léta?

V porovnání s předchozími roky, které
byly především ve znamení růstu a silné
ekonomické situace, budou následující
roky spojeny s optimalizací a stabilizací na-
šich procesů i celé naší společnosti. Abso-
lutně zásadní je další rozvoj v oblasti digi-
talizace a automatizace. Pro zachování
konkurenceschopnosti a udržení postavení
na trhu je důležité, abychom tento trend
následovali a neustále zlepšovali systémy,
které povedou k digitalizaci výroby i pos -
tupnému nasazování robotů do výrobních
linek. �
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OEZ, s.r.o.
Dodáváme produkty a služby pro jiš-
tění elektrických obvodů a zařízení níz-
kého napětí - kompaktní a vzduchové
jističe, pojistkové systémy, modulární
přístroje a jiné. Nabízíme odbornou
pomoc při návrzích a řešení složitých
projektů formou technické podpory.
Tel.: +420 465 672 111
Fax: +420 465 672 151
E-mail: oez.cz@oez.com
URL: www.oez.cz
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V rozhovoru o společnosti FK system
jsme před třemi lety psali, že jste koupili
pozemky v průmyslovém areálu bývalé
Lachemy, kde chcete vybudovat zcela
nové a moderní centrum povrchových
úprav.  Podařilo se záměr dotáhnout až do
konce?

Ano, s potěšením mohu potvrdit infor-
maci, že stavba proběhla podle plánu
a nyní dokončujeme dodávky a montáže
technologií pro náš nový provoz. Srdcem
komplexu jsou nové moderní mořírny ne-
rezových a uhlíkových ocelí. Mořicí vany
o celkovém objemu lázně 300 m3 doplňuje
postřikový box pro nadrozměrné díly. Me-
chanickou povrchovou úpravu těchto
ocelí, tj. tryskání balotinou nebo ocelovou
drtí, bude zajišťovat 5 tryskacích boxů na-
pojených na novou kompresorovou sta-
nici. Pro naši firmu je to obrovský krok
vpřed v zajištění kvality služeb, kapacitních
a termínových možností, ale také komfortu
pro zákaz níky i naše zaměstnance. Sou-
částí projektu je mimo jiné také admini-
strativní budova s kancelářemi a jednacími
místnostmi. 

V čem jsou jeho hlavní výhody?
Mezi hlavní výhody celého projektu lze

zařadit jeho komplexnost, rozsah a využití
moderních technologií. Hala je rozdělena
do několika lodí. O plynulý chod a manipu-
laci se bude starat 10 mostových jeřábů

a systém kolejí, který propojuje jednotlivé
úseky. Rozšíření kapacity a sloučení che-
mických a mechanických povrchových
úprav „pod jednou střechou“ zajistí plynu-
lost celého procesu a úsporu času a ná-
kladů pro nás i naše zákazníky. 

Nakolik ovlivní další rozvoj a výsledky spo-
lečnosti a v jakých oblastech?

Nové možnosti se nám otevírají nejen
díky navýšení kapacity, ale také díky mo-
dernizaci procesů. Technologické zázemí
moříren, tryskáren a neutralizační stanice
nám umožní dále rozvíjet řízení kvality.
V neposlední řadě vytváříme lepší pracovní
prostředí pro naše zaměstnance.

Kdy uvítáte první zákazníky v novém ob-
jektu, přesněji kdy plánujete zahájení
prací?

Předpokládáme, že postupné stěhování
provozu bude probíhat celý podzim 2019.
Veškeré technologie je nutné vyzkoušet
a zatěžovat postupně. Naše zákazníky bu-
deme o stěhování včas informovat.

Projekt Demolice a výstavba nové výrobní
haly FK system – povrchové úpravy, s. r. o.,
je spolufinancován Evropskou unií. Vaše
hospodářské výsledky dokládají, že se
firmě daří. Přesto by mne zajímalo, zda
byste se do projektu pustili bez podpory ze
strany státu, potažmo Unie?

Pokud bychom sečetli veškeré náklady
na vybudování nového komplexu, podílí se
Evropská unie na 5 % veškerých výdajů,
sami si tedy hradíme 95 % z celkové částky.
Na druhou stranu je ale nutné podotknout,
že díky termínovým závazkům k dotačnímu
programu padlo rozhodnutí o začátku vý-
stavby velmi rychle. V rámci většiny pro-
jektů jsme se ale stali neúspěšnými žadateli
o dotace. Ale abych odpověděl na vaši
otázku, tak vzhledem k malému procentu

Umíme se vypořádat s jakoukoliv výzvou, 
je to jen otázka zkušeností a umu,
řekl CzechIndustry Richard Kalný, manažer projektu společnosti FK system – povrchové úpravy
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získané dotace bychom se do tohoto pro-
jektu pustili i tak. 

Z vašich webových stránek vyplývá, že pří-
prava a projekce komplexu probíhala pět
let, samotná výstavba pak přibližně dva
roky. Co vše musí absolvovat žadatel, aby
uspěl se žádostí o dílo, jako je to vaše?

Naše společnost se za dobu své exis-
tence s projektem takovéhoto rozsahu
zatím nesetkala. Veškeré technologie v naší
hale budou velmi specifické, rozsahem
v některých případech dokonce jedinečné.
Kombinace těchto faktorů s neúspěšnou
snahou získat finanční podporu v rámci ně-
kolika dotačních programů vedla k oddá-
lení realizace. Vzhledem k tomu, že se
jedná o chemický provoz, bylo nutné získat
integrované povolení a splnit spoustu le-
gislativních požadavků směrem k život-
nímu prostředí. Vzhledem k rozsahu pro-
jektu jsme se rozhodli vybudovat vlastní
neutralizační stanici pro recyklaci odpad-
ních vod z procesu moření.

Nabídka společnosti zahrnuje moření a pa-
sivace legovaných antikorozních ocelí
a tryskání nerezových ocelí, dále speciální
povrchové úpravy, tryskání a nátěry uhlí-
kových ocelí, chemické čištění hliníku
a mědi a další činnosti. Jejich společným
jmenovatelem je zajištění požadované
funkčnosti a odolnosti výrobku a také do-
sažení lepšího vzhledu výrobku a tím zvý-
šení jeho konkurenceschopnosti… 

Ano, jedině kvalitně provedené moření
a pasivace zajišťuje výrobku z legované
austenitické oceli obnovení antikorozních
vlastností po předchozím zpracování,
především svařování, ale i tepelném zpra-
cování, dělení, obrábění, manipulaci apod.
V rámci procesu výroby je tato operace
tedy nutná. Tryskání patří mezi mechanické
povrchové úpravy, jejichž výsledkem je
především atraktivní vzhled povrchu, zde
už se tedy jedná o dobrovolnou operaci
v rámci procesu výroby a zkvalitnění
vzhledu výrobku. 

Práce provádíte v prostorách firmy, ale
i u zákazníka. K tomu využíváte mobilní
mořicí pracoviště. Řekněte nám o něm
více… 

Mobilní mořící pracoviště musí vždy res -
pektovat splnění podmínek ochrany osob,
životního prostředí a okolního zařízení. Zá-
leží tedy na tom, jaký díl se moří. Pokud se
jedná např. o nádrž, která není spojená
pevně se zemí a je možné s ní manipulo-
vat, je to poměrně jednoduché. Prostě se
umístí na vhodném místě do provizorní
záchytné vany, ve které se provede mo-
ření. V této vaně se zachytí i odpadní vody,
které si potom odvezeme zpět do naší mo-
řírny k ekologické likvidaci. Pokud se jedná
o zařízení zabudované do jiné technologie,
je to samozřejmě složitější. Mezi nároč-
nější činnosti patří moření a pasivace, pří-
padně i odmaštění na kyslíkovou čistotu
vnitřních povrchů potrubních rozvodů
a výměníků. Nicméně umíme se vypořá-
dat s jakoukoliv výzvou, je to jen otázka
zkušeností a umu.

V nabídce máte i prodej mořicích pro-
středků a školení s jejich užíváním. Když
bychom se na jejich využití podívali z po-
hledu ekonomiky, je výhodnější si objed-
nat službu od vaší společnosti nebo si pro-
středky koupit a nechat si proškolit za-
městnance, kteří s nimi budou pracovat
a nést tak všechna rizika s tím spojená?

Prodej a proškolení o způsobu aplikace
výrobků, které prodáváme, je určeno pro
malé zakázky, opravy již mořených dílů
a drobné montážní práce. Např. si od nás
zákazník nechá vymořit nádrže a v místě je-

jich instalace musí provést několik montáž-
ních svarů. Nebo jiný příklad – při moření
dílů se stehovými svary může vlivem to-
hoto konstrukčního řešení dojít ke vzlínání
zbytků oplachových vod ze spár mezi stehy.
A to se může projevit i za několik dnů až
u zákazníka. My dodáváme přípravek, kte-
rým si může každý tyto drobné výtoky do-
čistit.   Jinak proces moření a pasivace je
z hlediska technologie, ale také likvidace
odpadních vod velice náročný. Naše spo-
lečnost má bohaté zkušenosti se zakázkami
pro jaderný, energetický, ekologický, farma-
ceutický nebo například i letecký průmysl.
Zkušenosti tohoto rozsahu nelze nahradit
proškolením zákazníků, z tohoto důvodu
v drtivé většině případů doporučujeme ob-
jednávat služby přímo u nás.

Příští rok se, obrazně řečeno, uzavřena
jedna etapa rozvoje společnosti. Štěstí
však přeje připraveným, takže čím chcete
překvapit své zákazníky poté, až si takříka-
jíc „odfrknete“?

S trochou nadsázky lze říci, že se nyní tě-
šíme na to, čím nový provoz překvapí nás.
Jak jste již zmiňoval, příprava na něj za-
brala několik let a optimalizace procesů za-
bere zřejmě několik dalších roků. Našim
dalším cílem bude tedy tuto výzvu zvlád-
nout co nejlépe a také projekt v co nejlep-
ším duchu představit našim zákazníkům.
Také z tohoto důvodu vám děkuji za tento
rozhovor! �
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moření, pasivace
tryskání balotinou
výhradní zástupce a distributor
mořících přípravků ANTOX

• moření a pasivace legovaných antikorozních ocelí
v mořírně v Brně 

•  moření a pasivace legovaných antikorozních ocelí
u zákazníka a na montáži (bez omezení tvaru,
velikosti a umístění)

•  tryskání nerezových povrchů balotinou a keramikou
v provozovně v Brně

•  odmaštění a moření potrubí, výměníků a zásobníků
na kyslíkovou čistotu a čistotu pro farmaceutický
průmysl 

•  mořicí a pasivační prostředky značky ANTOX na
legované antikorozní oceli

•  moření a pasivace uhlíkových ocelí v mořírně v Brně

•  tryskání a nátěry uhlíkových ocelí v našich
provozovnách v Brně

FK system – povrchové úpravy, s.r.o. tel./fax: 00420 547 357 085 až 88
Chrlická 661, 664 42 Modřice u Brna mobil: 00420 602 541 655
www.fksystem.cz e-mail: fksystem@fksystem.cz
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Do nového provozu investovala
ŠKODA AUTO 214,5 milionů euro
a vytvoří více než 650 nových pra-

covních míst. Zařízení patří k nejmoderněj-
ším a nejekologičtějším svého druhu v Ev-
ropě. Řadu pracovních operací převezmou
roboti. Díky inovativním technologiím jsou
pracoviště zaměstnanců ergonomičtěji
uspořádána.

Bernhard Maier, předseda představen-
stva společnosti ŠKODA AUTO říká: „Ote-
vření nové lakovny je pro nás rozhodujícím
krokem k tomu, abychom byli schopni lépe
uspokojovat trvale vysokou poptávku.
Naše investice je dvojitým příspěvkem k tr-
vale udržitelnému rozvoji: Vytvoříme více
než 650 nových pracovních míst v srdci
značky ŠKODA. Lakovna je rovněž důleži-
tou součástí naší široce pojaté strategie
GreenFuture, s níž náš podnik důsledně za-
měřujeme na ekologii.“

Michael Oeljeklaus, člen představenstva
ŠKODA AUTO za oblast výroby a logistiky,
dodává: „S novou lakovnou uvádíme do
provozu jedno z nejmodernějších zařízení
svého druhu v celé Evropě. V hlavním zá-
vodě v Mladé Boleslavi tak výrazně zvý-
šíme naše výrobní kapacity. Lakováno zde
ročně bude až 168 000 karoserií, čímž se
celková lakovací kapacita závodu zvýší na
812 000 kusů ročně. Řadu pracovních
kroků převezme nebo podpoří celkem 66

robotů. Vysokým uplatněním inovativních
technologií splňují pracoviště zaměst-
nanců nejnáročnější požadavky na ergono-
mii.“

K nejmodernějším technickým zařízením
lakovny patří například plně automatický
dopravníkový systém pro jednotlivé karo-
serie během přípravy a aplikace základ-
ního laku. Tento dopravníkový systém
umožňuje zvolit procesní parametry indi-
viduálně pro každý vůz. U běžných lakova-
cích linek není možné z důvodu transportu
karoserií na řetězových dopravníkových
pásech provést taková nastavení na míru.

Veškerá data výrobního procesu se vždy
elektronicky porovnávají s identitou pří-
slušného vozu a bezdrátovým přenosem
dat se posílají na individuální pracovní sta-
nice, které na základě toho aplikují pří-
slušný materiál.
Při výběru celého technického vybavení
kladla ŠKODA AUTO mimořádný důraz na
nízkou spotřebu energie. Příkladem je jedi-
nečná technologie sušení v nové lakovně:
Aby se při vypalování různých vrstev laku
vyrovnávaly teplotní rozdíly mezi masiv-
ními, vysokopevnostními částmi karoserie
a odlehčenými plechy, foukají centrální te-
pelné výměníky horký vzduch na přesně
definovaná místa. Tímto způsobem snižuje
ŠKODA AUTO spotřebu energie při sušení
vrstev laku až o 20 procent.

Inovativní systém mokrého kartáčování,
používaný pro čištění karoserie, umožňuje
vypalovat těsnící materiály a základní lak
současně – tím se v zařízení ušetří celý
jeden krok sušení – tedy nahřátí a ochla-
zení karoserie.

Lakovací roboti mají na svém rameni
inovativní sedmou rotační osu. Touto kon-
figurací může jeden robot lakovat karose-
rie s celkovou plochou až 108 čtverečních
metrů. Pro porovnání: průměrná plocha
povrchu aktuálních modelů osobních vozů
má 88 čtverečních metrů.

Nová lakovna nastavuje 
nová měřítka v šetrném přístupu
k životnímu prostředí
Stejně jako na stávajících lakovacích lin-
kách používá ŠKODA AUTO i v nové la-
kovně až na krycí lak výhradně vodou ře-
ditelné materiály. V nové lakovně se však
sestává tato krycí vrstva z 55 procent z pev-
ných látek. Tímto složením se u každého
vozu spotřebuje o 210 gramů ředidel méně
a potřebné množství bezbarvého laku
klesne o 17 procent na dva kilogramy na
vůz.

Celkově pět vrstev laku vozu ŠKODA
tvoří nakonec povlak o tloušťce přibližně
0,1 milimetru. Lakovna používá celkem
17 různých barevných odstínů, mnohé

Nová lakovna v Mladé Boleslavi šetří energii 
a je šetrná k životnímu prostředí
V hlavním závodě ŠKODA AUTO v Mladé Boleslavi je od srpna v provozu nová lakovna. Lakováno zde
bude až 168 000 karoserií ročně, čímž se celková kapacita lakování zvýší na 812 000 kusů ročně. 
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z toho s metalickým nebo perleťovým
efektem.

Nové technologie mají také výrazný
ekologický přínos. Zbytkové částice laku
se absorbují cestou takzvaného suchého
odlučování. Při tomto postupu nahrazuje
mletý vápenec dosud používanou vodu –
tím nevzniká téměř žádný odpadní lakový
kal. Systém čištění odpadního vzduchu
mletým vápencem snižuje zbytky barev
o více než 2 kilogramy na karoserii. Po-
užitý mletý vápenec a v něm zachycené
barvy se následně zhodnocují termicky
a používají se k odsíření zplodin z teplárny
v dceřiné společnosti Ško-Energo. Touto
technologií recykluje ŠKODA až 80 pro-
cent vzduchu použitého v lakovacích bo-
xech, což výrazně snižuje spotřebu ener-
gie pro úpravu nasávaného čerstvého
vzduchu.

Nová lakovna kromě toho disponuje sy-
stémem, který termicky odstraňuje veš -
keré emise. Emise těkavých organických
látek (volatile organic compounds, zkrá-
ceně VOC) z procesu lakování se ŠKODA
AUTO podařilo snížit o 36 procent.

Výškou 35 metrů a sedmi patry nyní
nová lakovna je nejvyšší budovou v hlav-
ním závodě ŠKODA AUTO v Mladé Boles -
lavi. Délka 276 metrů a šířka od 60 do
140 metrů vytváří podlahovou plochu
o rozloze 25 094 čtverečních metrů, to při-
bližně odpovídá ploše tří fotbalových hřišť.
Hrubý objem budovy odpovídá svými 828
058 krychlovými metry objemu 265 olym-
pijských bazénů.

Své ekologické aktivity shrnuje český vý-
robce automobilů pod jednou střechou
strategie GreenFuture. Podobné investice
jako v případě ekologicky šetrné lakovny
patří do oblasti GreenFactory a tvoří důle-
žitý pilíř strategie udržitelného rozvoje
ŠKODA AUTO. V nedávno zveřejněné
Zprávě o udržitelném rozvoji česká auto-
mobilka doložila, že mezi lety 2010 a 2018
dosáhla při výrobě vozů snížení zátěže pro
životní prostředí o 56,1 procent. 

Více informací o tom, jak probíhá lako-
vání karoserií a spoustu dalších zajíma-
vostí naleznete na:  https://www.skoda-sto-
ryboard.com/cs/inovace/krok-za-krokem-
nejmodernejsi-lakovnou-skoda-auto/ �

Výrobní závod společnosti ŠKODA
AUTO v Kvasinách je prvním pro-
vozem, kde se v rámci digitalizace

montáže zavádí moderní projekt dPro-
dukce. Jeho základním prvkem jsou inte-
raktivní a vizualizační panely. Díky nim
má každý pracovník na lince přístup
k důležitým dokumentům zpracovaným
v přehledné digitální podobě. Prostřed-
nictvím interaktivního menu mají za-
městnanci na jednom místě dostupné in-
formace pro správnou orientaci na pra-
covišti, v pracovních postupech a mon-
tážních návodech. 

„Společnost ŠKODA AUTO si zakládá
na široké nabídce výbav a modelů. Pro-
jekt digitalizace je jedním ze základních
pilířů efektivního a bezchybného výrob-
ního procesu,“ říká Marek Jancák, ve-
doucí výroby vozů. „Projekt dProdukce
umožní vyšší komplexitu produktu při tr-
vale rostoucích požadavcích na kvalitu
od našich zákazníků. Tento projekt po-
vede k dalšímu rozvoji a vyšší kompe-
tenci závodu Kvasiny a jeho přibližně
9000 zaměstnanců.“

Projekt dProdukce se skládá ze čtyř
hlavních oblastí: Vizualizace komplexity,
Digitální týmová práce, Digitální systém
kvality a Digitální výrobní dokumentace.
Zaměstnanec s těmito systémy aktivně
pracuje přes interaktivní panel. Dále mu
k práci napomáhají panely vizualizační.

Základem systému je dotyková obra-
zovka se čtečkou zaměstnaneckých karet.
Díky tomu má každý zaměstnanec rychlý
přístup ke všem potřebným informacím,
které nyní nemusí být v tištěné podobě.
Jde o pracovní postupy, montážní ná-
vody či evidenci řady úkonů. Systém fun-
guje obousměrně a umožňuje pracovní-
kům nejen čtení informací, ale i jejich za-
dávání s podporou automatické autori-
zace a přiřazení ke konkrétnímu vozu. Sa-
mozřejmostí je vícejazyčná podpora.

Významným benefitem je náhrada pa-
pírových pracovních návodů, které se

dosud musely při každé změně znovu vy-
tisknout a umístit na linku. Nový systém
vše přehledně zobrazuje v aktuální po-
době nejen v textové verzi, ale i s pomocí
3D obrázků nebo videonávodů, které na-
pomáhají v zaškolení především zahra-
ničních pracovníků. Hlavním přínosem je
úspora času a omezení rizika chybovosti
při práci na montážní lince.

Závod ŠKODA AUTO v Kvasinách je
považován za jeden z nejmodernějších
výrobních závodů v celém odvětví,
i proto padla první volba právě na tento
provoz. Dalším důvodem je skutečnost,
že daná výrobní linka, na které vznikají
modely KODIAQ a SUPERB, patří k nej-
kratším v automobilce: skládá se z 56
taktů vyžadujících kolem 5 000 operací,
a proto zde bylo zavedení nové techno-
logie prioritní. Před spuštěním projektu
dProdukce bylo nutné na montážní linku
umístit 50 dotykových obrazovek a 100
standardních. Přípravy zahrnovaly
kromě zaškolení přibližně 800 zaměst-
nanců linky také instalaci 19 kilometrů
nového elektrického vedení, 200 zásuvek
a 2,5 tuny potřebného elektronického za-
řízení.

Celkové investice do zavedení nového
projektu přesáhly 30 000 000 Kč (přes
1 000 000 eur). Po vyhodnocení fungo-
vání nového systému v praxi bude dPro-
dukce zavedena také do dalších výrob-
ních závodů společnosti ŠKODA AUTO.

Projekt dProdukce je dalším z řady
inovativních opatření ve výrobních pro-
cesech české automobilky v rámci pře-
chodu na Průmysl 4.0. Nedávno byly
v Kvasinách a následně v Mladé Bole-
slavi uvedeny do provozu automatizo-
vané sklady menších dílů, ve Vrchlabí se
v souvislosti s digitalizací výroby po-
užívá od loňského roku plně autonomní
přepravní robot, který je schopný se
sám učit a při transportu v hale samo-
statně vybrat nejkratší a nejbezpečnější
trasu. �
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Prvních 500 z nich, kteří závazně objednají
model CITIGOe iV, může následně po
převzetí vozu využívat bezplatné nabíjení

ve veřejné síti skupiny ČEZ po dobu 1 roku.
Nabídku elektrifikovaných modelů značky
ŠKODA doplňuje model SUPERB iV s plug-in
hybridním ústrojím, který bude k dispozici rov-
něž na sklonku letošního, resp. počátkem příš-
tího roku. Historicky první sériově vyráběný
a prodávaný elektromobil značky ŠKODA
bude uveden do výroby v druhé polovině le-
tošního roku. Automobilka tak chce v před-
stihu oslovit ekologicky a ekonomicky smýšle-
jící jednotlivce i firmy oceňující přednosti elek-
trického pohonu zejména v městském a pří-
městském provozu. 

„Zahájením předobjednávek pro český trh
vysíláme jasný vzkaz veřejnosti, že to s eMo-
bilitou myslíme vážně,“ říká Luboš Vlček, ře-
ditel ŠKODA AUTO Česká republika. „S mo-
dely CITIGOe iV  a SUPERB iV zahajujeme
elektrickou budoucnost značky, na níž se nyní
mohou přímo podílet i naši zákazníci. Ta se již
velice brzy stane dostupnou nejen s ohledem
na férovou pořizovací cenu vozu, ale i smyslu-
plnou kapacitu baterií a s tím souvisejícího do-
jezdu. Velmi brzy budou následovat další elek-
trifikované modely,“ dodává Luboš Vlček.

ŠKODA CITIGOe iV zaujme na první pohled
novinkami ve svém vnějším designu. Na
výběr jsou čtyři nemetalické barvy karoserie:
bílá Candy, červená Tornado, žlutá Sunflower
a také exkluzivní zelená Kiwi. Škálu doplňují
metalické odstíny černá Deep s perleťovým
efektem, modrá Crystal a stříbrná Tungsten.
ŠKODA poskytuje záruku na baterie po dobu
8 let resp. 160 000 km, po uplynutí tohoto
cyklu garantuje ještě minimálně 70 % původní
kapacity baterie. Ta může být dále využita jako
domácí úschovna elektrické energie. 

Městský vůz s nulovými lokálními emisemi
CO2 je poháněn kompaktním elektromotorem
s nejvyšším výkonem 61 kW a maximálním to-
čivým momentem 212 N.m. Elektromobil díky
tomu zrychlí z 0 na 100 km/h za 12,3 sekundy
a dosáhne nejvyšší rychlosti 130 km/h. Lihium-
iontový akumulátor uložený v podlaze vozidla
disponuje kapacitou 36,8 kWh. Dojezd vozu,
jehož hmotnost činí 1139 kg, dosahuje dle me-
todiky měření WLTP v národním standardu EU
až 260 kilometrů v závislosti na profilu trasy,
stylu jízdy a zatížení vozidla. Spotřeba elek-
trické energie modelu CITIGOe iV činí 12,8
kWh/100 km. Uživatelé ocení velmi nízké pro-
vozní náklady, které se pohybují okolo 0,50
Kč/km v závislosti na tarifu a poskytovateli
elektrické energie. 

Součástí základní výbavy vozu je i dvojice
nabíjecích kabelů, a to pro dobíjení ze standar-
dizované elektrorozvodné sítě (230 V) nebo na-
bíjecí kabel pro veřejnou dobíjecí stanici a do-
mácí nabíječku (tzv. wallbox). Nabití vozu
z nuly na 80 % kapacity baterie prostřednic-
tvím běžné 230 V zásuvky s nabíjecím výko-
nem 2,3 kW trvá 12,5 hodiny, v případě domá-
cího nabíjení prostřednictvím wallboxu nebo
veřejné dobíjecí sítě s výkonem 7,2 kW pak 4

hodiny, při použití rychlodobíjecí stanice s vý-
konem 40 kW je vůz možné dobít na 80 % vý-
konu za 60 minut.

Vedle čistě bateriového elektromobilu CITI-
GOe iV obohatí nabídku značky ŠKODA na
čes kém trhu rovněž plug-in hybridní varianta
– SUPERB iV. První sériově vyráběný model
značky ŠKODA s plug-in hybridní technologií,
kombinuje spalovací motor 1,4 TSI a elektro-
motor, nabízí ekologickou jízdu při zachování
maximálního systémového výkonu 160 kW
(218 k).  Baterie má kapacitu 13 kWh, emise
CO2 činí v kombinovaném provozu méně než
35 g/km. Celkový dojezd v kombinovaném re-
žimu se spalovacím motorem činí 850 km,
v čistě elektrickém režimu až 56 km dle cyklu
WLTP. Z běžné domácí zásuvky se baterie na-
bije pohodlně přes noc. 

Přípravy infrastruktury a poradenství
v oblasti eMobility v autorizované
obchodní síti ŠKODA v plném proudu
Postupnou proměnou prochází také celá síť
autorizovaných partnerů značky ŠKODA
v České republice, která bude již v blízké bu-
doucnosti energeticky soběstačná, posílí ve-
řejnou síť dobíjecích stanic vlastními a bude
umět efektivně využít starší baterie z elektro-
mobilů jako úschovnu elektrické energie. Od
1. ledna 2020 budou všichni autorizovaní part-
neři značky ŠKODA v České republice splňovat
standardy pro prodej, servis a nabíjení elektro-
mobilů. Obchodní partneři značky ŠKODA
v jednotlivých regionech už nebudou jen auto-
rizovanými prodejci vozů ŠKODA, ale stanou
se elektromobilními centry. 

Ta nabídnou potenciálním zákazníkům mj.
poradenství v oblasti pořízení a provozu elek-
tromobilu včetně doplňkových služeb, jako je
např. nákup a instalace domácí nabíječky (tzv.
wallboxu), příslušenství apod. Pro retailové kli-
enty budou k dispozici např. kontrola přípoj-
ného místa včetně jističů, chytrý nabíjecí
kabel, nabíjecí karta, nepřetržitý servis nebo in-

stalace domácího wallboxu. Pro ty nejnároč-
nější nabídne ŠKODA nad rámec výše uvede-
ného kompletní poradenství pro energeticky
soběstačný dům s využitím fotovoltaických
panelů, možností uchovat energii a další. Ana-
logická nabídka s přihlédnutím k potřebám živ-
nostníků a větších firem je platná i pro fleetové
zákazníky, kterým je nabídnuto zpracování in-
dividuální energetické studie firmy s ohledem
na její potřeby a provoz libovolného počtu
elektrifikovaných vozů. 

Zastřešující značka elektrifikovaných
vozů: rodina iV
Vstup automobilky ŠKODA do nové éry se pojí
se vznikem nové zastřešující značky ŠKODA iV,
která spojuje elektrifikované vozy a řešení
v oblasti mobility. Všechny elektrifikované
automobily z produkce společnosti ŠKODA
AUTO ponesou jednotné označení iV. Písmeno
„i“ označuje hned několik skvělých vlastností,
které charakterizují všechny vozy ŠKODA iV.
V prvé řadě jsou inovativní a inteligentní. Spo-
lečně s řešeními v oblasti mobility, která jsou
speciálně upravena dle přání zákazníků, a plně
propojeným ekosystémem vstupuje automo-
bilka pod dílčí značkou iV do éry elektromobi-
lity. Vozy ŠKODA iV jsou navíc ikonické a in-
spirativní. Nové elektrifikované vozy zaujmou
emocionálním, charakteristickým vzhledem.
Každý vůz ŠKODA iV je dále individuální díky
mnoha možnostem personalizace a výbavy.
Kromě toho se všechny vozy ŠKODA iV vyzna-
čují intuitivním ovládáním a umožňují tak
snadnější a pohodlnější cestování. Písmeno
„V“ pak znamená „vozidlo“. 

V příštím roce uvede ŠKODA na trh první
elektromobil vyvinutý na koncernové plat-
formě MEB. Do konce roku 2022 dodá na trh
celkem 10 modelů s různým stupněm elektri-
fikace, hlásících se k rodině iV. ŠKODA AUTO
očekává, že podíl elektrifikovaných vozů na
celkovém prodeji bude do roku 2025 činit při-
bližně 25 %. �

Elektrická budoucnost značky ŠKODA startuje
Předprodej svého prvního sériově vyráběného elektromobilu ŠKODA CITIGOe iV odstartovala ŠKODA
AUTO na domácím trhu. Vozy budou prvním zákazníkům dodány počátkem roku 2020. 
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Nový výdejní automat GARANT Tool24
Locker od Hoffmann Group má tvar
úzkých schránek na zboží a díky mi-

mořádně prostorným přihrádkám uzpůsobe-
ným pro nabíjení dobíjecích akumulátorů
umožňuje kontrolované a zdokumentované
vydávání většího elektrického nářadí, pří-
strojů k zapůjčení a osobních ochranných
prostředků (OOP). 

S GARANT Tool24 Locker lze efektivně or-
ganizovat a přesně sledovat odběr a zůstatek
většího elektrického nářadí, přístrojů k zapůj-
čení nebo artiklů OOP. Všechny výdejní při-
hrádky jsou připraveny pro zákaznickou in-
stalaci nabíječek akumulátorů. Zaměstnanci
se musí nejprve přihlásit do systému a až
poté jim výdejní automat otevře příslušnou
přihrádku. Díky tomu je GARANT Tool24 Loc-
ker schopen zaznamenávat, kdy a kdo ode-
bral nebo vložil zpět do schránky který pro-
dukt. Nastavení individuálních profilů také
umožňuje přidělit určitým zaměstnancům
přístup pouze k vybraným podoblastem sor-
timentu. 

Aby mohli zaměstnanci se skříní GARANT
Tool24 Locker pohodlně pracovat, vybavila
Hoffmann Group všechny odběrné přihrádky
standardně vnitřním LED osvětlením. Zboží
tak lze rychle a bezpečně vyjmout i v méně
osvětleném prostředí. LED lišta podél přihrá-
dek ukazuje zaměstnancům, kde se nachází
výdejní přihrádka, kterou jim automat GA-

RANT Tool24 Locker zároveň automaticky
otevřel. 

Skříň GARANT Tool24 Locker je k dispozici
ve třech standardních provedeních. Pro od-
lišnou konfiguraci si zákazník může zvolit
místo celoplechových dvířek přední stranu
s průzory a sám sestavit přihrádky. K dispo-
zici je šest různých velikostí přihrádek. Velký
výběr barev pro korpus a přihrádky činí z kaž-
dého ukládacího boxu pro výdej zboží zají-
mavý prvek zařízení provozu, který poutá po-
zornost v každé výrobní hale.

V konceptu GARANT Tool24 Locker Hoff-
mann Group opět důsledně implementovala
systémovou koncepci pro průmyslové vy-
užití. Nový produkt lze vizuálně a technicky
kombinovat se všemi ostatními systémy
řady GARANT Tool24 a může být snadno in-
tegrován jako hlavní nebo podřízený systém
v rámci celkové koncepce. Tento i jiné inova-
tivní produkty si můžete prohlédnout na
MSV v Brně ve dnech 7. do 11. 10. 2019. �

Ukládací skříň vydává zboží automaticky 
GARANT Tool24 Locker poskytuje kontrolu nad odběrem a zůstatkem většího elektrického nářadí,
přístrojů k zapůjčení a artiklů OOP. 

Hoffmann Group jako vedoucí evropský
systémový partner pro kvalitní nářadí
sdružuje jak obchodní kompetence, tak
i kompetence v oblasti výroby a služeb.
Toto propojení zaručuje více než 135 000
zákazníků spolehlivost z hlediska záso-
bování, kvality a produktivity v oblasti
nářadí a také v oboru zařízení provozů
a osobních ochranných prostředků.
Opti mální a spolehlivé poradenství, od
individuální analýzy potřeb až po efek-
tivní použití produktů, je vždy zaručeno.
Portfolio zahrnuje vedle nástrojů pro
třís kové obrábění, upínání, měření,
broušení a dělení také ruční nářadí,
ochranné pracovní prostředky, zařízení
provozů a dílenské potřeby. Mezi záka-
zníky této společnosti patří velké kon-
cerny zapsané na burzách i střední
a malé firmy ve více než 50 zemích.
Hoffmann Group nabízí včetně vlastní
prémiové značky GARANT více než 80
000 kvalitních nástrojů od předních svě-
tových výrobců. Se zákaznickým servi-
sem po celém světě a kvalitou dodávek
99 procent (certifikovanou TÜV) je tento
specialista na nářadí se sídlem v Mni-
chově pro své zákazníky spolehlivým
a efektivním partnerem. Další informace
najdete na www.hoffmann-group.com

Nový systém pro výdej zboží
GARANT Tool24 Locker má
tvar schránkové skříně.
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Jak se na tyto změny připravili vývojáři
a výrobci řídicích systémů, kteří zde
informační systémy a služby dodá-

vají? Na to jsme se ptali Pavla Kulíka, ředi-
tele útvaru Technický rozvoj společnosti
ZAT, která dodává řídicí systémy a know-
how pro energetiku a průmysl takřka do 70
států světa.

Vaše společnost nasazuje řídicí systémy
ve strategických segmentech z oblasti zá-
kladních služeb. Jaká opatření jste museli
v souvislosti se zákonem přijmout?

Jako dodavatel řídicích systémů do kla-
sické i jaderné energetiky, plynárenství
i drážní dopravy jsme tyto požadavky sa-
mozřejmě intenzivně řešili. Dodáváme sy-
stémy do oborů s nároky na dlouhou život-
nost a bezporuchovost řídicího systému.
S příchodem tohoto zákona k nim přibyly
další na zabezpečení proti úmyslnému ky-
bernetickému napadení. Implementovali
jsme řadu technických opatření pro zvý-
šení odolnosti řídicích stanic SandRA proti
kybernetickým útokům, zároveň neustále
pracujeme na zlepšování interních pro-
cesů. Z jaderné energetiky máme mnoha-
leté zkušenosti s naplňováním specifických
požadavků regulačních úřadů v různých

zemích. Náš řídicí systém SandRA proto
splňuje všechny legislativní požadavky na
bezpečnost a spolehlivost. Nicméně pro
upřesnění, nejde jen o jedno řešení, které
by bylo možné použít u všech projektů.

Konkrétní způsob zajištění kybernetické
bezpečnosti je vždy závislý na podmínkách
provozu řídicího systému. Zákazníci si
často specifikují své konkrétní požadavky,
které musí řídicí systémy splňovat. Napří-
klad jaderná elektrárna má jiné požadavky
než klasická nebo zákazník z oblasti distri-
buce plynu.

Které obory jsou na tom z pohledu bez-
pečnosti nejlépe? 

Logicky nejdále v oblasti zabezpečení
byla jaderná energetika, kde se požadavky
na kybernetickou bezpečnost do značné
míry potkávají s již dříve aplikovanými ná-
roky na jadernou bezpečnost. Řídicí sy-
stémy jsou zde velmi strukturované. Často
se využívají pouze jednosměrné komuni-
kace speciálními protokoly. Rovněž fyzická
ochrana – zamezení neoprávněné manipu-
lace se zařízením – je zde na velmi vysoké
úrovni. Specifické požadavky včetně těch
na kybernetickou bezpečnost v současné
době řešíme například v elektrárně Loviisa
ve Finsku, kde dodáváme řídicí systém
SandRA pro primární část jaderné elek -
trárny. V klasických elektrárnách byla situ-
ace jiná. Systémy řídící jednotlivé části
technologie byly často připojeny do jedné

Kybernetická bezpečnost řídicích a informačních systémů
v základních službách 
Zákon o kybernetické bezpečnosti přinesl řadu opatření a změn u projektů zaměřených na
komunikační a informační technologie. Týká se nejenom státních zakázek, spadají do něj
i provozovatelé základních služeb, tedy z oblasti energetiky, plynárenství či dopravy. 
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komunikační sítě. Dnes dochází právě z dů-
vodu zvýšení kybernetické bezpečnosti
k jejímu rozdělení na „komunikační os-
trovy“. Komunikace mezi ostrovy je pak
striktně omezena a jednoznačně specifiko-
vána. Tomu přizpůsobujeme i řešení na-
šich projektů.

V současné době se často skloňuje kyber-
netická bezpečnost v distribuci plynů. Jak
to vypadá v tomto segmentu? 

Ač by se laikovi mohl zdát opak, pro nás,
výrobce řídicích systémů pro náročné prů-
myslové procesy, je realizace kybernetické
bezpečnosti v oblasti distribuce zemního
plynu velkou technickou výzvou. Na rozdíl
od výše zmíněných jaderných a klasických
elektráren, kde jsou komunikační sítě i sa-
motné řídicí systémy umístěny uvnitř uza-
vřeného střeženého objektu, v oblasti pře-
pravy zemního plynu jde o rozsáhlé sítě
s velkým množství připojených zařízení,
často bezobslužných, navíc na rozlehlém
území pokrývajícím celou Českou repu-
bliku. Komunikační sítě mohou být realizo-
vány mnoha způsoby od privátní optické
sítě až po radiové přenosy či GMS mo-
demy. To klade vysoké nároky na zabezpe-
čení nejen komunikačních sítí, ale zejména
koncových řídicích stanic. Například pro

společnost Net4gas dodáváme řídicí sy-
stémy pro velké předávací a regulační sta-
nice i na rozsahem menší tzv. kontrolní
a měřicí body tranzitního plynovodu. Do
našich řídicích stanic jsou komunikačně
připojena zařízení od různých výrobců, zá-
roveň komunikujeme data do centrálního
dispečinku dodaného jinou firmou. To
klade značné nároky na zabezpečení. 

Jak zde řešíte kybernetickou bezpečnost?
V rámci kybernetické bezpečnosti imple-

mentujeme technologie umožňující šifro-
vání komunikace, autorizaci přístupů pro
servisní účely, blokování nepoužívaných
služeb, kontrolu integrity softwarového vy-
bavení stanic SandRA atd. To platí i pro in-
ženýrské nástroje určené pro tvorbu apli-
kačního softwaru. Vždy však záleží na cha-
rakteru konkrétní aplikace a koncepci zajiš-
tění kybernetické bezpečnosti provozova-
tele, které z opatření je vhodné použít. 

Obdobný projekt v současné době ře-
šíme i pro společnost E.ON. Jedním z kri-
térií, proč nás oslovili pro jeho realizaci, je
právě naše kompetence implementovat je-
jich konkrétní požadavky na zabezpečení
řídicích stanic, komunikací a nástrojů vy-
plývající z celkové zvolené koncepce kyber-
netické bezpečnosti.

Které systémy zde používáte?
Firma Net4gas je náš dlouholetý zákaz -

ník. Ročně pro něj realizujeme desítky
projektů. Dodávali jsme jim již naše sy-
stémy předchozí generace ZAT-DV 
a ZAT-D, jenž v rámci obnovy přecházejí
na řídicí systém čtvrté generace SandRA
Z200 a Z210. Velmi podobná situace je
také u distribuční společnosti innogy. Pro
společnost E.ON nasazujeme řídicí sys -
tém SandRA Z210, komunikačním proto-
kolem s centrálním dispečinkem je IEC
60870-5-104. 

U jakých dalších projektů jste v poslední
době řešili kybernetickou bezpečnost?

Například vodní elektrárna Lipno I je od
loňského roku řízena bezobslužně ze
140 km vzdáleného dispečinku ve Štěcho-
vicích v režimu virtuálního bloku až 120
MWe. Původní systém jsme kompletně na-
hradili novým řídicím systémem SandRA,
který zároveň zajišťuje najetí a nafázování
bloků v extrémně krátkých časech. Dalším
probíhajícím projektem, kde nasazujeme
systémy s požadavky na kybernetickou
bezpečnost, je například elektrárna Mělník
a již zmiňovaná finská jaderná elektrárna
Loviisa.

Přibližte nám vaše další cíle v oblasti ky-
bernetické bezpečnosti.

Uznávaný americký odborník na infor-
mační bezpečnost Bruce Schneier řekl:
bezpečnost není produkt, ale proces. Proto
i našim cílem není jen zvyšovat technickou
odolnost našich řídicích systémů proti ky-
bernetickým útokům, ale zejména rozvíjet
spolupráci s našimi zákazníky na poli ky-
bernetické bezpečnosti. Jedině tak lze do-
sáhnout funkčního výsledku. Naše vývo-
jové oddělení pracuje na zvýšení odolnosti
řídicích stanic SandRA proti kybernetickým
útokům dlouhodbě, můžeme tak klientovi
dlouhodobě garantovat požadovanou bez-
pečnost a spolehlivost. Ostatně odolnost
instalovaných řídicích systémů proti kyber-
netickým útokům si standardně testují jak
samotné firmy, tak i nezávislé auditorské
společnosti. �
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Osazovací linky SMT na výrobu elektronických
desek ve vysoké průmyslové kvalitě

CI03_19_14_15_Kybernetická bezpečnost_ZAT_CI_SABLONA  29/09/19  19:06  Stránka 15



Zajištění bezpečnosti velkých průmys-
lových systémů není jednoduchý
úkol. Ačkoliv se hrozby mohou do ur-

čité míry překrývat, mezi požadavky kyber-
bezpečnosti v průmyslovém prostředí
a u obecně zaměřených podniků jsou
ohromné rozdíly.

Korporátní prostředí se soustředí na
ochranu důvěrných údajů; u průmyslo-
vých systémů, kde se počítá každá minuta
odstávky a každá chyba, představuje nej-
vyšší prioritu nepřetržitý provoz. To je
aspekt, který odlišuje průmyslovou kyber-
bezpečnost od jiných sfér – je tím, co ji činí
tak důležitou.

Podle loňského průzkumu1) se tři ze čtyř
průmyslových společností domnívají, že
budou čelit kyberútoku na ICS a 77 % spo-
lečností řadí kyberbezpečnost mezi hlavní
priority. Přerušení obchodní činnosti a do-
davatelského řetězce bylo v posledních
šesti letech na prvním místě mezi riziky,
které vzbuzují obavy, přičemž v roce 2018
mezi těmito riziky na druhém místě skončil
kybernetický útok2). Pro firmy, které provo-
zují průmyslové nebo kriticky důležité sy-

stémy infrastruktury nebyla rizika nikdy
větší. Celých 40 % průmyslových společ-
ností uvádí, že nejzávažnějším důsledkem
kyberútoku by bylo přerušení provozu3).
Průmyslová kyberbezpečnost má vliv
nejen na ochranu samotné firmy a jejího
dobrého jména, ale i na spoustu dalších
oblastí. Co se týká ochrany průmyslových
systémů před kyberútoky, je třeba zvážit
konkrétní ekologické, sociální a makroeko-
nomické aspekty.

Společnosti se ve svých obavách nemý-
lily – minulý rok procento počítačů v inte-
grovaných řídicích systémech (ICS), na
nichž byly odhaleny škodlivé objekty,
vzrostlo o 3,2 % v porovnání s předchozím
rokem, a zasaženo tak bylo 47,2 % všech
ICS počítačů4).

Neexistuje žádná univerzální průmys-
lová kyberbezpečnost. Jde o neustálý pro-
ces, který se skládá z postupného zavádění
jednotlivých opatření, přičemž by mělo být
zaručeno, že nedochází k žádným přeruše-
ním. Obecné pravidlo zní – průmyslová ky-
berbezpečnost by měla zahrnovat jak tech-
nický segment ochrany infrastruktury, tak

aktivity zaměřené na zvyšování povědomí
o hrozbách a rovněž specifickou ochranu
průmyslového internetu věcí (IoT), který se
může stát vysoce externě propojeným.

Navzdory vzrůstajícímu povědomí o výs -
kytu útoků vedených v kyberprostoru na
průmyslové řídicí systémy se řada modelů
IT bezpečnosti i nedále řídí zastaralým ná-
zorem, že fyzická izolace systémů (pomocí
tzv. „air gap“, tedy odpojení od internetu)
a „bezpečnost skrze skrytost“ stačí. Ne-
stačí – v éře průmyslu 4.0 je většina prů-
myslových sítí, jejichž význam není kri-
tický, připojená k internetu, ať už záměrně
nebo ne. Rozsáhlý výzkum oddělení Kas -
persky ICS CERT s použitím dat ze sítě Kas -
persky Security Network naznačuje, že
průmyslové počítače jsou pravidelně ter-
čem útoků toho samého generického mal-
waru, který postihuje IT systémy obchod-
ních společností, včetně obvyklých pacha-
telů, jako jsou trojské koně, viry a červi. 

Další narůstající hrozbou pro ICS je ran-
somware. Tyto nákazy způsobují rozsáhlé
škody zasahující kriticky důležité systémy,
kvůli čemuž jsou ICS atraktivním potenci-
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Stav průmyslové kyberbezpečnosti: 
hlavní hrozby pramení z chyb zaměstnanců
Na řadu společností v nejbližší době čeká digitalizace průmyslových sítí a přijetí standardů průmyslu
4.0. Organizace stále více vnímají digitalizaci provozních sítí jako důležitý nebo velice důležitý úkol,
který je třeba začít řešit co nejdříve. Nicméně přes všechny výhody, které propojená infrastruktura
přináší, jsou s ní spojena i rizika z hlediska kyberbezpečnosti. 
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álním cílem – jak dokazuje řada útoků po-
mocí ransomwaru (především nákazy
WannaCry a exPetr), které zasáhly systémy
ICS/SCADA během roku 2017. V blízké bu-
doucnosti může ransomware, který je na-
vržen tak, aby napadal průmyslové sy-
stémy, sledovat svou vlastní agendu –
místo šifrování dat se může malware po-
kusit narušit provoz či zablokovat přístup
ke klíčovému zařízení.

Vedle obecných hrozeb se musí průmys-
lová bezpečnost potýkat s malwarem spe-
ciálně zaměřeným na ICS a s cílenými
útoky: Stuxnet, Havex, BlackEnergy, Indu-
strover a nedávný Triton, který je zacílený
na bezpečnostní přístrojový systém – a se-
znam se neustále rozrůstá. Jak ukázaly
útoky Stuxnet a BlackEnergy, stačí jeden
napadený USB disk nebo jeden cílený
phishingový e-mail, a dobře připravení
útočníci mohou překonat air gap a pronik-
nout do izolované sítě.

Vedle malwaru a cílených útoků čelí prů-
myslové organizace dalším hrozbám a ri-
zikům, které cílí na osoby, procesy a tech-
nologii – a podceňování těchto rizik může
mít závažné následky. 

Problém lidského faktoru v kyberbezpeč-
nosti je součástí širšího, komplikovaněj-
šího kontextu. Narůstající složitost prů-
myslových infrastruktur vyžaduje pokroči-
lejší ochranu a dovednosti. Na druhé
straně společnosti trápí nedostatek odbor-
níků, kteří by zvládali nové hrozby, a potý-
kají se s nízkým povědomím mezi zaměst-
nanci. 

„Každý zaměstnanec – od obchodního
oddělení po výrobu – hraje v kyberbez-
pečnosti svou roli, a proto jsou školení
a zvyšování povědomí nesmírně důle-
žité. Zpráva společnosti Kaspersky Stav
kybernetické bezpečnosti v průmyslu
2019 a související výzkum ukázaly, že lid-

ský faktor často ohrožuje průmyslové
procesy: chyby zaměstnanců nebo ne-
úmyslné činy stály za 52 % incidentů
s negativním dopadem na provozní tech-
nologii a sítě průmyslového řídicího sy-
stému (OT/ICS) v minulém roce,“ uvádí
Miroslav Kořen, generální ředitel Kasper-
sky pro východní Evropu. Dodává: „I
když jsme zaznamenali trend, že se spo-
lečnosti snaží zlepšit ochranu průmyslo-
vých sítí, jsem pevně přesvědčen, že jí
lze dosáhnout jen tehdy, když budou
řešit rizika spojená s nedostatkem kvali-
fikovaného personálu a s chybami za-
městnanců. Použití komplexního, něko-
lika vrstvového přístupu, který kombi-
nuje technickou ochranu s pravidelným
školením specialistů na IT bezpečnost
a správců průmyslových sítí, zaručí
ochranu sítě před hrozbami a aktuálnost
dovedností.“

Podle průzkumu společnosti Kaspersky
je dobrou zprávou, že kyberbezpečnost
OT/ICS se stává hlavní prioritou průmyslo-
vých společností, což potvrdila většina
(87 %) respondentů. Aby ale docílili po-
třebné úrovně ochrany, musí investovat do
speciálních opatření a mít ve svých řadách
vysoce kvalifikované odborníky, kteří zajistí
jejich efektivní fungování. Ačkoliv to
uvedly jako prioritu, jen něco více než po-
lovina (57 %) společností vyhradila na prů-
myslovou kyberbezpečnost prostředky
z rozpočtu. 

Vedle rozpočtových omezení zde zůs-
tává i problém s odborností personálu.
Společnosti nejen, že čelí nedostatku od-
borníků na kyberbezpečnost s příslušnými
dovednostmi potřebnými k řízení ochrany
průmyslových sítí, ale mají obavy, že
správci jejich OT/ICS sítí si nejsou dosta-
tečně vědomi chování, které může způso-
bit narušení kyberbezpečnosti. Tyto prob-

lémy představují dvě z hlavních obav, které
se vztahují k řízení kyberbezpečnosti, a do
značné míry vysvětlují, proč chyby zaměst-
nanců způsobují polovinu incidentů týkají-
cích se systémů ICS – jako jsou např. na-
padení malwarem nebo cílené útoky. 

Ke snížení kybernetických rizik hrozících
průmyslovým systémům doporučují bez-
pečnostní odborníci z Kaspersky následu-
jící opatření:
•  Proveďte vyhodnocení bezpečnosti

s cílem identifikovat a odstranit bezpeč-
nostní mezery, 

•  Vyžádejte si externí informace: infor-
mace od renomovaných dodavatelů po-
máhají organizacím předvídat budoucí
útoky na průmyslovou infrastrukturu
společnosti,

•  Pravidelně školte svůj personál,
•  Poskytněte ochranu uvnitř a vně vnější

hranice. Náležitá bezpečností strategie
musí věnovat značné zdroje na odhalení
a reakci na útok, tj. na zablokování útoku
předtím, než se dostane ke kriticky důle-
žitým objektům,

•  Zvažte pokročilé metody ochrany: scénář
výchozího odmítnutí (Default Deny) pro
systémy SCADA, pravidelné prověrky in-
tegrity u kontrolorů a specializovaný mo-
nitoring sítě. Díky tomu zvýšíte celkovou
bezpečnost společnosti a snížíte šance
na úspěšné narušení, a to i když nebude
možné opravit či odstranit některá zrani-
telná místa �

1) Stav průmyslové bezpečnosti 2018, Kaspersky
2) Allianz Risk Barometer 2018
3) PwC: The Global State of Information Security,

2018
4) https://ics-cert.kaspersky.com/reports/2019/03/27/

threat-landscape-for-industrial-automation-sy-
stems-h2-2018/

Václav Prchlík 
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Paní hejtmanko, Středočeský kraj doslova
„objímá“ hlavní město. Je to výhoda nebo
naopak z toho plyne řada těžkostí?

Obojí. Samozřejmě díky hlavnímu městu
je náš kraj atraktivní pro investory, kteří se
zde usazují s ohledem na blízkost právě Praze
jako administrativně-ekonomickému centru
naší země. Na druhou stranu to na kraj při-
náší vysoké nároky na dopravu, a to jak tu
veřejnou, tak individuální. Množství lidí, kteří
každý den dojíždí do Prahy za prací, neustále
roste a ty kapacity nejsou neomezené. To
jsou ale jen dva ilustrující příklady, těch spe-
cifik jak pozitivních, tak negativních je ale
řada.

V čem jsou specifika kraje a s jakými hlav-
ními problémy se potýká?

Určitě to je doprava, respektive naše sil-
niční síť. Středočeský kraj spravuje celkem
8625 kilometrů silnic druhé a třetí třídy
a 1843 mostů. Vedou jím téměř všechny
hlavní dálniční tahy. Jezdí po nich vedle oby-
vatel Středočeského kraje všichni řidiči do
a z našeho hlavního města, stejně, jako tran-
zitní doprava, která míří ze severu na jih
a z východu na západ. Dálnice sice „patří“
ŘSD, ale přípojky na ně jsou krajské. Krajské

silnice také musí být připraveny plnit úlohu
objízdných tras. Když se na dálnicích něco
stane, což je celkem častý jev, auta, auto-
busy, kamiony, sanitky, to všechno musí po
něčem jezdit a to „něco“ opravuje kraj ze
svých zdrojů. Údržba této sítě stojí nemalé
peníze. Nechali jsme si spočítat, jaký dluh
v oblasti oprav silnic u nás v kraji máme. To
číslo je obrovské. S výhledem do roku 2051
jde o 86 miliard korun.

Když bychom se zastavili u některých z nich,
pak zřejmě na prvním místě by bylo sucho
a s tím spojené zásobování obyvatel pitnou
vodou. Jaká opatření jste v této souvislosti
přijali?

Je jich řada, protože boj se suchem patří
mezi naše priority. Středočeský kraj má
z roku 2016 zpracovánu Analýzu a přípravu
opatření ke zmírnění dopadů sucha a nedo-
statku vody na svém území. Studie zhodno-
tila současný stav zásobování vodou a vyti-
povala lokality s jeho negativním dopadem.
Nejsušší oblastí je povodí Rakovnického po-
toka, kde problém nedostatku vody trvá již
delší období. Zde je připravována výstavba
dvou vodních nádrží – Šanov a Senomaty.
Zaměřujeme se na dotační programy v rámci

Středočeského fondu životního prostředí
a zemědělství. Vypsali jsme tematické zadání
na podporu výstavby nových rybníků a ma-
lých nádrží i na jejich rekonstrukci. K dispo-
zici bylo pro tyto účely 50 milionů korun, což
je o 24 milionů korun více než vloni. Otázkou
sucha se zabývá i Středočeský infrastrukturní
fond, kde mohou zájemci žádat o dotace na
výstavbu a technické zhodnocení infrastruk-
tury vodovodů a kanalizací. Uzavřeli jsme
rovněž spolupráci s ČZU, která pro nás zpra-
covává Koncepci udržitelného hospodaření
s vodou v krajině Středočeského kraje. Jejím
cílem je identifikovat krizové body a navržení
plošných opatření, aby se voda v krajině udr-
žela. Pro tento účel jsme uvolnili individuální
finanční dotaci ve výši téměř 1,8 milionu
korun. I v tomto případě jsme měli pro leto-
šek alokováno v tomto fondu 50 milionů
korun. Zřídili jsme také Komisi pro zmírňo-
vání negativních dopadů sucha a nedostatku
vody v našem regionu, jejímiž členy jsou
nejen zástupci krajského úřadu, ale i státního
podniku Povodí Labe a Povodí Vltavy včetně
významných vodárenských společností a Ag-
rární komory. Řešíme i vodovodní přivaděč
v koridoru budoucí dálnice D3, kde probíhají
jednání se zástupci skupinových vodovodů,

V kraji se daří vědě a výzkumu, důraz na inovace je směr,
kterým se náš region má dále ubírat,
řekla CzechIndustry Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje
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na které má být vodovodní přivaděč napojen.
Jeho projektová dokumentace bude zpraco-
vána do konce letošního roku a bude stát
7,116 mil. korun. A zároveň je připravována
studie proveditelnosti, která má navrhnout
řešení kapacitního zásobování pitnou vodou
lokality v okolí Prahy s ohledem na budoucí
demografický vývoj. Jak vidíte, je toho sku-
tečně mnoho, co se kraj snaží pro omezení
důsledků sucha dělat. Závěrem však ještě
zmíním zpracování studií odtokových po-
měrů vodních toků Berounky a Výrovky,
které mají za cíl navrhnout protipovodňová
opatření, ale zároveň i zadržet vodu v krajině
formou přírodě blízkých opatření. 

Palčivým problémem v podstatě celé repu-
bliky je doprava, přesněji přetíženost silnic,
což jste již uvedla. Ve středních Čechách je
to markantnější než v jiných částech repu-
bliky. Jak z toho?

Jak jsem říkala, v tomto je Středočeský
kraj opravdu „jedinečný“. Opravy silnic
a mostů a výstavba nových dopravních sta-
veb patří mezi naše největší priority. Proto
Středočeský kraj navyšuje peníze nejen do
oprav a údržby, ale hlavně investice do no-
vých staveb. Ekonomické dopady (ne)kvality
dopravní infrastruktury si totiž dobře uvědo-
mujeme. A nejde zde jen o ukazatel, kolik
peněz „pročekáme“ v zácpách kvůli zaned-
bané síti, jak ukazuje nedávno zveřejněná
analýza Raiffeisenbank. Další obrovské sumy
ztrácíme z důvodu stárnutí silnic a mostů.
Údržba této sítě stojí nemalé peníze. Jen
v roce 2018 to bylo 3,5 miliardy korun. To je
téměř o 1,5 miliardy korun víc, než jsme ještě
v roce 2017 počítali. Rapidně přitom roste
počet kilometrů, které se nám podařilo opra-
vit. V roce 2016 jich bylo 165, o rok později
240 a loni jsme opravili 407 kilometrů silnic.
Snažíme se méně „záplatovat“, ale více sil-
nice kompletně rekonstruovat, což je v ko-
nečném důsledku i finančně výhodnější. 

Ze čtení tiskových zpráv o dění v kraji je
zřejmé, že velkou pozornost věnujete zdra-
votnictví, konkrétně modernizaci nemocnic.
Jaké jsou hlavní důvody, je to jejich „zaned-
banost“ nebo snaha, aby byly špičkovými
zdravotnickými zařízeními?

Jde nám o to, aby nemocnice sloužily co
nejlépe pacientům. Zdraví je to nejcennější,
co máme, a když se nám podaří zachránit
jeden lidský život navíc, tak mají naše inves-
tice smysl. Před dvěma roky jsme se rozhodli
změnit financování všech pěti oblastních ne-
mocnic, kterých jsme akcionáři. Nebudeme
již dotovat jejich provoz, ale budeme do nich
investovat. Nemyslím si, že by naše nemoc-
nice byly z minulosti zanedbané tak, jako na-
příklad silnice, ale mnohá oddělení nutně po-
třebují rekonstruovat a modernizovat. Cílem
investic je zlepšení vybavení nemocnic, kom-
fortu pro pacienty i personál, pořízení špič-
kových diagnostických zařízení a zlepšení
podmínek pro léčbu pacientů. Snažíme se
dosáhnout toho, aby šlo o špičkově vyba-
vená pracoviště, investice se ale týkají i vy-
bavení pokojů, aby měly například každý
vlastní sociální zařízení, byly klimatizované,
splňovaly určitý standard. Ročně se jedná
o stovky milionů korun. Dopad těchto inves-
tic je viditelný. Myslím, že nejlépe dokumen-
tuje růst kvality zdravotní péče ve Středočes -

kém kraji zvyšující se zájem pacientů. Jestliže
ještě před několika lety jezdili všichni za dok-
tory do Prahy a nad středočeskými nemocni-
cemi každý ohrnoval nos, nyní se role obrací.
Podíl pacientů, kteří mají trvalý pobyt
v Praze, v rámci středočeských nemocnic
roste a tvoří i více než pětinu pacientů.
Zkrátka Pražáci jezdí k nám místo toho, aby
se léčili ve svém trvalém bydlišti. Některá
pracoviště už jsou vyhlášená a vyhledávaná
nejen v rámci kraje, ale i v rámci okolních re-
gionů. Pochopitelně je to i zásluha perso-
nálu, který pracuje v našich nemocnicích. 

Průmysl se stále výrazněji zapisuje do tváře
kraje. S ním je spojeno množství dílen a skla-
dišť, dnes nazývaných logistickými centry,
které jsou budovány na úkor zemědělské
půdy. Není to hazard pro budoucnost…

Určitě to může v budoucnosti být prob-
lém. Proto se snažíme podporovat firmy
a investory s inovačním potenciálem a při-
vádět je do našeho kraje. To je jeden z hlav-
ních úkolů Středočeského inovačního cen-
tra. V kraji se daří vědě a výzkumu, důraz
na inovace je směr, kterým se náš region
má dále ubírat. Navíc zde máme i velké
firmy, které na inovace kladou velký důraz,
jako například Škoda Auto, TPCA, anebo
Valeo. Vedle těchto se ale jedná o desítky
menších firem, které jsou díky svým sofis-
tikovaným produktům úspěšné na světo-
vých trzích.  

Jako první kraj využijete dotačního nástroje
Evropské investiční banky – ELENA na pro-
gramy energetických úspor. V této souvi-
slosti bych se chtěl zeptat, na jaké projekty
se zaměříte?

Finanční nástroj ELENA na místní úrovni
umožňuje financovat při splnění určitých
podmínek až 90 procent celkových nákladů
na přípravu projektů, které mohou být z ob-
lastí energetických úspor, obnovitelných
zdrojů energie či městské dopravy. Je tedy
velkorysejší než jakékoliv jiné dostupné do-
tační tituly. Pomocí nástroje ELENA chceme
nyní financovat činnosti spojené s přípravou
projektů na energetické úspory se zaruče-
ným výsledkem s využitím metody EPC.
Podle nedávno vyhlášené veřejné zakázky
by celkem pět dodavatelů mělo do dvou let
zajistit přípravu projektů týkající se 120
budov v 77 organizacích, které spadají do
působnosti Středočeského kraje, a to v cel-
kovém objemu investice zhruba 1,25 mili-
ardy korun. Jde zejména o školy, muzea, so-
ciální a zdravotnická zařízení. Jen samotná
příprava investice ale vyžaduje práce v hod-
notě 60 milionů korun, tedy 2,5 milionu EUR.
Tyto peníze získá Středočeský kraj právě
z grantu Evropské investiční banky ELENA.
Ještě na vysvětlenou, zmíněná metoda EPC
spočívá v tom, že si investice na sebe úspo-
rami vydělají. Dodavatel dostane zaplaceno
z reálných provozních úspor dosažených
v důsledku jím navržených a zrealizovaných
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opatření. Zvolili jsme tedy kombinaci ná-
strojů, která by měla kraji ušetřit významné
finanční prostředky a přitom přinést značný
efekt.

Středočeský kraj se profiluje jako vysoce
inovační region s excelentními výzkumnými
centry, a to jak v rámci České republiky, tak
na evropské a mezinárodní úrovni. Máme
zde obrovský potenciál i možnosti využití
výzkumu a vývoje v praxi, řekla jste v souvis -
losti s projektem na získání špičkových od-
borníků do výzkumných center kraje. Řek-
něte nám o nich více?

Výzkumné organizace a centra ve Středo-
českém kraji se zaměřují na různé obory. Pře-
vážně technické, přírodovědné, zemědělské
a humanitní. Všechna z nich přispívají k ře-
šení současných problémů společnosti
a snaží se dělat náš život kvalitnější a bezpeč-
nější. Těžko vybrat, které úspěchy jsou menší
či větší. Může to být nejsilnější vědecký laser
na světě v Dolních Břežanech. Objev nového
léku proti rakovině prsu, který se uskutečnil
v centru BIOCEV ve Vestci u Prahy. V Astro-
nomickém ústavu AV ČR spolupracují na vý-
voji družice směřující ke slunci. Mezinárodní
přesah má také technologie na získávání
vody z pouštního vzduchu, která bude před-
stavena na výstavě EXPO 2020. Stojí za ní
tým odborníků z centra UCEEB ČVUT v Buš-
těhradu. A mnoho dalších úspěchů, o kterých
se můžete také dočíst v naší publikaci Pří-
běhy Středočeského kraje – Výzkum a vývoj.
Podařilo se nám zmapovat a vytvořit moder-
ního průvodce pro všechny nadšence do výz -
kumu a vývoje ve Středočeském kraji, a zá-
roveň vhodnou pomůcku pro pedagogy, kteří
chtějí obohatit svou výuku. 

Významnou úlohu v propojování firemní
a akademické sféry regionu hraje Středočes -
ké inovační centrum (SIC). V čem je podle
Vás jeho hlavní význam a jak se podílí na
růstu výzkumné a inovační prestiže kraje?

SIC je klíčovým nástrojem. Skrze SIC Stře-
dočeský kraj podporuje lokální firmy nejen fi-
nančně (jako např. Inovační vouchery), ale
také různými akceleračními programy, pora-
denstvím a propojováním s výzkumnými or-
ganizacemi a zástupci měst i obcí. Pro kaž-
dou cílovou skupinu máme vyčleněný tým
odborníků, kteří průběžně mapují, analyzují
a následně navrhují konkrétní služby, pro-
jekty a programy. Od poradenství, přes ne-
tworking, až po administraci dotačních pro-
gramů. Máme dlouhodobé zkušenosti s ma-
pováním inovačních i investičních příleži-
tostí. Zaměřujeme se na vzdělávání v přírod-
ních a technických oborech, protože s ino-
vačním myšlením i podporou podnikavosti
je třeba začínat už v základních školách. 

Nakolik je využíváno firmami z kraje a kte-
rými především?  

Nejvyužívanější jsou v současné době
Středočeské inovační vouchery. Jsou admi-
nistračně i aplikačně nejrychlejší. Jednorá-
zová dotace s minimální administrativní zá-
těží pomáhá díky znalostem výzkumných or-
ganizací vylepšovat firmám jejich služby
a produkty. V loňském roce využily této pří-
ležitosti firmy z oblasti zemědělství, logistiky
nebo např. zdravotnictví. Celkově již téměř
100 středočeských firem. Jsem ráda, že se

nám i díky inovačním voucherům daří pomá-
hat začínajícím podnikatelům zvýšit jejich
šance na úspěch a rozvíjet tak oblast start-
upů na území Středočeského kraje. Během
relativně krátké doby se nám podařilo v kraji
vytvořit základy pro dlouhodobou spolupráci
soukromého sektoru s výzkumnou sférou. Za
jednu z velkých výhod inovačního voucheru
považuji, že umožňují firmám plně se sou-
středit na podnikání, zatímco výzkumná or-
ganizace dodá služby potřebné pro inovace,
které firma z nějakého důvodu nemůže zajis-
tit vlastními silami.

Konkrétních příkladů máme mnoho a po-
dobně jako u výzkumných organizací je vše
zmapováno a popularizačně zpracováno for-
mou publikace Středočeské inovační vou-
chery – Příběhy spolupráce firem a výzkum-
ných institucí. Ve společnosti IQ Structures
využili Inovační voucher na zakázkový vývoj,
který spočíval ve zkoumání zcela nové kon-
strukce nano-reliéfů pro průmyslové využití.
Partnerem projektu byl Fyzikální ústav AV
ČR. Z jiné oblasti je spolupráce pivovaru Fer-
dinand a Výzkumného ústavu potravinář-
ského. Výsledkem výzkumu je bezlepkové
pivo v duchu moderních trendů zdravé vý-
živy i potřeb celiatiků. Na vývoji nové střešní
tašky s kvalitnějším řešením větrání spolu-
pracuje díky Středočeskému inovačnímu
voucheru firma Tondach spolu s výzkumníky
z VUT Brno. 

V neposlední řadě bych ráda zmínila stále
populárnější službu SIC a tou je program
PLATINN. Ten spočívá ve spolupráci vedení
firmy, klíčového manažera ze SIC a jednoho
z více než 80 expertů. Jeho úlohou je s po-
mocí managementu společnosti identifikovat
klíčové problémy bránící dalšímu rozvoji
firmy, naplánovat potřebné změny a podpo-
řit jejich efektivní implementaci. Např. v ob-
lasti nových produktů či rozvoje obchodu,
strategie a vnitrofiremních hodnot nebo za-
jištění a efektivní řízení finančních zdrojů a in-
terních procesů.

Co považujete za hlavní úspěch, kterého
bylo v této oblasti dosaženo?

Z mého pohledu je to samotná proměna
SIC probíhající od loňského roku. Je to náš
hlavní nástroj pro naplňování regionální ino-
vační strategie a také prodloužená ruka smě-
rem k firmám, výzkumným organizacím, uni-
verzitám i zástupcům měst a obcí. Tedy hlav-
ním nositelům inovací ve Středočeském
kraji.

Nyní díky SIC dokážeme skutečně poradit,
podpořit a propojit a tím využívat inovační
potenciál regionu. Jako jediné inovační cen-
trum u nás máme funkční program pro
města a obce. V oblasti poradenství umíme
např. nasměrovat starostu ke konkrétnímu fi-
nančnímu nástroji, který může využít pro mo-
derní řešení při rozvoji obce. �
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Pane primátore, podepsal jste memorandum
o vzájemné spolupráci v oblasti Smart City
se společností ČEZ ESCO. Které hlavní dů-
vody Vás k tomu vedly?

Pokud se chceme chovat moudře (chytře
by bylo málo) musíme mít partnery, kteří
s námi na tom budou  spolupracovat. Pro-
tože jedním ze znaků moudrého chování je
rozumné a udržitelné nakládání s energií,
je nutné mít partnera, který umí energie vy-
robit s minimálními dopady na životní pro-
středí a následně energii co nejefektivněji
využít. Věřím, že ČEZ  ESCO takovým part-
nerem je.

Historie Kladna je nerozlučně spjata s hut-
nictvím a těžkým průmyslem, dnes nabízí
jinou tvář. Jaká je?

Tvář města je rozhodně mnohem pestřejší
a doufám, že i mnohem přívětivější k život-
nímu prostředí. V dolech v Kladně ani v jeho
okolí se již netěží a v hutích se již ocel nevy-
rábí, jen válcuje a zpracovává. Ale máme tu
nové firmy – největšího výrobce hraček
Lego, velké potravinářské společnosti La
Lorrain či Dr. Oetker, logistické firmy jako

Dachser i ty tradičnější zaměřené jako je
firma Beznoska.

S kterými hlavními problémy se město po-
týká, naopak, co se podařilo v uplynulých le-
tech změnit, aby se lidem žilo lépe?

Mezi hlavní problémy města patří beze
sporu doprava – ať už se jedná o stav ko-
munikací, nedostatek parkovacích míst,
plynulost dopravy či dopravní spojení
s Prahou. alším problémem je stav život-
ního prostředí – v Kladně máme místa s vy-
sokou zátěží polétavým prachem či polya-
romatickými uhlovodíky. Velké problémy
začínáme mít se zásobením pitnou vodou
či čistěním odpadních vod v bývalé Poldi.
Dalším velkým problémem je otázka bez-
pečnosti, kdy i když kriminalita v posled-
ních letech klesá, jsou na ni občané velmi
citliví.

Například se už konečně rozeběhla povo-
lovací řízení k modernizaci železniční tratě
Kladno – Praha.  Stát i kraj začaly opravo-
vat své komunikace. Zvýšili jsme počty
míst v mateřských školách a vysázeli jsme
stovky nových stromů v intravilánu města.

Nakolik ovlivňuje rozvoj města blízkost od
Prahy, je to ku prospěchu nebo ke škodě
věci?

Blízkost Prahy je současně pří le ži -
tostí i hrozbou. Řada obyvatel v ní pracuje
a bydlí tu právě s ohledem na snadnou do-
stupnost Prahy, zejména pražského letiště.
Na druhou stranu nám hrozí, že se staneme
jen místem, kde takoví lidé přespí a pracovat
i volný čas budou trávit v Praze.

 Smart City se skloňuje ve všech pádech, při-
tom mnozí „experti“ pod tímto pojmem ob-
razně řečeno semelou páté přes deváté. Jak
se chce s touto výzvou současnosti vyrovnat
největší město středočeského regionu?

Nenaletět na nálepky, že to nebo ono je
znakem Smart City, ale pracovat na věcech,
které prostě jsou potřeba a nové technologie
je umožňují řešit jinak, jednodušeji a pohodl-
něji.

Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo letos
aktualizovanou metodiku pro Smart Cities,
v níž se klade velký důraz na řízení měst za
účasti veřejnosti, firem a dalších aktérů.  Té-

Kladno bude energeticky chytrým městem,
řekl CzechIndustry Dan Jiránek, primátor Statutárního města Kladna 
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mata, která se aktuálně řeší v jejím rámci,
jsou mobilita, energetika a dostupnost dat
včetně jejich využití. Jste ve svých plánech
takříkajíc na stejné vlně s MMR?

Ano, snažíme se (i když se nám to
vždy úplně nedaří) více zapojovat veřejnost,
a to zdaleka ne jen tu odbornou, do diskuzí

o dalším rozvoji města. V současné době
vrcholí přípravy na projektu SPARCS (spo-
lečně s UCEEBem) v rámci komunitárního
programu EU Horizon 2020.

Vše souvisí se vším, ekonomika-energie-eko-
logie jdou ruku v ruce a při řešení soudobých

problémů musíme brát zřetel na všechna 3E.
Řada dobrých řešení mnohdy skončí na pa-
píře, protože chybí prostředky na jejich reali-
zaci, bohužel nejednou se stává, že jsou pe-
níze a naopak chybí dobré projekty. O pro-
jekty asi nebude v případě Kladna nouze, jak
to bude s jejich financováním?

Financování projektů je samozřejmě až na
prvním místě. Snažíme se postupně pracovat
na tom, abychom se naučili využívat sy-
stém EPC. Tedy podělit se o rizika a financo-
vat z budoucích úspor.

Při podpisu smlouvy s ČEZ ESCO jste nastí-
nil některá možná řešení. Kde vidíte příleži-
tosti ke zlepšení?

Příležitosti ke zlepšení vidím v lepším pro-
pojení města a společností, které rozvíjejí
moderní technologie. Také v dosažení sou-
ladu mezi ochranou životního prostředí
a ekonomikou a občas i v prostém užívání
tzv. selského rozumu.

Sebelepší řešení nepřinese výsledky, pokud
je za své nevezmou občané města, kteří
zač nou více uvažovat o dopadech svého
chování a měnit ho obrazně řečeno do ze-
lena.

Bez podpory veřejnosti resp. bez jejího za-
pojení do zlepšování kvality života ve městě
by to celé nejen nemělo smysl, ale také by to
nefungovalo. Také doufáme, že pokud spo-
lečně něco navrhneme nebo realizujeme
podle jejich připomínek, tak to za své
opravdu vezmou.

Takže vidíte budoucnost Kladna optimis-
ticky?

Samozřejmě. Město jako Kladno má ob-
rovský potenciál ve svých občanech. �
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Kladno podepsalo memorandum
o vzájemné spolupráci v oblasti
Smart City se společností ČEZ

ESCO, která se zaměřuje na chytrá
energetická řešení pro firmy, obce
a veřejné instituce. Cílem je hledání
inovativních a ekologicky přívětivých
postupů při rozvoji energetické infra-
struktury a elektromobility ve městě,
možností úspor energií nebo podpora
projektů alternativních a obnovitel-
ných zdrojů. Prvním úkolem je půl-
roční mapování konkrétních příleži-
tostí pro společné inovativní projekty. 

„Chceme být nejen ‚smart‘, v duchu
současného trendu ‚chytrých měst‘
používajících nejmodernější technolo-
gie pro zvyšování kvality života svých
obyvatel, ale zároveň zodpovědní k ži-
votnímu prostředí nás samých i na-
šich potomků. A to i v oblasti energe-
tiky. Právě k hledání inovativních, ale
zároveň udržitelných a sociálně citli-
vých řešení potřebuje samospráva
zkušené a odborně zdatné specialisty
z praxe,“ komentoval vůli města spo-
lupracovat s ČEZ ESCO primátor
Kladna Dan Jiránek. Do spolupráce na
některých projektech chce Kladno za-
pojit i okolní obce, které projeví zájem.    

Oblast spolupráce může například
zahrnovat vytipování střech bytových
domů nebo škol a školek pro osazení
fotovoltaickými panely. U některých
plynových kotelen městských objektů
bude nutná v dohledné době moder-
nizace. Tady se naskýtá možnost zvolit
efektivnější řešení například instalaci
kogeneračních jednotek s kombinova-
nou výrobou elektřiny a tepla, což by
přineslo významný benefit pro životní
prostředí a zdraví občanů.

„S přípravou těchto a dalších po-
dobných projektů můžeme Kladnu po-
moci. Moderní energetika přináší
městům obrovské výhody. Jsme
schopni například sledovat spotřebu
veřejných budov a porovnávat ji
s ideálním stavem nebo regulovat ji
podle počasí,“ říká generální ředitel
ČEZ ESCO Kamil Čermák. „Pokud zjis-
tíme odchylky od normálu nebo příle-
žitosti pro zlepšení, navrhneme městu
řešení, které bude znamenat úsporu
veřejných peněz i emisí vypouštěných
do ovzduší.“

Spolupráce bude také zahrnovat
projekty týkající se energetického ma-
nagementu, energeticky úsporných
opatření v budovách a u veřejného

osvětlení, podpory zdravého prostředí
ve školách a dalších budovách, opti-
malizace zásobování teplem nebo
elektromobility. 

„Lze spolupracovat při hledání opti-
málních variant projektů na hospoda-
ření s teplem nebo takových řešení za-
teplování dalších městských objektů,
u kterých nebude docházet k nevhod-
nému utěsnění a zadržování vlhkosti
ve zdech, což se v minulosti u někte-
rých škol a školek stalo. U rekon-
strukcí školních kuchyní zase použí-
váme různé jednotky, které slouží k za-
držení tepla a současně vyššímu od-
větrávání. To jsou projekty, které mů-
žeme s energetiky konzultovat,“ vy-
světluje primátor Dan Jiránek.  

Město také v rámci chystané rekon-
strukce autobusového nádraží, kde
vznikne řada parkovacích míst, uva-
žuje o vybudování dobíjecí stanice pro
elektromobily. Počet elektrokol a elek-
tromobilů ve městě postupně poroste
a na to musí být připravena i energe-
tická infrastruktura. Vedení Kladna
také zvažuje využití elektromobilů
v roli služebních vozů. �

Z tiskové zprávy společnosti ČEZ 
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V loňském roce završil úspěšnou
modernizaci svého technologic-
kého zázemí otevřením nového

centra žárových nástřiků, vybaveného
mimo jiné jedním z nejmodernějších 
systémů plazmatického nástřiku v Ev-
ropě. Takto ošetřené povrchy získávají za
velmi příznivou cenu vlastnosti, které
jsou jiným způsobem téměř nedosaži-
telné. Nejedná se „pouze“ o ochranu
proti erozi nebo korozi a prodlužování ži-
votnosti. Vývoj nových typů materiálů
a technologií jejich nanášení směřuje
k povrchům, nabízejícím zcela nové
vlastnosti či kombinující několik funkcí
na stejném podkladovém materiálu.
Nové aplikační metody také umožnují
v provozech ošetření součástek, které
nelze demontovat nebo mají obtížnou
geometrii.

Projekt národního centra pro
energetiku pomůže provozovatelům
Na tradici úzké spolupráce s průmyslo-
vými partnery navázal Výzkumný a zku-
šební ústav v Plzni svým zapojením do

Technologie pro český průmysl 4.0 se aplikuje ve VZÚ Plzeň
Výzkumný a zkušební ústav v Plzni se v rámci svých služeb pro podporu životnosti energetických
celků zaměřuje i na revoluční techniky povrchové úpravy komponent a dílů. 
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Lídři předních jaderných společ-
ností a organizací včetně Skupiny
ČEZ upozorňují, že pokud má Ev-

ropa do roku 2050 přejít na uhlíkově
neutrální energetiku a přitom zachovat
prosperitu svých občanů, musí Evrop-
ská unie a jaderný průmysl spolupra-
covat. Ambiciózní klimatický cíl se totiž
neobejde bez prodlužování životnosti
stávajících jaderných zdrojů a vý-
stavby nových (podle studií až 100 GW
výkonu). K tomu ovšem energetické
společnosti potřebují stabilní legisla-
tivní i investiční rámec, který nebude
jaderné zdroje diskriminovat, ale na-
opak k nim bude přistupovat stejně
jako k ostatním bezemisním technolo-
giím.

„Mezinárodní úmluvy jasně stanoví,
že každá země má právo stanovit si ta-
kový energetický mix, který odpovídá
jejím možnostem a potřebám. A pokud
je naším zájmem trvale udržitelný roz-
voj, pak jádro musí být významnou sou-
částí řešení,“ vysvětluje důvod, proč se
připojila i česká energetická Skupina
ČEZ, člen představenstva a ředitel divize
jaderná energetika společnosti ČEZ Boh-
dan Zronek.

Ve společném prohlášení, podepsa-
ném v Bukurešti, signatáři uvádějí, že
jsou připraveni napřít síly ke splnění ev-
ropských klimatických závazků. Svou
roli vidí mimo jiné v zajištění požadova-
ného výkonu za konkurenceschopnou

cenu, v uvolnění finančních prostředků
na výzkum, vývoj a zavádění inovativ-
ních technologií při dekarbonizaci dal-
ších sektorů, nebo v udržení a rozvoji klí-
čového know-how jak pro bezpečný pro-
voz jaderných zařízení v budoucnosti,
tak pro případný vývoz evropských ja-
derných technologií a know-how do za-
hraničí.

K tomu, aby mohli svým závazkům do-
stát, na oplátku od Evropské unie poža-
dují především jasné klimatické cíle, pro-
myšlenou, logickou a stabilní legislativu
a zajištění rovnoprávnosti při podpoře
všech konkurenceschopných nízko a be-
zemisních zdrojů. Signatáři připo mněli,
že jádro momentálně vyrábí více než
čtvrtinu evropské elektřiny (polovinu níz-
koemisní) a zaměstnává přes milion lidí.

Závazek jaderného průmyslu:
− Poskytnout požadovaný objem ja-

derné kapacity včas a za konkurence-
schopné náklady

− Provádět výzkumné, vývojové a ino-
vační činnosti v Evropě s cílem identi-
fikovat oblasti, v nichž může jaderný
průmysl pomoci dekarbonizovat jiná
odvětví

− Přispět k zajištění bezpečnosti dodá-
vek energie

− Nadále zodpovědným způsobem zajiš-
ťovat použité jaderné palivo a radioak-
tivní odpady

− Investovat do udržení lidských zdrojů

− Vybudovat silnou evropskou základnu
pro export jaderných technologií a do-
vedností na zahraniční trhy.

Doporučení jaderného průmyslu Evrop-
ské unii:
− Dohodnout se na ambiciózním cíli nu-

lových emisí CO2 v roce 2050
− Zajistit soudržný, konzistentní a sta-

bilní politický rámec EU (včetně Eur -
atomu).

− Zavést investiční rámec, který stimu-
luje investice do všech konkurence-
schopných nízkouhlíkových možností

− Podporovat stabilní nízkouhlíkový
energetický mix, který zvládne zvý-
šený podíl výroby energie z obnovitel-
ných zdrojů

− Vypracovat a zavést silnou průmyslo-
vou strategii, která zajistí, aby si Ev-
ropa udržela vedoucí postavení v ob-
lasti technologií

− Podporovat rozvoj kompetencí
Obě české jaderné elektrárny jsou klí-

čové z pohledu snižování emisí v České
republice. Zdroje nevypouštějící sklení-
kové plyny se v roce 2018 v rámci spo-
lečnosti ČEZ podílely na produkci elek-
třiny zhruba 55 procenty. Na počátku
devadesátých let to byla jen čtvrtina.
V následujících letech ČEZ odstaví
v uhelných elektrárnách na 3000 MW,
což povede k dalšímu zásadnímu po-
klesu emisí CO2 a navýšení podílu bez -
emisních zdrojů. �
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Neházejme jádru klacky pod nohy, potřebujeme ho pro zajištění
energetické bezpečnosti a splnění klimatických cílů
Skupina ÚJV se jako člen Skupiny ČEZ prostřednictvím svých zástupců připojila k manifestu, v němž
se vyzývá k plnému využití jaderných technologií v boji proti klimatickým změnám. Skupina ČEZ se
zařadila po bok renomovaných společností jako EDF, Vattenfall, Fennovoima, Uniper, či Westinghouse.
Podle nich by stejné podmínky a podpora měly platit pro všechny bezemisní technologie a jádro by
z nich nemělo být účelově vyřazováno.

projektu Národního centra pro energe-
tiku. V jeho rámci si klade za cíl inovovat
komponenty energetických zařízení kla-
sických i jaderných elektráren právě pro-
střednictvím aplikací žárově stříkaných
povlaků. 

Pro vybrané klíčové komponenty
elektráren se v průběhu projektu ověřuje
potenciál využití jednotlivých technolo-
gií žárového nástřiku. Navržený experi-
mentální program se týká například po-
vrchů kotlových těles, výparníků, par-
ních ventilů, oběžných kol, rozváděcích
lopatek a dalších komponent, jejichž
kondice je významná pro životnost ce-
lých systémů. Specifické vlastnosti, které
by po aplikaci nástřiku měly povrchy zís -
kat, budou v první fázi ověřeny labora-
torně. Na tento krok pak, ve spolupráci
s provozovatelem zařízení, navazuje
praktické ověření účinnosti metody

přímo v reálných provozních podmín-
kách.

Aktuálním příkladem spolupráce VZÚ
Plzeň s provozovatelem ČEZ je zkušební
nástřik povrchu tělesa kotle K21 v uhelné
elektrárně Tušimice II. Díky němu se do-
plní chybějící, opotřebovaný materiál
a zároveň by úprava ošetřenému povrchu
měla dodat i novou kvalitu – vysokou
odol nost proti korozi v chemicky agresiv-
ním prostředí za vysoké teploty. Dalšími
projekty, které VZÚ Plzeň v oblasti povr-
chových úprav řeší, je například vývoj ma-
teriálů pro ochranu povrchu rotorů geo-
termálních turbín nebo návrh povrchů
dalších komponent jaderných i klasických
elektráren – svarových spojů potrubí, tur-
bín, parních ventilů a dalších. Vhodným
nástřikem lze opravit vady, vzniklé provoz -
ním opotřebením i zajistit preventivní
ochranu těchto kritických dílů.

Povrchové úpravy 
nejen pro energetiku

Ačkoli je experimentální program pro-
jektu Národního centra pro energetiku
směřován primárně do oblasti energe-
tiky, vyvinuté typy povrchových ochran
lze použít i u mnoha dalších aplikací
s obdobnými nároky na vlastnosti povr-
chu. Využití najdou zejména v letectví,
dopravě, strojírenství, chemickém i po-
travinářském průmyslu. Stanislav Martí-
nek, ředitel VZÚ Plzeň, k tomu dodává:
„Za rostoucím zájmem o aditivní techno-
logie typu žárových nástřiků stojí samo-
zřejmě i finanční stránka. Náklady na po-
vrchové úpravy se totiž obecně pohybují
v řádu jednotek procent ceny jednotli-
vých dílů, zatímco jejich životnost se dá
aplikací nástřiku prodloužit až několika-
násobně“.
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ENERGOPROJEKT PRAHA (EGP) se
jako divize společnosti ÚJV Řež za-
bývá všeprofesními projektovými

a předprojektovými činnostmi, včetně
souvisejících inženýrských a poraden-
ských služeb v oblasti investiční výstavby
energetických zařízení jaderné i klasické
energetiky, teplárenství, spalování odpadů
a průmyslové energetiky.

Znalosti z technického řešení českých
a slovenských jaderných elektráren, provo-
zovaných společnostmi ČEZ a Slovenské
elektrárne, jsou v poslední době rozšiřo-
vány díky zahraničním aktivitám ENERGO-
PROJEKT PRAHA, což je postup stanovený
strategickým plánem divize. Mezi vý-
znamné zakázky pro ČEZ z poslední doby
patří spolupráce na plnění podmínek pro-
dloužení provozu jaderné elektrárny Duko-
vany a příprava na zvyšování výkonu. Pro
Jadernou elektrárnu Temelín to byla napří-
klad. spolupráce na periodickém hodno-
cení bezpečnosti provozu. V oblasti jaderné
energetiky je významná pozice EGP na Slo-
vensku, kde je v roli generálního projek-
tanta zapojen do dostavby JE Mochovce
3 a 4 a zvyšování účinnosti bloků 1 a 2. 

Aktuálně se EGP podílí také na přípravě
výstavby jaderných elektráren v Turecku,
Finsku, Egyptě a Uzbekistánu, má ambici
prosadit se např. i na Ukrajině a v Maďar-
sku. Je nutné zdůraznit, že k dosažení této
pozice významně přispívá kooperace
a synergie s ostatními divizemi ÚJV Řež
a opora ve výzkumném zázemí celé tech-
nologické Skupiny ÚJV.

V rámci přípravy na výstavbu nového
jaderného zdroje (NJZ) v ČR se divize EGP
věnuje také studiu projektů uvažovaných
pro výstavbu – s ruským řešením je v kon-
taktu průběžně, ale např. s korejským
a čínským technickým řešením je potřeba

se podrobně seznámit a na pozici hlavního
projektanta NJZ v ČR být připraveni. Práce
EGP ale není jen o velkých projektech, pro-
jektanti řeší i menší projekty pro energe-
tické a průmyslové provozy, občanské
stavby a další.

Zaměstnanci divize EGP jsou právem
hrdí, že svojí prací významně přispívají,
jako firma i jako jednotlivci, k udržení vy-

soké úrovně české jaderné kompetence
a k uplatnění jaderného know-how a pro-
jektových služeb jako českého export-
ního artiklu. EGP má dlouhou historii
a pracuje na své budoucnosti, za to patří
poděkování všem generacím projek-
tantů, na kterých EGP stojí už 70 let,
všem zákazníkům a obchodním partne-
rům. �
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ENERGOPROJEKT PRAHA projektuje už 70 let
ENERGOPROJEKT byl založen v roce 1949, v roce 2002 se ENERGOPROJEKT PRAHA stal divizí ÚJV Řež, a. s.,
a letos slaví 70 let své existence. Je generálním projektantem všech jaderných a většiny klasických
elektráren a tepláren bývalého Československa. 
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Firmy dnes už neřeší, zda digitalizovat
a automatizovat své procesy či niko-
liv, ale jak k tomu přistoupit, odkud

začít a jaké technologie zvolit. Nepohnou
se ale z místa, dokud nenajdou lidi s po-
třebnými znalostmi, anebo neposkytnou
patřičné vzdělávání svým stávajícím za-
městnancům,“ říká Jonathan Appleton, ře-
ditel asociace ABSL. Na éru automatizace
a umělé inteligence je ovšem potřeba při-
pravit nejen management firem, ale i řa-
dové zaměstnance. Své zaměstnavatele
budou schopni podpořit při jejich transfor-
mačních a digitalizačních projektech jen
pokud se jim dostane potřebného vzdělání
a kvalifikace. Dle studie Budoucnost práce
Světového ekonomického fóra bude v ho-
rizontu následujících dvou let potřeba do-
vzdělat či rekvalifikovat dokonce celých
54 % dnešních zaměstnanců. 

Zaměstnanci mají o vzdělávání zájem

Potřebu získání kvalifikace v oblastech,
které na trhu nyní rezonují, přitom vnímají
i samotní zaměstnanci. Například podle
nedávného průzkumu Randstad se na zís -
kávání nových dovedností chce zaměřit
80 % českých zaměstnanců. Více než polo-
vina z nich si ovšem myslí, že by jejich za-
městnavatel měl do vzdělávání investovat
více. A není divu, dle posledních údajů
ČSÚ investují české firmy do školení v prů-
měru pouze 3 134 Kč na jednoho zaměst-
nance ročně. 

Profese zítřka už dnes

„Potřeba zvyšovat znalosti a dovednosti
lidí podle mě nebyla snad nikdy větší,“
zdůrazňuje Jonathan Appleton a dodává:
„V našem oboru, který stojí v samotném
centru inovačních a transformačních pro-
jektů velkých firem, již dnes vidíme nástup
nových profesí. Objevují se trenéři robotic-
kého software, návrháři chatbotů, testeři
virtuální reality, datoví analytici. A brzy při-
jde celá řada dalších pracovních pozic,
které dosud neexistovaly.“ I proto obor
podnikových služeb, na rozdíl od zbytku
trhu, věnuje vzdělávání svých lidí zesíle-
nou pozornost. Zaměstnanci z tohoto sek-
toru stráví na školeních obvykle zhruba 
40–60 hodin ročně. Nejde přitom jen
o kurzy poskytované externími vzděláva-
cími institucemi, velká část tréningů pro-
bíhá i online a prosazovat se začínají i in-
terní školení, v nichž zkušenější kolegové
předávají know-how ostatním pracovní-
kům. Touto cestou se vydala například

společnost Siemens Global Business Ser -
vices, která v rámci své akademie nabízí
více než 200 vzdělávacích aktivit připrave-
ných a realizovaných interními zaměst-
nanci. „Díky interním školitelům šetříme
zhruba 60 % průměrné tržní ceny za jeden
tréninkový den. Uspořené náklady pak
může využít na rozšiřování nabídky kurzů,
o které je mezi zaměstnanci velký zájem,“
uvádí Adam Kiwalski, ředitel Siemens Glo-
bal Business Services.

Automatizační školení v centru zájmu

Dle ABSL jsou dnes ve velkých firmách
nejvyhledávanější kurzy přibližující auto-
matizační projekty a práci s daty. To po-
tvrzuje i organizace Hackett Group, která
se zabývá firemním vzděláváním. „Regis-
trujeme stále větší zájem o programy sez -
namující pracovníky s možnostmi robo-
tické automatizace procesů. Cílem je, aby
lidé pochopili, jakým způsobem mohou
automatizační projekty rozběhnout a jak
s jejich pomocí dosáhnout na další ino-
vace. Velmi oblíbený je i náš vzdělávací
program Datová analytika, který účastní-
kům ukáže, co vše mohou vyčíst ze získa-
ných dat,“ vysvětluje Ben Hartfield z Hac-
kett Group. Kurzy přitom nejsou nijak ná-

ročné na čas, obvykle zahrnují 20-40 hodin
samostudia. „Pokud firmy neinvestují do
svých lidí ani tohle minimum, začnou mít
problémy. Nebudou schopné realizovat
své projekty, což může vést i k nemalým
ztrátám,“ dodává Ben Hartfield. Ztráty
z nedostatku kvalifikované síly přitom již
českým firmám reálně hrozí. Dle nedáv-
ného průzkumu společnosti PwC bude ne-
dostatek zaměstnanců, respektive nedo-
statečné schopnosti najímané pracovní
síly, české soukromé firmy letos stát přes
280 miliard.

Vzdělávání na první příčce 
firemních priorit
Nedostatek talentované pracovní síly za-
číná být problémem napříč mnoha ze-
měmi. Některé regiony střední Evropy do-
konce kvůli tomu zaznamenaly i pokles
zájmu investorů. Dle ABSL tento scénář
České republice zatím nehrozí, a to i díky
její atraktivitě pro pracovníky z celého
světa. „Zatímco jiné země, například Pol-
sko, čelí odlivu mozků, my se můžeme
zatím těšit z jejich přílivu. Vzdělávání by
přesto mělo zůstat na první příčce agendy
všech firem,“ upozorňuje na závěr Jona-
than Appleton. �

Firmy chtějí nasazovat technologie a inovovat, 
ale nevědí jak na to
Přínosy, které sebou nese digitalizace a automatizace, mohou být ohromné. Firmy však velmi často
neví, z jakého konce s adopcí technologií a optimalizací procesů začít. Dle expertů z ABSL je klíčem
vzdělávání zaměstnanců, české firmy ovšem v tomto ohledu zaspaly za zbytkem světa. Zatímco
například globální firmy do vzdělávání svých lidí investují až 40 000 Kč ročně na jednoho
zaměstnance, v ČR je to jen zlomek této částky.
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Vrámci procesu ukládání UOS s VJP do
dlouhých horizontálních ukládacích
vrtů je potřeba zajistit jejich transport

včetně sady lisovaných prefabrikátů z mezi-
skladu do technologické chodby hlubinného
úložiště (HÚ), před příslušný ukládací vrt. Za
tímto účelem bylo navrženo koncepční řešení
soupravy robotických vozů, které slouží k za-
jištění transportu uvedených objektů na uklá-
dacím horizontu HÚ. V současné době probíhá
dlouhodobé testování prototypu platformy

Věda a výzkum

Platforma autonomního převážecího vozu 
pro transport ukládacích obalových souborů
Koncepce umístění ukládacích obalových souborů (UOS) s vyhořelým jaderným palivem (VJP) do
dlouhých horizontálních vrtů, prezentovaná v prvním čísle  CzechIndustry v letošním roce, vyžaduje
specifickou sestavu robotických technologií, tvořících soupravu robotických vozů, jejímž základem je
unifikovaný převážecí vůz.
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Základní technické parametry platformy převážecího vozu UOS

Jmenovitá délka/šířka/výška platformy 6/2,2/0,55 m
Celková délka včetně spřáhel 6,7 m
Jmenovitá nosnost platformy 45 t
Maximální přípustná hmotnost převážecího vozu UOS 55 t
Provozní rychlost 2 km/h
Brzdná dráha při nouzovém brždění � 0,5 m
Jmenovitý výkon trakčního pohonu v základní konfiguraci 2,2 kW
Napájení 1 x 230 V AC, 16 A

Prototyp platformy autonomního převážecího vozu
UOS na testovací kolejové dráze

Testování mechanizmu automatického spřáhla
robotických vozů soupravy

Stend pro simulaci dalšího vozu soupravy při
testování mechanizmu automatického spřáhla

Detail konstrukce platformy převážecího vozu
s E-STOP tlačítkem a signalizačním osvětlením
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autonomního převážecího vozu pro transport
obalových souborů, na jehož vývoji v minu-
lých letech spolupracovaly firmy FITE, a. s.,
a ROBOTSYSTEM, s.r.o, společně s VŠB-TUO.
Výzkumný projekt byl realizován v programu
TRIO s podporou Ministerstva průmyslu a ob-
chodu.

Bezpečnost, energetická náročnost
a ekologičnost autonomního provozu
Klíčovým faktorem ovlivňujícím aplikovaná ře-
šení, bylo zajištění bezpečnosti plně autonom-
ního provozu převážecího vozu pro transport
UOS, respektive celé soupravy robotických
vozů. Z tohoto důvodu byla transportní tech-
nologie vybavena certifikovanými bezpečnost-
ními senzorickými prvky, jejichž základem je
2D laserový skener, kombinovaný s kamerou,
umístěný na obou čelech robotického vozu.
Plošný model prostředí před a za vozem je tak
doplněn o obraz kamery, který lze dále zpraco-
vávat na úrovni řídicího systému převážecího
vozu, nebo jej poskytnout operátorovi velínu,
provádějícímu kontrolní činnost.

Celková přípustná provozní hmotnost pře-
vážecího vozu UOS je 55 t, proto bylo důležité
dobře dimenzovat brzdový systém i přes to, že
není provozní rychlost vysoká. Pohon plat-
formy převážecího vozu je tvořen asynchron-
ním elektromotorem se speciální vícelamelo-
vou brzdou, díky níž je, v případě nouzového
brždění, brzdná dráha plně naloženého vozu,
jedoucího provozní rychlostí, méně než 0,5 m.
Bezpečnost provozu v neposlední řadě ovliv-
ňuje také skutečnost, že všechny vozy sou-
pravy jsou koncipovány jako kolejové. Směr
jízdy je jednoznačně určen a řízení všech situ-
ací autonomního provozu, včetně těch krizo-
vých, je výrazně jednodušší, s nižšími nároky
na instalované technické prostředky. I když se
jedná o autonomní kolejové vozidlo, určené
pro provoz v areálu HÚ, kde by měl být výskyt
osob spíše výjimkou, byl prototyp platformy
převážecího vozu vybaven E-STOP tlačítky,
umístěnými v rozích konstrukce nosného
rámu a osvětlením, jehož úkolem je signalizo-
vat aktuální provozní režim a stav robotického
vozu.

Koncept kolejové dopravy přináší, kromě
faktoru pasivní bezpečnosti, také nezanedba-
telné pozitivum v oblasti energetické nároč-
nosti provozu. Valivý odpor kolejového kola po
koleji je výrazně nižší v porovnání s kolem osa-
zeným plným pryžovým profilem nebo pneu-

matikou, odvalujícím se po betonovém či as-
faltovém podkladu. Skutečnost, že reálné
transportní koridory na ukládacím horizontu
HÚ nebudou striktně horizontální, ale naopak
budou muset, z důvodu vypořádání se s pod-
zemní vodou, být opatřeny mírným sklonem,
tento rozdíl ještě umocňuje. 

Existující transportní systémy pro transport
UOS jsou v řadě případů vybaveny spalova-
cím motorem. Toto řešení má své výhody, ale
při komplexním pohledu na věc jej řešitelský
tým vnímá, pro danou aplikaci, jako ne-
vhodné. Jako ideální, zejména z důvodu vy-
soké reálné účinnosti a provozu bez produkce
lokálních emisí v místě instalace pohonu, se
jeví elektrické pohony. I přes to, že byly ener-
getické nároky na provoz převážecího vozu
minimalizovány, není, vzhledem k transpor-
tovaným hmotnostem a k předpokládaným,
poměrně dlouhým, dojezdovým vzdálenos-
tem, vhodné řešit napájení vozu pouze aku-
mulátorem. Každý vůz soupravy bude nezá-
visle na ostatních napájen z napájecí troleje,
situované v profilu kolejiště. Konstrukční ře-
šení platformy převážecího vozu UOS umož-
ňuje instalaci akumulátoru, k jeho aplikaci
však dojde pouze v případě, že nebude
možné všechny transportní koridory HÚ vy-
bavit napájecí trolejí. V takovém případě
bude instalovaný akumulátor sloužit vý-
hradně pro překlenutí úseku bez napájecí tro-
leje.

Robustnost, jednoduchost 
a modularita řešení
Základem zvoleného konstrukčního řešení
platformy převážecího vozu UOS je nosný
rám, dimenzovaný na zatížení až 45 t. Prosto-
rově členitý a tuhý svařenec rámu umožňuje
instalaci prvků senzorického, řídicího, zdrojo-
vého a lokomočního subsystému. Lokomoční
subsystém je, v případě platformy převáže-
cího vozu, tvořen kompaktními moduly kole-
jových kolových jednotek, které jsou, pro-
střednictvím přírub, připojeny k nosnému
rámu. Symetrická konstrukce nosného rámu
vozu dále umožňuje instalaci dvojice trak -
čních pohonů. Vůz může mít jednu nebo dvě
hnací nápravy, přičemž k zajištění požado-
vané trakce a uvedené brzdné dráhy při nou-
zovém brždění je potřeba pouze jedna z nich.
Konstrukční řešení trakčního systému umož-
ňuje provoz vozu na přímých i zakřivených
kolejových tratích.

Spojování a rozpojování vozů
v automatickém módu

Transportní proces vyžaduje určitou součin-
nost a synchronizaci jednotlivých vozů sou-
pravy. Každý vůz soupravy bude vybaven me-
chanizmem, který umožní automatické spojení
a rozpojení libovolných dvou vozů. V průběhu
transportu není nutné, aby vozy soupravy jely
společně navzájem fyzicky propojeny. Před za-
hájením zavážení UOS a lisovaných prefabri-
kátů do ukládacího vrtu, však musí být
všechny vozy, v definovaném pořadí, v tech-
nologické chodbě, těsně seřazeny, čemuž od-
povídá propojení vozů pomocí mechanizmu
spřáhla. Díky senzorickému systému a akčním
členům spřáhla probíhá proces spojování
a rozpojování zcela automaticky. Automatické
spřáhlo má svůj význam zejména při řešení
krizových scénářů. V případě poruchy kterého-
koliv vozu soupravy je možné, s využitím auto-
matického spřáhla, daný vůz libovolným jiným
vozem soupravy odtáhnout do servisního zá-
zemí. U prototypu platformy převážecího vozu
byla funkce automatického spřáhla testována
s využitím zkušebního stendu, pevně umístě-
ného na testovací kolejové dráze, simulujícího
druhý vůz soupravy.

Navazující výzkum 
a potenciál využití v průmyslu
Prototyp platformy, který v minulých měsících
úspěšně prošel náročným testováním, je dob-
rým základem budoucího unifikovaného auto-
nomního převážecího vozu. Výzkumný tým
v současné době pracuje na vývoji unifikované
nástavby vozu včetně mechanizmu výškového
polohování, který umožní kalibraci výšky ná-
stavby vozu s reálnou výškou ústí horizontál-
ního ukládacího vrtu v technologické chodbě.
Nejvýznamnějším bodem současných výz -
kumných aktivit je však fixační monoblok, kte-
rým bude vybaven jeden z unifikovaných pře-
vážecích vozů soupravy, určený pro transport
UOS s VJP. Vyvinutý prototyp platformy auto-
nomního převážecího vozu je primárně určen
pro využití v rámci transportních robotických
technologií HÚ. Zvolené konstrukční řešení,
robustní senzorický a řídicí systém a určitá
míra konfigurovatelnosti, umožňující měnit
některé technické parametry, však tvoří poten-
ciál pro její nasazení také v průmyslových apli -
kacích. �

Daniel Polák, Pavel Bartoš, Pavel Halada
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Koncepční model naložené soupravy robotických vozů
Legenda: 1. Unifikovaný převážecí vůz, 2. Fixační monoblok pro zajištění UOS při transportu, 3. Karuselový vůz s ukládacím robotem, 4. Ukládací robot,
5. Ukládací obalový soubor (UOS), 6. Podkladové lože, 7. Kruhová výseč, 8. Kruhová výplň
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Při příležitosti vědecké konference COM-
SYN jste představili biopalivo druhé gene-
race z odpadní biomasy. Čtenáře by jistě
zajímalo, jaký je zásadní rozdíl mezi bio-
palivem první a druhé generace. 

JH: V první řadě je potřeba upřesnit, že
evropská ani česká legislativa nepracují
s termíny první nebo druhá generace bio-
paliv. Legislativa se především zaměřuje na
suroviny, ze kterých může být biopalivo vy-
robeno. Ty buď přímo konkurují surovinám
pro potravinářský průmysl, nebo se jedná
o odpadní látky v pevné, kapalné, nebo
plynné formě. Odpadem může být napří-
klad biomasa vznikající při těžbě dřeva, kon-
centrát metanu zachycený v rámci chovu
dobytka, a/nebo prasat, komunální biood-
pad, vodní řasy a další suroviny blíže spe-
cifikované ve směrnici RED II, příloze IXa
(renewable energy directive II). Biopalivo
představené v rámci projektu COMSYN
bylo získáno zplyněním odpadní dřevní
hmoty na syntézní plyn (směs oxidu uhel-
natého a vodíku), potažmo v rámci násled-
ného procesu tzv. Fischer-Tropschovy syn-
tézy (FTS) na lineární, převážně nasycené
uhlovodíky. Směs uhlovodíku pak dělíme
destilačním způsobem obdobně jako ropné
látky na paliva odpovídající frakcím auto-
mobilového benzínu, resp. motorové nafty.
Získanou benzínovou frakci není možné jed-
noduše přimíchat do směsi automobilo-
vých benzínů, jelikož lineární parafinické
uhlovodíky mají velmi nízké oktanové číslo.
Taková frakce pak musí být upravena pro-
cesem katalytického reformování nebo izo-
merace. Naopak cetanové číslo frakce mo-

torové nafty převyšuje cetanové číslo mo-
torové nafty dostupné v čerpacích stani-
cích. Může tak být využita samostatně, nebo
jako příměs. Je ale třeba rovněž dodat, že
palivo obsahující především lineární para-
fíny vykazuje horší nízkoteplotní vlastnosti.
V případě využití v zimním období proto
musí být upraveny izomeračním procesem.

Výzkum byl motivován potřebou plnění
přísných emisních norem. Jak tomu rozu-
mět, znamená to, že při jízdě na biopalivo
neunikají do ovzduší žádné škodlivé látky?

JH: Biopalivo získané v rámci projektu
COMSYN neobsahuje síru ani dusík. Proto
v rámci spalování neunikají do ovzduší
oxidy síry. Organická hmota, která byla po-
užita při výrobě tohoto biopaliva, pro svůj
růst v minulosti spotřebovala stejné množ-
ství CO2, které je emitováno při jeho spá-
lení. Nedochází tak k navyšování skleníko-
vého plynu v atmosféře.

Od věci jistě není otázka, zda by bylo
možné jezdit na biopalivo druhé generace
takříkajíc napřímo, nebo musí být přimí-
cháváno do pohonných hmot?

JH: Evropská legislativa již zná normu na
tzv. syntetickou motorovou naftu, kterou je
možné samostatně uvádět na trh. V České
republice tato norma prozatím nebyla
schválena, nicméně počítá se s jejím zave-
dením paralelně s výrobou a distribucí po-
kročilých biopaliv.

V tiskové zprávě jste uvedli, že vámi vyví-
jené biopalivo na rozdíl od současného

metylesteru řepkového oleje nehrozí po-
škozování motoru vozidla. Můžete to více
konkretizovat?

JH: Biopaliva získaná technologií FTS
neobsahují kyslík, což omezuje vznik koro-
zního prostředí. Dále neobsahují tak vý-
razný podíl nenasycených uhlovodíků,
které mohou v motorech zejména při del-
ším stání polymerovat a způsobovat tak
ucpání palivového systému.

Vyrábět biopalivo z „odpadu“ je bezpo-
chyby lákavé. Přibližte nám proces jeho
výroby.

JH: Koncept je založen na technologii
zplyňování různých druhů odpadní bio-
masy na syntézní plyny (oxid uhelnatý
a vodík). V rámci tohoto konceptu bude
konverze probíhat ve výrobních jednot-
kách malého a středního měřítka umístě-
ných blízko zdrojům biomasy (10-50 kt/rok
produktů Fischer-Tropschovy syntézy).
Zkoumanou technologií bude zpracováván
dřevní odpad, sláma a další zemědělské
zbytky i různé odpadní materiály. Techno-
logie bude v rámci tohoto konceptu začle-
něna do lokálních výroben elektřiny
a tepla, kde bude biomasa zužitkována
s 80% energetickou účinností. Odpad nebo
biomasa se chemickou reakcí (zplyňová-
ním) převede na tzv. syntetický plyn (vodík
a oxid uhelnatý). Následně chemickou re-
akcí oxidu uhelnatého a vodíku v hetero-
genních katalyzátorech vznikají žádané
uhlovodíky a vodní pára. Kapalné mezipro-
dukty poté budou transportovány do stá-
vajících ropných rafinérií a zde budou vy-

Je důležité se zaměřit na to, co je v našich oblastech k dispozici,
a tím jsou odpadní dřevní hmota nebo odpadní plasty
Na otázky časopisu CzechIndustry odpovídají Jiří Hájek a Josef Šimek 
z Unipetrol výzkumně vzdělávacího centra
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užity pro mísení vysoce kvalitních motoro-
vých paliv s požadovaným efektem emis-
ních úspor. V rámci konceptu poroste
počet zařízení na primární konverzi bio-
masy a ropné rafinérie budou postupně
přeměňovány na výrobny biopaliv.

Z vašich slov vyplývá, že v laboratorních pod-
mínkách biopalivo z odpadních materiálů
umíme zhotovit. Kdy se dočkáme jeho vý-
roby v poloprovozu nebo přímo v provozu?

JH: Realizace v průmyslovém měřítku
musí být podpořena ekonomickými pod-
mínkami, které producentům umožní in-
vestovat nemalé částky do celého řetězce
technologií nezbytných k výrobě pokroči-
lých biopaliv. Mimo značné investiční vý-
daje je hlavní překážkou nedostupnost su-
rovin v blízkosti místa zpracování. Nic-
méně současné prognózy uvažují horizont
cca 10 let.

Za druhé světové války postavili nacisté
v Záluží závod na výrobu benzínu z uhlí.
Po válce se od tohoto projektu ustoupilo
z důvodu vysoké energetické náročnosti
výroby a tím i ceny výsledného produktu.
Nehrozí něco podobného v případě bio-
paliv, nebo nás čeká další kolotoč dotací
jak tomu je v případě řepkového oleje?

JŠ: Přechod z uhlí na ropu byl v litvínov-
ském závodě opravdu vyvolán skutečností,
že výroba kapalných paliv z ropy je snazší
a tento postup byl ekonomicky výhodnější.
Avšak v současnosti stále více započítá-
váme do ceny vstupní suroviny i její dopad
na životní prostředí a rovněž i složku nezá-
vislosti na dovážených surovinách. V tomto
ohledu se pak může jevit zpracování obno-
vitelných surovin jako výhodné. Dalším
faktorem je i skutečnost, že se dnes sna-
žíme biopaliva vyrábět přednostně z od-
padů, což je ekonomicky značně zajímavé.
Co se týče kolotoče dotací, jak jej nazý-
váte, je nutné si uvědomit, že pokud
opravdu chceme používat ekologická pa-

liva a být méně závislí na zahraničních
zdrojích energie, musí rozdíl oproti tržní
ceně efektivnějších surovin hradit stát for-
mou dotací. Je však na našich zákonodár-

cích, aby nastavili pravidla tak, že nebude
nedocházet ke zneužívání těchto pro-
středků.

Výzkum probíhá v rámci mezinárodního
projektu COMSYN. Které státy se na něm
podílejí a jakou roli v něm hraje vaše pra-
coviště?

JH: Projekt COMSYN propojuje vý-
zkumné ústavy a průmyslové organizace
z Finska, Německa, ČR a Itálie. UniCRE se
v rámci konsorcia soustředí především na
dělení získaných frakcí a jejich finální
úpravu tak, aby mohly být zpracovány na
stávajících rafinérských technologiích.
V rámci projektu je pod vedením UniCRE
realizován vývoj nových katalyzátorů
umožňujících zlepšení nízkoteplotních
vlastností frakce středních destilátů a ve
spolupráci s mateřskou společností je po-
suzována celková ekonomika zpracování
produktů FTS v rafinerii. 

COMSYN není jediný projekt, jímž se za-
býváte. Co vše zahrnuje váš výzkum?

JŠ: V UniCRE se zabýváme pěti hlavními
směry, které podporují hlavní průmyslové
aktivity České republiky. Zabýváme se sa-
mozřejmě již zmiňovanými palivy, dále se
věnujeme výzkumu výroby petrochemiká-
lií z klasických i obnovitelných zdrojů, zpra-
cování biomasy a odpadů, výzkumu speci-
álních anorganických materiálů, jako jsou
pokročilé katalyzátory, žáruvzdorné mate-
riály a pojiva, a v neposlední řadě rovněž
vývoji speciálních pokročilých analytických
metod.

Představte nám některé projekty takříkajíc
s vysokou přidanou hodnotou.

JŠ: Je velmi obtížné třídit výzkumné pro-
jekty podle přidané hodnoty, stanovovat je-
jich přínosy a návratnosti. Spíše by dalo se
říci, že některé projekty mají větší potenciál.
V případě přípravy, psaní a samotné reali-
zace výzkumného projektu nikdy nevíte, jak
skončí. Jste si pouze jist vědeckým poten-
ciálem. U projektů, které dopadnou dobře,
samozřejmě dost záleží na realizaci a na
průmyslovém partnerovi - jestli výsledky
získané výzkumem dokáže zrealizovat a ná-
ležitě zpeněžit.  Za výzkumné úkoly s vyso-
kým potenciálem považujeme všechny
naše zahraniční projekty. Spolupracujeme
na nich se světově významnými vědeckými
institucemi a všechny jsou zaměřeny na
praxi. Mezi takové akce patří třeba projekt
CLARA, jenž se zabývá zplyňováním od-
padní biomasy v chemické smyčce a ná-
slednou výrobou biopaliv. Další projekty
pak jsou zaměřeny na vývoj nových typů
katalyzátorů, které významnou měrou sni-
žují energetické nároky stávajícího prů-
myslu a pomáhají tak nahrazovat kataly-
tické materiály využívající problematické
kovy, jako je například nikl a chróm.

UniCRE je výzkumně-vzdělávací centrum,
o výzkumu jsme již hovořili, jak je tomu se
vzděláním?

JŠ: Jedním z hlavních cílů UniCRE je sa-
mozřejmě vzdělávání. Těžištěm našich
vzdělávacích aktivit je spolupráce na výuce
s VŠCHT Praha, s Univerzitou Jana Evan-
gelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Univer-
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Ing. Jiří Hájek, MBA
Generální ředitel Unipetrol výzkumně
vzdělávacího centra, a.s.
Jiří Hájek do UniCRE nastoupil v roce
2014 a v roce 2019 se stal předsedou
představenstva a generálním ředite-
lem. Do Centra přinesl zkušenosti,
které získal jako procesní inženýr
v České rafinérské či ředitel společnosti
Euro Support Manufacturing Czechia,
s.r.o. Je absolventem Vysoké školy
chemicko-technologické v Praze, kde
se věnoval studiu technologií zpraco-
vání ropy a zušlechťování ropných
frakcí. Absolvoval roční stáž na Techni-
cal University of Denmark se zaměře-
ním na těžbu ropy. V souvislosti s pra-
covním zaměřením absolvoval Chap-
man University, kde získal titul MBA.

Ing. Josef Šimek, Ph.D.

Ředitel úseku výzkumu Unipetrol vý-
zkumně vzdělávací centrum, a.s.
Josef Šimek zastává svou funkci od
ledna 2018. Během své kariéry
v UniCRE již dříve pracoval jako vý-
zkumný pracovník a vedoucí analytic-
kých laboratoří. Vrátil se zkušenostmi
vedoucího výzkumu ve společnosti
Euro Support Manufacturing Czechia,
s.r.o., kde se věnoval výstavbě speciál-
ních laboratoří, vedení předvýroby, la-
boratoří kvality a technologie výroby.
Působil rovněž ve společnosti Unipe-
trol, kde se zabýval implementací vyš-
šího řízení APC (Advanced Process
Control) na výrobních jednotkách.
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zitou Pardubice a s Českou zemědělskou
univerzitou v Praze. K našim hlavním akti-
vitám patří vedení diplomových, bakalář-
ských a semestrálních prací, pořádání labo-
ratorních cvičení a exkurzí. Studenty také
zapojujeme jako pomocnou vědeckou sílu
do výzkumných projektů. Co se týče spolu-
práce se středními a základními školami,
pořádáme workshopy pro učitele chemie,
pro studenty přednášky na atraktivní té-
mata a studentské soutěže a konference.

Jak vidíte vývoj dopravy z pohledu ener-
gie používané k pohonu, nejsme přílišní
optimisté při sázce na elektromobilitu?

JŠ: Otázka čisté mobility je velmi důle-
žité téma. Nyní probíhá souboj mezi něko-
lika směry, a to elektromobilitou, klasic-
kými spalovacími motory a vodíkovými
technologiemi. Podle mého názoru je
nutné pracovat na všech cestách mobility
a prohloubit výzkum ve všech oblastech.
Čas a praktické využití jednotlivých tech-
nických řešení nám ukáže jasného vítěze.
Bylo by chybou spoléhat na jeden typ po-
honu. V budoucnu tak nejspíš vznikne ně-
jaký energetický mix, který budeme využí-
vat. Dost těžko si lze nyní představit sa-
nitky a vozidla bezpečnostních složek jako
elektromobily. V současné době asi
všichni, kteří jezdíme osobníme automo-
bily, cítíme silný legislativní tlak na snížení

emisí plynoucích z dopravy. Dle mého ná-
zoru musí jít tento tlak ruku v ruce s tech-
nickým pokrokem. Myslím si, že je možné
dosáhnout téměř bezemisní dopravy,
avšak v poněkud delším časovém hori-
zontu. Až budou technologie na takový
přerod zralé, lidé sami přejdou na lepší
a ekologičtější řešení dopravy, pokud jim
ho nabídneme. To je teď náš úkol.

Unipetrol se podílí na aktivitách v rámci
vodíkové platformy, není právě vodík pa-
livo budoucnosti?

JH: Z pohledu komfortu pro uživatele
nabízí vodík jako nosič energie pro elek-
tromotory stejný komfort pro zákazníky
jako dnešní fosilní paliva – rychle jej na-
čerpáte a po celou dobu provozu budete
moci využívat konstantní výkon motoru.
Hlavním problémem je chybějící infra-
struktura. Proto jde Unipetrol tomuto pro-
cesu naproti i s vědomím, že do bu-
doucna bude vodík nahrazovat tradiční ra-
finérské produkty. V UniCRE se na tomto
projektu výzkumně podílíme.

Otázka na závěr: Dočkáme se čisté mobi-
lity a za jakých předpokladů?

JH: Technologie umožňující využití
čisté mobility jsou známy již po deseti-
letí. Problémem je ale především nedo-
statek vhodných surovin v oblasti střední
Evropy. Nemůžeme počítat se slunečním
svitem jako např. v tropických a subtro-
pických oblastech, nedisponujeme větr-
ným potenciálem přímořských států
a nemáme ani k dispozici množství vody
proudící z hor do údolí jako např. v Nor-
sku. 

Je proto důležité zaměřit se na to, co
je v našich oblastech k dispozici, a tím
jsou odpadní dřevní hmota nebo od-
padní plasty. Uvažovat výrobu biopaliv
z řas nebo skořápek ořechů není pro náš
region v současnosti reálné. �
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Je důležité se zaměřit na to, co je v našich oblastech k dispozici...
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Během spánku regenerujeme, náš
mozek se čistí a třídí v sobě infor-
mace, které potřebujeme či nikoliv.

Tělo zároveň také odpočívá a nabírá ener-
gii, abychom byli další den schopni
správně fungovat. Ne každý si ale může
skutečně dopřát osm hodin kvalitního
spánku denně.

Lze nahradit ztracený čas 
určený pro spánek?
Někteří vědci věnující se výzkumu spánku
říkají, že ano. Podle nich dokážeme dohnat
spánkový deficit, ale ne zcela. Udržet spán-
kový rytmus je nezbytné, protože se jedná
o jednu z nejdůležitějších biologických po-
třeb. Tělo má jen jeden způsob řešení ne-
dostatku spánku, který by se dal označit
jako „spánkový tlak“ (sleep preasure).

Když náš organismus cítí, že je spánku
nedostatek, automaticky nás do něj přivádí.
Pokud bychom nespali několik dní, v jeden
okamžik prostě usneme, i kdybychom
zrovna stáli na ulici nebo v práci. Nemusíme
ani připomínat možné důsledky takové situ-
ace. Do dlouhého a hlubokého spánku pa-
dáme tehdy, když se objeví příležitost. Ty-
picky například o víkendech. Světový rekord

v oddalování spánku je 11 dní. “Rekord-
man” následně prospal 14 hodin v kuse.

Při akutním nedostatku se spánku tak
jako tak nevyhneme. Při nevhodném odda-
lování odchodu “na kutě” ale zabraňujeme
mozku v jeho práci při úklidu nadbyteč-
ných myšlenek, informací. A přiznejme si,
že jeden delší spánek o víkendu nemůže
stačit k úplnému zotavení po dlouhodo-
bém chronickém spánkovém deficitu.
Problém se navíc zhoršuje, pokud trpíte
nějakou formou spánkové poruchy, takže
i když jednou za čas máte prostor pro delší
spánek, nejste schopni ho plně využít.

Důsledky nedostatku spánku

Mikrospánek je jedním z rizik, které se
často vyskytují u lidí, jenž trpí dlouhodo-
bým nedostatkem spánku. Snížený výkon
a pozornost zapříčiněný mikrospánkem
může mít velmi nešťastné důsledky při ma-
nuální práci nebo třeba řízení vozidla.
Kromě toho ale chronický nedostatek
spánku vede ke zvýšení rizika zažívacích
problémů, obezity, cukrovky či srdečních
onemocnění. Konečným důsledkem pak
může být až předčasné úmrtí způsobené
celkovou únavou organismu.

Podle neurovědců lze spánkový deficit
dohonit, pokud se jedná jen o krátkodobou
zkušenost. Spánek pomáhá tělu také vy-
plavovat toxické proteiny zapříčiňující ne-
urodegenerativní poruchy. To je důvod,
proč je spánek důležitý pro efektivní učení
a udržení zdravého mozku v dlouhodobém
horizontu. Dospávání o víkendech může
také ovlivnit náš vnitřní biologický cirkadi-
ánní časový rozvrh, což vede k tomu, co
nazýváme “sociálním opožděním” (social
jet lag).

Náš cyklus spánku a bdění je založen na
24 hodinovém rytmu. Jakmile se jeden cy-
klus završí a započne nový, naše biolo-
gické hodiny v podstatě “resetují”. Vý-
razně delší spánek než obvykle nám tento
cyklus narušuje a máme pak problém jak
zpět naladit svůj organismus.

Pokud tedy nemůžeme během pracov-
ního týdne spát potřebný počet hodin
a budeme to dohánět o víkendu, hrozí, že
si rozhodíme biologický rytmus a nebu-
deme schopni normálně usnout ani v ne-
děli večer. Nejlepší způsob, jak se vyhnout
nežádoucím důsledkům nedostatečného
spánku, je zajistit si konzistentní spánek po
celý týden. To znamená pravidelný spánek
v délce trvání alespoň 7 hodin. �

Je možné dohnat přes víkend nedostatek spánku?
Spousta lidí spoléhá na koncept “regeneračního víkendu” po náročném pracovním týdnu. Je pátek
a vy jedete konečně domů po několika nedospalých nočních směnách. Těšíte se, jak deficitní hodiny
spánku doženete o víkendu. Opravdu to tak ale funguje?



To jsou některé ze zásadních výhod elek-
tromobilů oproti konvenčním vozidlům
se spalovacími motory. S rostoucím poč-

tem bezemisních zón v evropských městech
význam elektrických aut poroste, zejména
coby prostředků městské dopravy. O rozvoji,
přednostech a budoucnosti elektromobility
hovoří Leoš Kabát ze společnosti Schneider
Electric, která postavila ve světě více než 90
tisíc nabíjecích stanic pod označením EVlink
a je hlavním hráčem v oblasti řízení energií,
průmyslové automatizace a digitální transfor-
mace. 

Elektromobily jsou dnes zmiňovány přede-
vším s důrazem na životní prostředí. Co ale
přesvědčí koncové spotřebitele, aby jim dali
přednost před klasickými vozy? Přeci jen po-
řízení elektrického auta je velice nákladná zá-
ležitost. 

To nepochybně ano, ale provozovatel vozu
by měl zvážit i další kritéria. Vezměte si, že za
krátkou dobu už nebudete moci vjet do někte-
rých čtvrtí evropských měst, protože městské
části zavádějí bezemisní zóny, což může být
například při dojíždění do zaměstnání značný
problém. A dále je potřeba si říct, že elektro-
mobil znamená také nižší provozní náklady,
a to nejen co se týče pohonu. V takovém autě
je mnohem méně mechanických částí, než
v klasickém voze, a proto také vyjdou mno-
hem levněji náklady na servis. A to už za
úvahu stojí. 

Dobře, ale zásadním argumentem je prozatím
nedostatečná síť dobíjecích stanic a také do-
jezdová vzdálenost elektromobilů. 

To není tak docela pravda. Elektromobily
jsou dnes mnohem dál, než byly před rokem,

vývoj jde rychle dopředu. Dnes dovedete na
jedno nabití ujet 300 až 400 kilometrů. Co se
týče dobíjecích stanic, tak primární je instalace
těch rychlonabíjecích a posílení infrastruktury
ve městech. Klíčová nabíjecí stanice pro kaž-
dého uživatele je umístěna u něho doma – ta
bude využívaná nejvíce, a proto je důležité,
aby byla optimálně zvolena s ohledem na cel-
kový odběr domu, popř. byla doplněna
o vhodné řízení. 

Kdo by podle vás měl elektromobily nejvíce
využívat, jsou to spíše firmy, nebo soukrom-
níci? 

Nejvíce by je dle mého soudu využily státní
složky a firmy – například policie, pošta, úřad
sociálního zabezpečení. Dále pak takové vozy
mohou využívat různé rozvážkové služby jídla
a v neposlední řadě najdou využití i v půjčov-
nách městských aut. A nabíjet se taková auta
mohou například při čekání na zákazníka, nebo
když zákazník nakupuje. 

To jsou firmy a státní správa, ale jak by se měl
při využívání elektromobilu chovat soukromý
provozovatel? 

Je třeba si uvědomit, že s elektromobilem
je potřeba cesty plánovat. Na běžné dojíždění
vám bude stačit nabíjet 1-2 krát týdně, na delší
cesty je třeba zvolit takovou trasu, aby poblíž
byla dobíjecí stanice. Za mě by bylo ideální,
kdyby se povedla spolupráce státních institucí
a soukromých operátorů, kteří už na trhu jsou,
a vytvořila se nějaká jednotná platforma, na
které by jednotliví provozovatelé mohli nabí-
jecí stanice spravovat a umožnili uživatelům
elektromobilů snadnější přístup k nabíjení na
veřejných místech.

Jsou tedy spalovací motory mrtvé a budouc-
nost mají jen elektromobily? 

Tak striktně bych to netvrdil, ale pravdou
je, že evropská legislativa v současné chvíli
nahrává spíše rozvoji elektromobility. Mys-
lím, že do budoucna budou elektromobily
a hybridy posilovat svůj podíl v městské do-
pravě. U mnoha evropských měst jsou již
dnes překročeny maximální povolené kon-
centrace oxidu uhličitého v ovzduší a evrop-
ské státy na to reagují stále přísnějšími nor-
mami a zaváděním bezemisních zón. V Ně-
mecku je jich už 58, ve Francii 28, a pokud do
nich vjedete vozidlem, které nesplňuje
emisní normy, hrozí vám vysoké pokuty.
Z tohoto hlediska dnes automobilky nemají
prakticky jinou možnost, než přejít k plug-in
hybridům nebo elektromobilům. Otázkou
zůstává, jak na tento trend zareagují vlády.
V některých zemích je elektromobilita vý-
znamně podporovaná, například v Norsku,
Česko na nějaké významnější legislativní
kroky teprve čeká. �
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V evropských městech přibývá bezemisních zón.
Elektromobily a hybridy posílí svůj podíl v městské dopravě
Nízké provozní náklady, malá hlučnost a v neposlední řadě také nulové provozní emise skleníkových plynů. 
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Běžně se pod odpovědností výrobce za
jeho výrobek rozumí to, že pokud si
spotřebitel zakoupí produkt, který ne-

funguje, nebo pokud dokonce způsobí spo-
třebiteli nějakou škodu, je výrobce povinen
ho opravit, vyměnit za jiný, nebo způsobe-
nou škodu uhradit. 

Co ale v případě, kdy výrobek doslouží
a spotřebitel se ho rozhodne zbavit? I v ta-
kovém případě se může stát, že tyto vyslou-
žilé kusy mohou škodu způsobit. Řada
z nich totiž pro své správné fungování ob-
sahuje látky nebezpečné pro životní pro-
středí (např. zářivky obsahují malé množství
rtuti, ledničky freonové plyny apod.). Únik
těchto nebezpečných látek do přírody by
mohl způsobit nevratné poškození život-
ního prostředí. Proto byl zaveden právě in-
stitut tzv. rozšířené odpovědnosti výrobce.
Jeho odpovědnost je v tomto případě „roz-
šířena“ z období, kdy spotřebitel výrobek
užívá, také na období, kdy výrobek již do-
sloužil a ve kterém se ho chce dosavadní
uživatel zbavit.

Princip rozšířené odpovědnosti výrobce
byl v některých západoevropských zemích
zformulován již na konci osmdesátých let
(např. Švédsko). Výrazně se však rozšířil až
po roce 2001. Není asi překvapivé, že koléb-
kou „rozšířené odpovědnosti výrobce“ je
EU, nicméně dnes je tento koncept běžný
v Severní Americe (USA, Kanada), Austrálii,
a začíná se prosazovat i v Asii (Japonsko,
Jižní Korea, ale třeba také Čína) nebo v Jižní
Americe (Brazílie, Argentina, Kolumbie
atd.).

Jaké jsou tedy jeho cíle? Jedním z nejdů-
ležitějších je tzv. ekodesign. Ekodesign je ta-
ková konstrukce výrobků (tj. materiálové
složení, obsah provozních látek, jednodu-

chá recyklovatelnost atd.), která co nejméně
zatěžuje životní prostředí. Má se za to, že
pokud je výrobce odpovědný za své vý-
robky i po skončení jejich životnosti, tj. ze-
jména pokud musí nést plné náklady jejich
ekologického sběru a recyklace, bude v jeho
zájmu, aby své výrobky konstruoval s co
nejnižšími náklady. Neboli, pokud má vý-
robce povinnost financování sběru a recy-
klace svých použitých výrobků, tak se bude
přirozeně snažit o to, aby se tyto použité vý-
robky daly jednoduše a levně recyklovat. 

Výrobce tedy bude přirozeně motivován
snižovat obsah nebezpečných látek, nebo
se bude snažit je zcela nahrazovat tako-
vými, které nebezpečné nejsou, protože
ekologická likvidace nebezpečných látek je
vždy finančně velmi náročná. Výrobky ob-
sahující nebezpečné látky jsou pak velmi
nákladné na recyklaci. V takovém případě
mluvíme o tzv. negativní ekonomické hod-
notě. To znamená, že náklady na ekologický
sběr a recyklaci výrobků obsahujících ne-
bezpečné látky jsou mnohonásobně vyšší
než u běžných výrobků. Například zářivky,
které pro své správné fungování obsahují
již zmíněné malé množství rtuti, jsou ex-
trémně nákladné na sběr a ekologickou re-
cyklaci.

Dalším, a nikoliv nevýznamným příno-
sem rozšířené odpovědnosti výrobce je
zpětné využití recyklací získaných materiálů.
Řada vysloužilých výrobků totiž obsahuje
zajímavé suroviny. Například sporáky obsa-
hují velké množství železa. Použité výrobky
se tedy sbírají a recyklují i kvůli tomu, aby
nebylo nutné těžit primární suroviny, jejichž
zásoby jsou v přírodě omezené a jednoho
dne se zcela zákonitě vyčerpají. Rozšířená
odpovědnost výrobce je součástí tzv. cirku-

lární ekonomiky, ve které jde o to, aby se co
nejvíce materiálů recyklovalo a znovu vy-
užilo. Tím by se zásadním způsobem mohla
omezit těžba některých surovin z přírody.
Bohužel některá použitá elektrozařízení
žádné zajímavé materiály neobsahují (jako
například ony zářivky).

Možná je ještě zajímavé si říci, kdo je to
vlastně „výrobce“. Kupříkladu v oblasti
elektrozařízení je dle veřejného seznamu
Ministerstva životního prostředí v ČR více
než 3 000 „výrobců“ (seznam naleznete na
adrese isoh.mzp.cz). Možná Vám to přijde
hodně, ale je to dáno tím, že zákon o odpa-
dech vztahuje „rozšířenou odpovědnost vý-
robce“ nejen na firmy, které v ČR své vý-
robky přímo vyrábějí (producer/manufactu-
rer), ale i na ty, které je do ČR dovážejí (im-
porter). Obchodní zastoupení zahraničních
producentů jsou tedy zákonem také pova-
žována za „výrobce“. A nejen to. Pokud
třeba nějaký zahraniční výrobce v ČR své
obchodní zastoupení nemá, ale přesto se
sem přes distributory jeho zboží dováží, je
povinen si v ČR obstarat tzv. pověřeného
zástupce, tj. někoho, na koho přecházejí po-
vinnosti výrobce. To je samozřejmě velmi
moudré ustanovení, protože firmu, usaze-
nou například ve Španělsku nebo dokonce
v Číně, by bylo velmi komplikované přimět
k tomu, aby si na území České republiky 
plnila své povinnosti v oblasti rozšířené od-
povědnosti. 

Jak vidíme, rozšířená odpovědnost vý-
robce je tedy klíčový institut, jehož cílem je
zajistit zejména ochranu životního prostředí
a trvale udržitelný růst. �

Ing. Petr Číhal, obchodní ředitel
Kolektivní systém EKOLAMP

Rozšířená odpovědnost výrobce
Výrobci některých vybraných výrobků, (např. elektrozařízení, pneumatik, baterií, obalů atd.) jsou
odpovědni za své produkty i po skončení jejich životnosti. Jedná se o tzv. rozšířenou odpovědnost
výrobce (neboli extended producer responsibility). Proč o ní mluvíme jako o „rozšířené“? 
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Průměrná česká domácnost by z instalo-
vaných baterií mohla napájet svá elek-
trická zařízení až 1 rok, elektromobil by

na jedno nabití ujel 12 500 km (cca vzdále-
nost z Plané nad Lužnicí do kambodžského
Phnompenu). Bateriové úložiště používá
technologii Siemens SIESTORAGE.

„Instalace baterií v energetickém zdroji 
C-Energy je typickou ukázkou toho, jak
mohou moderní technologie pronikat do tra-
dičních oblastí průmyslu. Napojení baterií na
fosilní zdroj výroby energie je poměrně
novou myšlenkou, přináší však řadu výhod
a věřím, že se toto technické řešení brzy
uplatní i v dalších zdrojích v České republice,“
uvedl v rámci slavnostního představení Karel
Havlíček, ministr průmyslu a obchodu ČR.

Bateriové úložiště C-Energy je největší
v České republice. V Evropě však existují
i větší, technologií SIESTORAGE je například
vybaveno úložiště v bavorském Pfreimdu
s výkonem 13 MW. Unikátnost aplikace bate-
riového úložiště v C-Energy Planá spočívá ze-
jména v jeho zapojení vedle stávajícího
zdroje, kdy při relativně nízké kapacitě posky-
tuje baterie velký výkon, a přitom umožňuje
účinně optimalizovat pokrývání špiček spo-
třeby elektrické energie zákazníků C-Energy
a zajišťuje služby výkonové rovnováhy. 

„Podobné bateriové aplikace ve světě se
neobejdou bez napájení z vnější sítě a nepři-
náší další funkcionality. Právě ve srovnání
s nimi vynikne unikátnost řešení v C-Energy
Planá. Naše řešení umí stejně jako jiné zdroje
poskytovat služby stabilizace výkonu v nad-
řazené soustavě. Zároveň však vylepšuje
funkcionalitu elektrárny samotné a přináší
významné zvýšení bezpečnosti dodávek elek-
třiny pro naše klienty, kteří jsou připojeni do
lokální distribuční soustavy C-Energy Planá,“
zdůraznil Libor Doležal, generální ředitel
energetického zdroje C-Energy Planá.

Úložiště je postaveno na technologii SIES-
TORAGE (Siemens Energy Storage) od spo-
lečnosti Siemens. Zahrnuje řídicí systémy, Li-

Ion bateriové články, rozváděče, střídače/mě-
niče, transformátory, napájení vlastní spo-
třeby a další pomocné systémy. Celé akumu-
lační zařízení je umístěno ve venkovním pro-
středí ve třech kontejnerech. Má garanto-
vaný výkon 4 MW a využitelnou minimální
kapacitu ve výši 2,5 MWh po dobu 10 let.

„Posun od centrální k decentralizované
energetice je nezpochybnitelný. Tento trend
primárně určuje zákazník a promítá se jak
v mixu výrobních zdrojů, tak v sítích, přede-
vším distribučních. Baterie je prvek, který
bude hrát stále větší roli. Důvody jsou tech-
nické i obchodní, jak dokazuje i instalace nej-
většího akumulačního zařízení SIESTORAGE
v C-Energy,“ zdůraznil ředitel Siemens Smart
Infrastructure Tomáš Hüner. 

Hlavní přínos baterií očekává C-Energy
v rámci dodávek do lokální distribuční sou-
stavy v průmyslové zóně v Plané nad Lužnicí
(LDS) a v posílení rozsahu služeb výkonové
rovnováhy. Další významnou funkcí je schop-
nost úložiště poskytnout první napětí pro
start ze tmy energetického zdroje C-Energy
a následně zajistit i ostrovní provoz tohoto
zdroje pro LDS i ve větším rozsahu, pokud by
došlo z různých příčin ke kolapsu elektrizační
soustavy a celkovému výpadku elektřiny
v dané oblasti.  

Řídicí systém úložiště je napojen na stáva-
jící řídicí systém energetického zdroje 
C-Energy. Baterie budou dobíjeny jak z gene-
rátorů elektřiny, tak z fotovoltaické elektrárny
o výkonu 520 kWp, která byla vybudována na
jinak nevyužitelných pozemcích v areálu
energetického zdroje. 

„Způsob využití velkokapacitní baterie zde
v Plané v plném rozsahu ukazuje spektrum
možností využití této přelomové technologie.
Velmi oceňuji nárůst zájmu o baterie v teplá-
renství, průmyslu a čím dál častěji i při vý-
stavbě dobíjecí infrastruktury pro elektromo-
bily. Stát by však neměl rezignovat na legis-
lativní zakotvení akumulace v plném rozsahu,
aby mohla být využívána i s obnovitelnými

zdroji energie,“ uzavírá Jan Fousek, výkonný
ředitel Asociace pro akumulaci a baterie.

O systému SIESTORAGE

Je koncipován jako modulární systém, je tedy
vhodný pro akumulaci a řízení i těch největ-
ších výkonů. Referenční projekty se nachází
především ve střední a západní Evropě
a USA, kde mají různá využití. Uplatnění na-
chází především v poskytování podpůrných
služeb (regulace frekvence, napětí, vyvážení
nerovnoměrnosti mezi výrobou a spotřebou),
řešení ostrovních provozů, black-startů nebo
obchodování s elektrickou energií, podpoře
LDS. SIESTORAGE lze implementovat také
v průmyslu pro řešení krátkodobých výpadků,
které způsobují ztráty ve výrobě. Všechna vy-
užití je možné kombinovat a měnit bez nut-
nosti úprav dodané technologie. Akumulační
technologie Siemens využívají globální zá-
zemí společnosti Fluence, která vznikla
1. ledna 2018. Jedná se o společný podnik Si-
emens AG a americké firmy AES. Fluence se
zaměřuje na trh skladování elektřiny a kombi-
nuje know-how obou společností, doposud zí-
skal zakázky na 95 projektů bateriových úložišť
o celkové velikosti více než 1 125 MW. Tato ka-
pacita zahrnuje i výstavbu největšího lithioin-
tového úložiště na světě, Alamitos poblíž San
Diega v Kalifornii (100 MW / 400 MWh).

Mezi výhody řešení SIESTORAGE s Li-Ion
technologií patří rychlý čas odezvy na
změny v distribučních a přenosových sítích,
zaručená kvalita elektrické energie, flexibilní
a modulární design pro mnoho případů po-
užití, zvýšená spolehlivost díky zjednodu-
šení architektury systému a vysoká celková
účinnost dosahující 84 %. Realizace systému
SIESTORAGE v C-Ener gy je unikátní přede-
vším rozsahem implementovaných funkci-
onalit a jejich využíváním ve spolupráci
s OZE a konvenčními zdroji. Ty zaručují
v budoucnu okamžitou reakci na nové poža-
davky elektrizační soustavy a trhu. �

Největší bateriové úložiště v ČR je v Plané 
Největší bateriové úložiště v ČR má výkon 4 MW a kapacitu 2,5 MWh. Pro energetický zdroj C-Energy
přináší celou řadu funkcionalit, zejména zvýšení flexibility stávajících generátorů elektřiny vedoucí
k dalšímu posílení schopnosti zajistit příznivé ceny energií. 
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Nejnovější verze TLS 1.3 byla za stan-
dard schválena mezinárodní komu-
nitou zabývající se vývojem inter-

netové architektury Internet Engineering
Task Force v srpnu loňského roku. Její při-
jetí bylo poměrně rychlé. Průzkum společ-
nosti Enterprise Management Associates
zjistil, že do konce roku 2018 většina (73 %)
firem buď pracovala na zapracování aktu-
alizovaného protokolu do příchozího pro-
vozu, nebo to alespoň plánovala.

Nové TLS 1.3 bylo představeno jako od-
pověď na některé problémy, se kterými se
potýkaly předchozí verze. Je navržena tak,
aby byla zajištěna větší bezpečnost, sou-
kromí a výkon. Existuje ale také obava, že
bude mít nový protokol negativní dopad
na schopnost organizací efektivně monito-
rovat svoji síť. 

Jak síťová ochrana fungovala dříve

Klasická firma vlastní řadu koncových za-
řízení jako jsou notebooky, pevné počítače,
servery a mobilní zařízení. Každé z nich vy-
žaduje své vlastní zabezpečení. Pro
ochranu celé korporátní infrastruktury
musí firmy implementovat síťová bezpeč-
nostní řešení. Těmi mohou být firewally
nové generace, systémy prevence naru-
šení, nástroje chránicí data nebo systémy
hloubkové inspekce paketů.

Tato řešení často spoléhají na takzvaný
přístup man-in-the-middle (MITM). Zjed-
nodušeně to znamená, že se síťový bezpeč-
nostní prvek, také nazývaný jako middle-
box, chová jako zprostředkovatel. Zachytí
požadavek odeslaný z jednoho koncového
zařízení, dekóduje jakému je určen konco-
vému zdroji a propojí je. Prostřednictvím
analýzy serverového certifikátu tento ná-
stroj určí, jestli je koncový zdroj legitimní
nebo ne. Poté middlebox vytvoří další cer-
tifikát, díky němuž komunikuje zpátky s kli-
entem. Jakmile má oba certifikáty, deši-
fruje dříve šifrovaný provoz, aby jej mohl
analyzovat. Nakonec toto zařízení data
opět zašifruje při jejich odesílání na server,
aby nedošlo ke ztrátě soukromí. Díky to-
muto procesu řešení kontroluje síťové pro-
cesy a zabraňuje případnému stažení mal-
waru, únikům dat a detekuje narušení.

Nakolik TLS 1.3 mění síťovou ochranu

TLS 1.3 poskytuje vyšší ochranu díky od-
stranění starších funkcí a poskytováním
přísnějších standardů pro šifrování. Na
druhou stranu ale některé změny, které
měly zabránit MITM útokům, znesnadňují
organizacím analyzovat provoz směřující
do a z middleboxu.

Nová verze TLS protokolu šifruje určité
informace, které byly dříve odesílány jako

prostý text – jako jsou například zprávy
umožňující propojení mezi serverem a kli-
entem. Šifrování se ale především týká
i certifikačních zpráv. Výsledkem je, že
middleboxy nevidí certifikáty serverů,
takže nejsou schopny určit s čím se kon-
cové zařízení snaží spojit. Zároveň mohly
middleboxy při zachycení tohoto certifi-
kátu dešifrovat veškerá data. 

Dalším problémem je odstranění static-
kého klíče, který umožňuje middleboxu de-
šifrovat data. U TLS 1.3 je tento postup na-
hrazen novým mechanismem – výměnou
unikátních klíčů pro každou relaci vytvoře-
nou mezi koncovým bodem a serverem.
To pro síťový bezpečnostní nástroj zna-
mená, že není schopen dešifrovat a kontro-
lovat provoz.

Bylo by ale chybou tvrdit, že s přícho-
dem TLS 1.3 ztrácí middleboxy svůj vý-
znam. Mohou totiž stále analyzovat meta-
data – jako například velikost paketu nebo
porty, které iniciují komunikaci – která
mohou nepřímo odhalit škodlivé aktivity.
Ovlivní to však jejich viditelnost v síti.

Co dělat nyní?

TLS 1.3 je velkým krokem kupředu. Došlo
k odstranění zranitelností v zastaralých ši-
frovacích klíčích, které mohli zneužít ky-
berzločinci. Lepší přístup k navazování za-
bezpečeného připojení nabízí kratší latenci.
Je bez pochyby, že tato vylepšení povedou

k rychlejší a bezpečnější internetové komu-
nikaci.

Ještě před tím, než se TLS 1.3 masově
rozšíří, by se firmy měly zamyslet nad tím,
jak se přicházejícím změnám přizpůsobit.
Zatím neexistuje žádný jednoduchý a efek-
tivní způsob, jak nahradit síťový monito-
ring. Firmy proto musí změnit své uvažo-
vání o vlastní ochraně a zaměřit se na ob-
lasti, kterým doposud nevěnovaly tolik po-
zornosti. 

Proto naši odborníci doporučují zvážit
tato opatření: 

Protože je nyní mnohem těžší dešifrovat
síťový provoz, měly by se firmy více zamě-
řit na zabezpečení koncových zařízení. Ty
jsou totiž nejčastější vstupní branou pod-
vodníků a kyberzločinců do firemních sy-
stémů. Proto kromě nepostradatelných
platforem zabezpečujících koncová zaří-
zení (Endpoint Protection Platform) dopo-
ručujeme nainstalování EDR řešení (End-
point Detection and Response), která jsou
schopná zavčas detekovat a zneškodnit
komplexní kybernetické hrozby.

Pro viditelnost napříč celou IT infrastruk-
turou je nezbytné sledovat přihlášení kon-
cových zařízení. Kvůli velkému počtu při-
hlášení ale musí firmy využívat řešení,
které je schopné je shromažďovat a analy-
zovat. K tomu jsou ideální EDR řešení,
která jednotlivá přihlášení navíc ukládají
do centrální databáze, která je přístupná.
To je dobré pro případnou zpětnou analýzu
po proběhlém incidentu.

Protože se pravděpodobně oslabí
schopnosti detekce napříč sítí, měly by se
firmy více zaměřit na své schopnosti re-
akce na incidenty. Ideálně by měly po-
drobněji proškolit své týmy věnující se
této oblasti. Rychlejší a přesnější analýzu
hrozeb těmto týmům také usnadní pří-
stup k aktuálním informacím o prostředí
kybernetických hrozeb, označované jako
Threat Intelligence. Pokud firma nemá
vlastní tým specializující se na kyberbez-
pečnost, měla by jeho funkci outsourco-
vat.

Organizace se nicméně nemohou spolé-
hat pouze na bezpečnostní řešení a měly
by se věnovat i svým zaměstnancům. Aby
mohli detekovat a správně vyhodnocovat
rizika, musí mít IT bezpečnostní odborníci
aktuální informace a potřebné dovednosti.
K tomu jim pomůže speciální školení. Pro
ostatní zaměstnance jsou vhodná vše-
obecná školení o IT bezpečnosti, díky nimž
se sníží počet incidentů způsobených lid-
skou chybou. �

Miroslav Kořen, 
generální ředitel Kaspersky 

pro východní Evropu

Jak přechod na TLS 1.3 ovlivní síťový monitoring
Spousta věcí, které na internetu děláme, závisí na bezpečném přenosu informací. To platí jak pro
nakupování zboží, mezibankovní převody peněz nebo posílání zpráv. Transport Layer Security,
nebo zkráceně TLS, je protokol poskytující online transakcím ochranu a soukromí díky šifrování.
V nedávné době došlo k jeho aktualizaci, a proto je jeho současná podoba pro všechny velmi důležitá.
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Po dlouhá desetiletí byla vaší doménou
statistika zemědělství, lesnictví a život-
ního prostředí. Jak se tato oblast statis-
tiky během let vyvíjela a zdokonalo-
vala?

Technicky se statistika samozřejmě
posunula k daleko širšímu využívání vý-
početní techniky. Zatímco zemědělská
a lesnická statistika patří spolu se statis-
tikou demografickou k těm vůbec nej-
starším, tak statistika životního prostředí
u nás nedávno slavila své pětadvaceti-
leté trvání. Její vývoj je tak logicky ori-
entován trochu jiným směrem, nicméně
celkově do sebe tyto oblasti statistiky
v hlavních rysech dobře zapadají, neboť
se jedná o podobné či stejné domény
nazírané odlišným úhlem pohledu.

Někteří zemědělci považují statistiku za
nadbytečnou zátěž. Je tomu skutečně
tak? Jak probíhala zjišťování v této ob-
lasti například v období první Českoslo-
venské republiky?

Přestože se i mezi zemědělci najdou ti,
kteří statistiku příliš neuznávají, musím
říci, že o naše data, srovnání či prezen-
tace je mezi zemědělskou veřejností

vždy značný zájem. Nejinak tomu bylo
i v období předválečného Českosloven-
ska, kdy technické možnosti nebyly zda-
leka tak široké, jaké máme dnes. U ze-
mědělců však i tehdy převládala jednak
jistá hrdost a také snaha o srovnávání se
s ostatními, a proto statistikům poskyto-
vali data velmi ochotně. Tento faktor
platí do jisté míry i dnes a ochota repor-
tovat souvisí s tím, že naše otázky jsou
zaměřeny hlavně na technická data.

Jak byste laikovi, například menšímu
zemědělci, vysvětlil význam a užiteč-
nost statistiky pro jeho hospodaření
a rozvoj?

Někdy dost těžko, ale pokud by veřej-
nost neměla data také od malých země-
dělců, těžko by se pak daly vést pole-
miky s těmi středními či velkými, neboť
společnost má často tendenci ty malé
přehlížet. Dokonce se nám stává, že
pokud někdo v rámci rotací respondentů
nebyl osloven, sám dobrovolně pošle
výkaz.

Jak vy osobně vidíte budoucnost statis-
tiky ve 21. století?

Statistika se vydává cestou využívání
administrativních zdrojů dat, což je cesta
nutná a potřebná, nicméně je zde určité
riziko, že se stane rukojmím čísel, která
původně nevznikla pro statistické účely.
To bychom měli mít na paměti a vždy
dobře zvažovat, za jakým účelem tato
primární data vznikla a zda nemohou
případně narušit objektivitu, či dokonce
nezávislost oficiální statistiky. Budu moc
rád, když se statistika nebude jen mo-
dernizovat, ale také zlepšovat, protože to
není vždy to samé. Za těch 40 let jsem
potkal řadu odborníků i politiků, kteří se
zajímali o statistiku. Primární pro ně
byla vždy čísla, jen málokdy otázka je-
jich technického zpracování. Důležitá
jsou a i v budoucnu budou kvalitní data
dodaná včas a srozumitelnou formou.

Do Českého statistického úřadu jste na-
stoupil v srpnu 1978. Jak se jako pamět-
ník díváte na tuto instituci tehdy a teď?
V čem spatřujete největší rozdíly?

Na své působení v ČSÚ se samo-
zřejmě dívám s láskou a možná i s urči-
tou nostalgií. Pochopitelně, s přibývají-
cím věkem má člověk tendenci zapomí-

Dnešní sucho ukazuje člověku, co může nastat
Od 30. let minulého století u nás klesla výměra zemědělské půdy o milion hektarů. Tempo úbytku je
nejrychlejší v posledních letech. „Podle statistik je zřejmé, že zemědělské půdy ubývá a náš přístup
k její ochraně je poměrně mdlý,“ říká Jiří Hrbek, dnes již bývalý ředitel odboru statistiky zemědělství,
lesnictví a životního prostředí, který po 40 letech ukončil letos v červenci svoji profesní dráhu v ČSÚ.
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nat na určitá negativa a vzpomíná hlavně
na to pozitivní. Zmiňovaný technický
a technologický pokrok vedl k užším spe-
cializacím. To je na jedné straně zcela lo-
gické, ale oproti minulosti ne vždy sto-
procentně pozitivní. Dříve byla kvůli míře
vývoje či nedostupnosti techniky totiž
nutná větší univerzálnost, než je tomu
dnes, a mohl jsem tak dostávat řadu
podnětů i od kolegů, kteří se přímo ze-
mědělskou statistikou nezabývali.

Po dobu svého působení jste zažil v čele
Úřadu hned několik předsedů. Kteří
z nich utkvěli ve vaší paměti nejvíce
a proč?

Nejvíce mně utkvěl v paměti Edvard
Outrata. Byl to on, kdo do našeho pro-
středí přinesl řadu aspektů z anglosas -
kého světa a moderně přenastavil řízení
Úřadu vycházející ještě ze starého ra-
kousko-uherského modelu. Byla to sku-
tečně zlomová záležitost. Samozřejmě
ale nesmím zapomenout na další lidi
v čele Úřadu a jejich význam pro statis-
tickou práci. Ať již to byla Marie Bohatá,
která musela řešit následky katastrofic-
kých povodní a faktické zničení budovy
úřadu v roce 2002, či velká aktivita
a práce Jana Fischera, který působil
v ČSÚ od svých začátků a znal proble-
matiku dílčích statistik snad nejvíce ze
všech. Navíc byl velmi otevřený všem
názorům a dokázal s nimi polemizovat.
Za předsednictví Ivy Ritschelové byla
pak středobodem našeho zájmu ze-
jména nestrannost a nezávislost statis-
tiky, kterou vždy tvrdě bránila před vněj-
šími vlivy.

Na podzim to bude 30 let, kdy se teh-
dejší Československo vrátilo k demo-
kracii a byly nastartovány hluboké spo-
lečenské změny. Jak se to promítlo
v práci statistiků?

Konkrétně v mé oblasti statistiky zá-
sadním způsobem. Došlo k rozpadu stá-
vajících podnikatelských subjektů, pano-
vala nejistota, protože staré se rozpadlo
a nové se ještě nezažilo. Nastaly hlu-
boké strukturální a výrobní změny, pri-
vatizace, navracení majetku v restitucích
a bylo třeba vybudovat nové základy ze-
mědělské statistiky. Musel se změnit
celý systém zjišťování a ten vývoj byl
často dosti překotný. Změna gradovala
v roce 1995, kdy byl po domluvě tehdej-
šího předsedy úřadu Edvarda Outraty
a místopředsedy vlády a ministra země-
dělství Josefa Luxe vyhlášen první
plošný agrocenzus v České republice.
Bylo to naprosto unikátní, neboť jsme
nebyli členským státem Evropské unie
a naše zkušenosti byly tedy hlavně teo -
retické, ale s odstupem času víme, že
tento cenzus byl kvalitativně srovna-
telný s těmi, které se v té době prová-
děly ve starých členských zemích Unie.
Tímto cenzem byly položeny základy pro
novou zemědělskou statistiku u nás.

Jak si vlastně my Češi zemědělskou
půdu chráníme?

Nejen dle mého mínění, ale také podle
statistik je zřejmé, že zemědělské půdy
ubývá a náš přístup k její ochraně je po-
měrně mdlý. Od 30. let minulého století
u nás klesla výměra zemědělské půdy
o milion hektarů, což je obrovské číslo,
přičemž tempo úbytku je nejrychlejší
v posledních letech. Pokud by měl úbytek
půdy a její využívání například pro sta-
vební účely pokračovat stávajícím tem-
pem, dojdeme do fáze, kdy se podíl ze-
mědělské půdy stane bezvýznamným se
všemi důsledky. Zemědělství sice reaguje
na pokles podílu půdy zvýšenou intenzi-
tou a zvyšováním hektarových výnosů,
což je do jisté míry možné, nicméně to
naráží na limity životního prostředí.

Jak se jako zkušený statistik díváte na
současný problém úbytku vody v kra-
jině, rozsáhlou kůrovcovou kalamitu či
kritizované způsoby současného obdě-
lávání zemědělské půdy?

Jde o skutečný fenomén dnešní doby.
Kůrovcová kalamita je enormní a graduje
v posledních velmi suchých letech, což
mimo jiné dokládá statistika těžby dřeva,
která byla historicky naprosto rekordní.
Půda ztrácí schopnost zadržet vodu,
srážky jsou na minimu a voda v krajině
chybí. Je to dáno způsobem hospodaření,
při němž zemědělci střídají mělkokořenící
plodiny, u kterých není třeba hluboké
orby, či neexistencí organických hnojiv.
Pole tak nezadržují vláhu a i po menší deš-
ťové srážce jsou zatopena či je odnášena
ornice. Méně se hovoří o tom, že sucho
doléhá taky na sadařství, kdy usychá stále
více ovocných stromů. Problém v lesích
se však navíc netýká jen smrků. Usychají
modříny a listnáče, protože není dodržo-
vána optimální druhová skladba. České
lesnictví a zemědělství bohužel není na
extrémně suchá léta připraveno, dopady
mohou být značné a mohou se promít-
nout do dalších několika desetiletí. Jen
obmýtí lesního porostu trvá sto let!

Tématem posledních let je klimatická
změna. Které důležité ukazatele o život-
ním prostředí ve statistikách podle vás
chybějí?

Ukazatele v oblasti životního prostředí
nemůže stavět jen statistika. Je nutná
spolupráce producentů, státní správy,
akademické obce, uznávaných ekologů
a dalších institucí. Český statistický úřad
se aktivně zapojil do projektu Česká re-
publika 2030, pro jehož cíle bychom
měli zajistit metodické a obsahové před-
poklady pro zjistitelnost dat. Nabízí se
možnost soustředit se i na méně typické
formy zjišťování. Indikátory by měly být
vybrány bez zbytečné časové prodlevy
a měly by zahrnovat všechny důležité
segmenty potřebné pro analýzu součas-
ného stavu. ČSÚ by měl pak být garan-
tem nezávislosti a nestrannosti výsled-
ných dat.

Dá se tedy říci, že nás pro budoucnost
čeká redefinice ukazatelů v oblasti sta-
tistiky zemědělství, lesnictví a životního
prostředí?

Definice se budou určitě zlepšovat
a zpřesňovat s vyšším důrazem na envi-
ronmentální aspekt. Prostá informace
výrobního charakteru, kolik tun zrna či
řep kového semene se sklidilo, je nedo-
statečná a bude ji třeba doplnit o další
proměnné, napříklado spotřebě pesti-
cidů, hnojiv či vlivu na volně žijící živo-
čichy. Z tohoto pohledu bylo velmi pro-
zíravé organizačně spojit statistiku ze-
mědělskou, lesnickou a životního pro-
středí pomyslně pod jednu střechu. Tyto
statistiky nám dohromady podávají in-
formaci, co se děje na dvou třetinách vý-
měry celé České republiky! Přestože je
příspěvek zemědělství na HDP méně vý-
znamný, při přihlédnutí k environmen-
tálním faktorům se jeho význam silně
mění. 

Samotná pitná voda má možná níz-
kou přidanou hodnotu, ale dokážete si
život bez ní představit? Voda, ovzduší
a půda jsou základními fenomény život-
ního prostředí a neměly by být přehlí-
ženy hlavními ekonomickými tahouny.
Pokud to nebudeme mít na zřeteli, do-
staneme se nakonec do situace, kdy to
dopadne na navazující odvětví. Dnešní
sucho ukazuje člověku, co může zhruba
nastat.

Po 40 letech a 181 dnech se završuje
vaše působení v ČSÚ. Jaké jsou vaše
budoucí plány? Zůstanete věrný statis-
tice?

Statistika mě samozřejmě nepřestane
zajímat. Když ne jako jejího producenta,
tak jako uživatele. Nikdy jsem se netajil
tím, že zemědělství je mým koníčkem.
Tato skutečnost mi vždycky pomáhala
i v profesním životě, neboť jsem mohl
na problematiku nahlížet i očima země-
dělce, protože znát číslo jen z obrazovky
monitoru je jen polovička zprávy. Je
dobré věci zažít a vědět, co zemědělská
práce skutečně obnáší. A proto budu
dále pracovat na svém útlém záhu-
menku a dále své dovednosti v tomto
směru rozvíjet. �
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Úvod

V České republice byl přijat Zákon o kyberne-
tické bezpečnosti (dále jen ZoKB). Společnost
Pražská teplárenská, přestože dosud nebyla ur-
čena povinnou osobou dle ZoKB, se již na
možné určení dlouhodobě připravuje a po-
stupně implementuje jednotlivé požadavky
ZokB a jeho prováděcích vyhlášek. 

Klíčová slova: Zákon o kybernetické bezpeč-
nosti, audit kybernetické bezpečnosti, řízení rizik,
řízení aktiv, SW podpora

Zákazník

Pražská teplárenská, a. s., byla založena v roce
1992 a svými aktivitami navazuje na tradici
Elektrických podniků královského hlavního
města Prahy, které byly založeny dne 1. září
roku 1897. 

Pražská teplárenská je z hlediska počtu pro-
vozovaných zařízení jednou z největších teplá-
renských společností v České republice. Aktivity
společnosti jsou soustředěny na oblast hlavního
města Prahy a přilehlých oblastí. V Praze po-
krývá téměř 25 % trhu s tepelnou energií a do-
dává teplo pro více než 220 000 domácností,
řadu administrativních budov, průmyslových
podniků, stovky školských a zdravotnických za-
řízení a dalších subjektů. 

Hlavním předmětem činnosti společnosti je
výroba a rozvod tepelné energie. 

Důležitým krokem pro podporu ekologického
řízení společnosti bylo získání mezinárodního
certifikátu pro systém ekologického řízení spo-
lečnosti dle ČSN ISO 14001 společně se systé-
mem řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci dle ČSN OHSAS 18001, které Pražská tep-
lárenská nadále udržuje a rozvíjí. 

Zadání projektu

Postupná implementace požadavků ZoKB
v prostředí společnosti Pražská teplárenská a.s.

V tomto článku se budeme věnovat imple-
mentaci v oblasti administrativně organizačních
opatření – řízení aktiv a řízení rizik včetně obsa-
zení zákonem definovaných rolí.

V rámci implementace řízení rizik dle ZoKB se
řešení rozšířilo i o řízení strategických rizik, které
zpracovává a reportuje management pro před-
stavenstvo společnosti. 

V oblasti řízení rizik se využívalo zpracování
formou rozsáhlých excelových tabulek, které
bylo náročné na koordinaci, bylo třeba velkého
počtu schůzek pro zpracování a finalizaci rizik,
a to jak rizik strategických, tak i kybernetických.

Komplikovaná pak byla zejména dokumen-
tace nápravných opatření vyplývajících ze zpra-
covaných analýz rizik.

Společnost se rozhodla najít odpovídající SW
nástroj, který by tyto oblasti podpořil a zajistil
potřebnou SW podporu. 

Jak implementovat požadavky zákona
a vyhlášky o kybernetické bezpečnosti
v utilitní společnosti?
Pokud tedy společnost patří pod ZoKB, má
dobu jednoho roku na implementaci požadavků
zákona. Z našich zkušeností je tato doba po-
měrně krátká pro splnění většiny podmínek zá-
kona. Doporučujeme proto k implementaci po-
užít projektový přístup a zákonem dotčené ob-
lasti jako např. fyzická bezpečnost, IT bezpečnost
atd. řešit jako několik paralelně běžících pro-
jektů.

Pro náš projekt se nám osvědčil následující 
postup:

•  Definovat personální obsazení rolí ZoKB – ma-
nažer kybernetické bezpečnosti, správce aktiv,
architekt kybernetické bezpečnosti, auditor ky-
bernetické bezpečnosti, a to včetně přípravy
interních směrnic a předpisů

•  Provést audit organizace dle ZoKB – prove-
dení auditu, ze kterého vyjde, jaké administra-
tivně-organizační a technická opatření je
nutné implementovat. Na základě auditu je
možné stanovit personální a finanční poža-
davky na pokrytí ZoKB. 

•  Projekt – Administrativně organizační opa-
tření, který zahrnuje přípravu a zpracování
bezpečnostních politik dle ZoKB.
Projekt administrativně organizační opatření

zahrnuje: řízení aktiv (provedení inventury aktiv
a zpracování seznamu aktiv); řízení rizik (prove-
dení analýzy rizik a nastavení systému řízení
rizik); školení uživatelů (v souladu s plánem roz-
voje bezpečnostního povědomí zajistí poučení
uživatelů, administrátorů, osob zastávajících
bezpečnostní role a dodavatelů o jejich povin-
nostech a o bezpečnostní politice formou vstup-
ních a pravidelných školení). 

Jednotlivé kroky implementace 
v Pražské teplárenské
1. krok – Obsazení rolí
„V rámci společnosti jsme se rozhodli nejdříve
obsadit roli Manažera kybernetické bezpečnosti,
a to výběrem vhodného kandidáta,“ říká J. Hla-
vica CFO PTAS. Tato role je pro úspěch celého
projektu klíčová. 

Ostatní role dle ZoKB (garanti aktiv, architekt
kybernetické bezpečnosti) byly obsazeny z inter-
ních zdrojů. Samozřejmě po získání potřebných
znalostí v oblasti kybernetické bezpečnosti, ze-
jména se jednalo o proškolení v oblasti ZoKB,
ISO 27000 a dalších odborných oblastech. 

Praktické zkušenosti implementace administrativně
organizačních opatření Zákona o kybernetické bezpečnosti
v Pražské teplárenské
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V případě auditora kybernetické bezpečnosti
se také využilo interních možností a role se ob-
sadila v podobě kolegyně z interního auditu.
Díky tomu je zajištěná potřebná nezávislost ve
vazbě na vlastní IT odbor a další odborné útvary
společnosti. 

2. krok – Audit organizace

Provedení úvodního auditu, jehož předmětem
je zjištění shody s požadavky ZoKB, představuje
první logický krok pro následnou implementaci
jednotlivých technicko-organizačních opatření.
V případě Pražské teplárenské jsme prvotní
audit realizovali ve spolupráci se společností
Axenta. Díky výsledkům z auditu jsme kromě
zjištění stávajících nedostatků získali i přehled
o možném finančním dopadu a jednotlivé bu-
doucí náklady jsme pak mohli časově roz-
vrhnout do několika dílčích investic. 

3. krok – Projekt – Administrativně
organizační opatření
Společnost Pražská teplárenská se pokusila najít
na trhu SW řešení, které by pokrývalo jí zadané
požadavky a procesy.

Požadavky na SW řešení byly:
•  Jednoduchost
•  Garance správného postupu
•  Hlídání termínů
•  Automatická auditní stopa
•  Dostupnost v podobě vzdáleného přístupu

Požadavky funkčnosti na SW byly:
•  Popis a vizualizace procesů
•  Automatizace procesů
•  Správa dokumentace katalogu rizik
•  Uživatelské přehledy
•  E-mailové notifikace
•  Správa uživatelů, rolí a organizační struktury

Podařilo se nám najít řešení od společnosti
NETIA®, která měla takový produkt vytvořen na
platformě TAS (výrobce Neit consulting) – TAS
– KYBEZ. Po presentacích se společnost roz-
hodla toto řešení implementovat. 

Projet byl zahájen 1. 10. 2018 a celá imple-
mentace se uskutečnila do 3 měsíců.

V rámci projektu byl kladen velký důraz z ve-
dení společnosti na zdárný průběh projektu –
byly vyčleněny požadované kapacity pro imple-
mentaci a celý projekt měl jednoznačnou pod-
poru managementu společnosti.

Implementace SW řešení neprobíhala na ze-
lené louce – společnost měla velmi dobře zpra-
covány interní metodiky a směrnice. Podle me-
todik došlo k parametrizaci a nastavení SW ře-
šení. Je nutné říci, že neprobíhal žádný SW
vývoj, protože platforma Team assistant – TAS
je velmi univerzální a všechny požadavky se re-
alizovaly pouze donastavením nad standardním
produktem TAS – KYBEZ, pro specifika Pražské
teplárenské. Proces řízení strategických rizik se
nastavoval celý.

Řešení pro řízení rizik (dále jen RMT) je posta-
veno na platformě Team assistant. Z technic-
kého hlediska se jedná o moderní třívrstvou ap-
likaci s daty uloženými v relační databázi, apli-
kační serverovou vrstvou s moderní objektovou
architekturou SOA s úplným přístupem pro-

střednictvím rozhraní webových služeb a klient-
skou přístupovou vrstvou ve formě webového
prohlížeče. Samozřejmostí je autentifikace po-
mocí LDAP serverů (podpora i pro MS Active
Directory). 

Součástí aplikace Team assistant je nástroj na
vlastní modelování procesů, tvorbu tzv. šablon
procesů, aplikačních formulářů, tabulkových re-
portů a tiskových sestav bez nutnosti programo-
vání a vlastní prostředí pro běh a správu jednot-
livých úkolů konkrétních instancí procesů. Na-
pojení na jiné aplikace je možné prostřednictvím
datové integrace (přímo jsou podporovány DB
linky do obvyklých relačních databází a CSV
souborové rozhraní) a prostřednictvím aplikační
integrace (přímo je podporována integrace po-
mocí webových služeb). Pro grafický záznam
workflow procesu je k dispozici modelovací ná-
stroj s podporou BPMN 2.0. 
Na konci implementace tedy byly v SW řešení
pokryty tyto procesy:
•  Řízení strategických rizik
•  Práce s incidenty (řízení a evidence incidentů)
•  Řízení aktiv, práce s aktivy – primární, pod-

půrná
•  Řízení kybernetických rizik
•  Práce s hrozbami a protiopatřeními
•  Plány zvládání rizik

Problematické oblasti:
Implementace požadavků ZoKB klade na kaž-
dou společnost řadu požadavků, které společ-
nost musí k naplnění zákona zajistit. Tyto poža-
davky mají dopad do procesů společnosti, ale
nesmí mít dopad do hlavních činností společ-
nosti.

Jedná se zejména:
•  Personální obsazení – umístění do organizační

struktury, odpovědnosti a kompetence
•  Nové interní dokumenty, směrnice, bezpeč-

nostní politiky – jejich implementace do pro-
středí společnosti

•  Doplnění zavedeného způsobu řízení o řízení
pomocí analýzy a řízení rizik, eliminace rizik –
jedná se zcela nový přístup v rámci řízení spo-
lečnosti

•  Proškolení zaměstnanců na požadavky ZoKB
– jedná se o velký počet zaměstnanců.

Doporučení:
Po našich zkušenostech s implementací ZoKB
je potřeba s přípravou začít co nejdříve, a to
v podobě realistické analýzy rizik, která je základ-
ním vodítkem pro další kroky. Po rozhodnutí
NUKIBu o tom, že společnost patří pod ZoKB, je
čas na implementaci opatření pouze jeden rok
a s ohledem na limitující parametry v podobě
lidských zdrojů, finančních prostředků a v nepo-
slední řadě i kapacitních možností dodavatel-
ských firem, se nemusí vše zvládnout v potřeb-
ném časovém horizontu. 

Současný stav:
Implementace požadavků ZoKB je proces,
který zasáhne celou společnost, a to nejenom
delším heslem pro přihlášení k PC, ale celko-
vou změnou přístupu společnosti k oblasti ky-
bernetických rizik. Vyhodnocování bezpeč-
nostních událostí na každodenní bázi pak vede
celou společnost k uvědomění o tom, že se za
bezpečnostním perimetrem skutečně něco
děje a že správná implementace požadavků
ZoKB pomůže organizaci ochránit před případ-
nými hrozbami, a to ve všech procesech orga-
nizace. Aby se celý proces implementace po-
žadavků ZoKB zpřehlednil, je vhodné jej pod-
pořit SW nástrojem, pro administrativně orga-
nizační opatření, např. http://www.netia-
it.cz/?q=cs/nase-reseni. 

Další možnosti rozvoje:
Vzhledem k tomu, že si společnost zvolila uni-
verzální platformu TAS, tak implementací poža-
davků ZoKB celý proces nekončí a je dále
možné platformu TAS rozvíjet. 

Použité zdroje
Zákon č. 181 /2014 Sb., o kybernetické bezpeč-
nosti a o změně souvisejících zákonů, Vyhláška
č. 82/2018 Sb. �

Ing. Jakub Hlavica, MBA, 
CFO Pražská teplárenská a.s.

Ing. Josef Mynář, 
Business Development Manager 

společnosti NETIA® s.r.o.
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Společnost NETIA® se zaměřuje
především na tyto oblasti: 
Projektové řízení – SW Oracle – Prima-
vera – dodávka licencí, školení a imple-
mentace, podpora BIM; 
Řešení pokrytí Zákona o kybernetické
bezpečnosti; 
Řízení rizik a interních auditů – SW Risk
manager tool – dodávky licencí, ško-
lení, implementace – cloudové řešení; 
GDPR/Data Protection Officer – konzul-
tace a zastupování firem a úřadů; 
Oborová řešení pro řízení rizik – zdra-
votnictví, strojírenství, veřejná správa; 
Řízení rizik – tvorba metodik a směrnic; 
Pracovníci společnosti NETIA® s.r.o.
mají rozsáhlé zkušenosti z mnohale-
tého působení v IT a realizace projektů
v České a Slovenské republice.

www.netia.cz

Pro grafický záznam workflow procesu 
je k dispozici modelovací nástroj 

s podporou BPMN 2.0.
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Upozorňuje na to Schneider Electric,
globální hráč v oblasti řízení energií,
s odvoláním na nejnovější průzkum

agentury STEM.  Ve spolupráci s organizací
Ashoka společnost vypsala veřejnou soutěž
o nejlepší projekt, který má přispět ke zlep-
šení podmínek lidí ohrožených energetickou
chudobou. Odborná porota vybrala do finá-
lového evropského kola tři postupující pro-
jekty z Česka. Finále s oznámením národního
vítěze za každou zemi se koná 20. až 21. lis-
topadu 2019 v Bruselu.

Jak si stojí Češi, 
energetická chudoba v datech
Jak ukazuje aktuální průzkum agentury
STEM, téměř čtvrtina domácností (22 %) má
náklady na vytápění tak vysoké, že musí
omezovat jiné výdaje, aby pokryla náklady
na topení. Dvě pětiny domácností (39 %) uvá-
dějí, že kvůli výši nákladů na topení v zimě
některé části bytu či domu nevytápí tak, jak
by jim vyhovovalo. Úsporná opatření kvůli
výdajům na vytápění častěji zavádějí starší
lidé (30 % lidí starších 60 let omezuje jiné vý-
daje domácnosti, 48 % nevytápí optimálně
jiné části domu). Podobné údaje ukazují data
pro domácnosti tvořené jednou nebo dvěma
osobami starších 60 let. 

Příčiny energetické chudoby v Česku 

„Energetická chudoba se objevuje přede-
vším tehdy, když má domácnost problém fi-
nancovat vytápění obydlí na teplotu 18 až
21 °C, nicméně příjmy domácnosti nejsou je-
diným určujícím faktorem. Důležitou roli totiž
hraje i nedostatečné zateplení budovy
a slabá izolace, zastaralé zdroje vytápění,
špatné návyky v systému vytápění a větrání
nebo používání energeticky neefektivních
spotřebičů,” přibližuje Radko Svrdlin ze
Schneider Electric, mentor pro realizátory
soutěžních projektů na řešení energetické
chudoby v Česku. „Naše praxe ukazuje, že

v chytrých budovách řízených pomocí plat-
formy EcoStruxure je možné dosáhnout
energetických úspor až ve výši 30 %, což je
důležitá informace pro správce bytových
domů a rezidencí, ale také komerčních budov
a průmyslových podniků. Na globální i lo-
kální úrovni postupujeme v souladu s našimi
energetickými závazky v oblasti trvalé udrži-
telnosti i ochrany klimatu. Například do roku
2020 chceme v naší skupině využívat 80 %
energie z obnovitelných zdrojů,“ dodává
Radko Svrdlin. 

Nejohroženější skupiny obyvatel 

Podle veřejně dostupných odborných zdrojů
patří ke skupinám ohrožených energetickou
chudobou nejčastěji lidé v důchodovém
věku, kteří žijí ve špatně zateplených velkých
domech a nemají dostatek financí na zate-
plení, nebo přestěhování. Přitom jejich po-
třeba energie je vzhledem k času strávenému
doma a případně zdravotnímu stavu zvý-
šená. Této charakteristice odpovídá i zjištění
průzkumu agentury STEM o vyšším podílu
domácností důchodců, které častěji omezují
kvůli nákladům na vytápění jiné výdaje či
teplotu v dalších částech bytu či domu. Dal-
šími ohroženými skupinami v ČR jsou do-
mácnosti bez jednoho z rodičů a domácnosti
s více dětmi. 

Tři nejlepší projekty z Česka na řešení
energetické chudoby 
Organizace Ashoka a Schneider Electric
Foundation vypisují již třetím rokem meziná-
rodní soutěž o nejlepší projekt, který má při-
spět ke zlepšení životních podmínek více než
milionu lidí v Česku ohrožených energetic-
kou chudobou. „O prvenství se letos utká cel-
kem 15 nápadů na řešení různých aspektů
energetické chudoby v Česku, Polsku, Ma-
ďarsku, Rumunsku a Bulharsku. Nejlepší pro-
jekt z každé země získá v prosincovém finále
v Bruselu 3500 euro na svou realizaci. Kromě

finanční odměny jsme podpořili finalisty
červnovým vícedenním kreativním worksho-
pem. V návazném pětiměsíčním akcelerátoru
jim zajistíme spolupráci s experty a mentory,
abychom dosáhli maximálního efektu a soci-
álního dopadu těchto inovativních nápadů.
Naším cílem je teď projekty co nejvíce posu-
nout a zajistit jejich udržitelnost a dlouhodo-
bost,“ informuje Gabriela Vondrušová, zá-
stupkyně Ashoka ČR. Porota odborníků pos-
lala do evropského kola soutěže Ashoka
a Schneider Electric Foundation tři níže uve-
dené inovativní české projekty. 

Centrum pasivního domu

Centrum bojuje proti energetické chudobě
a vysokým výdajům za energie podporou vý-
stavby nového energeticky šetrného bydlení
nebo rekonstrukcí největších energetických
žroutů. Tyto budovy by měly být primárně
dostupné sociálně nejohroženějším skupi-
nám, jako jsou senioři nebo matky samoživi-
telky.  

Asociace občanských poraden

Asociace chce implementovat funkční model
energetického poradenství ze Skotska. Cílem
je pomoci lidem lépe pochopit fungování,
možnosti a úskalí dnešního trhu s energií.
Častým jevem v českém prostředí je totiž na-
příklad nevýhodné uzavírání smluv s doda-
vateli energie, které často posílá ohrožené
sociální skupiny do dluhových spirál. 

Obec Kněžice

Energeticky soběstačná obec Kněžice věří, že
právě moderní technologie a vlastní výroba
energie dokáží občanům zajistit tu nejlevnější
a nejdostupnější energii. Obec dokázala akti-
vizovat místní obyvatele a kompletně trans-
formovat výrobu tepla z uhlí na bioplyn,
který si vyrábí lokálně. Tím se zbavila smogu
a ještě šetří na energii. �

Čtvrtinu domácností v Česku ohrožuje energetická chudoba 
Skoro čtvrtina domácností v Česku je ohrožena energetickou chudobou. Lidé si nejsou schopni
dlouhodobě zajistit dostatečný tepelný komfort, včas hradit účty za energii nebo jsou ohrožováni
vlhkostí a plísněmi. 
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Ovlivňují životnost komponent i je-
jich dostupnost a způsobují rovněž
růst nákladů spojených s provozem

datového centra. Všem těmto neduhům se
dá přitom jednoduše čelit. Stačí dodržet
několik zásad, které si vysvětlíme níže.

Potíže s chlazením 
vznikají už při návrhu a konfiguraci
Řada chyb u datových center a serveroven
vzniká už při návrhu a konfiguraci. Nedo-
držení několika základních pravidel jim
brání dosáhnout plné kapacity chlazení
a také omezuje dostatečnou distribuci stu-
deného vzduchu. Následkem toho roste
účet za energii a také se zmenšuje život-
nost techniky. „Celková spotřeba elektrické
energie může kvůli tomu stoupnout až
o 8 %, což během desetileté životnosti da-
tového centra s příkonem 500 kW zna-
mená vyplýtvanou elektrickou energii
v ceně přesahující zhruba 16 milionů
korun,“ říká Pavel Blahut, specialista na
problematiku datových center ze společ-
nosti Schneider Electric. 

Chybějící zaslepovací panely ve
stojanech jako běžný jev
I když je stojan často vnímán pouze jako
mechanická opora, plní důležitou funkci,

protože funguje jako zábrana recirkulace
horkého vzduchu vyfukovaného z IT zaří-
zení. Tento vzduch je lehce stlačen dolů,
takže se v kombinaci se sáním u vstup-
ního otvoru vrací zpět ke vstupu. Pokud
nejsou ve stojanech instalované zaslepo-
vací panely, dochází k neustálému ohří-
vání vstupního vzduchu pro chlazení. „Za-
slepovací panely tvoří přirozenou bariéru
a významně prodlužují cestu horkého
vzduchu, který se tak jenom obtížně do-
stane zpět do zařízení. Vynechávání zasle-
povacích panelů je běžným jevem. Setká-
váme se s tím u mnoha datových center,
a to i přesto, že výrobci IT techniky dů-
razně doporučují panely používat. Špatná
recirkulace, kterou tyto problémy způsobí,
může vést ke zvýšení teploty zařízení až
o 8 stupňů Celsia,“ upozorňuje Pavel Bla-
hut.

Recirkulace horkého vzduchu 

Obecně lze říci, že správná cirkulace vzdu-
chu je jedním z nejdůležitějších předpo-
kladů k tomu, aby chlazení fungovalo co
nejefektivněji. Pokud dochází k recirkulaci
horkého vzduchu, tak se mimo jiné snižuje
odolnost vůči dalším chybám. Výkon, který
je potřebný ke chlazení datového centra,
není cirkulací sice ovlivněn, ale je vý-
znamně snížena účinnost chladicího sy-

stému. To má za následek zvýšené náklady
spojené s elektřinou. „Recirkulace se pro-
jevuje obvykle tzv. hot spoty v serverových
skříních. Operátoři na to reagují nejčastěji
tím, že sníží teplotu vzduchu, který dodá-
vají chladící jednotky. Dalším způsobem je
zvýšení kapacity jednotek, někdy zvolí obě
varianty zároveň. To je ovšem špatně. Nej-
lepší řešením je skříně upravit tak, aby k re-
cirkulaci nedocházelo,“ vysvětluje P. Bla-
hut. 

Horké a studené uličky

Ideálním řešením, jak omezit recirkulaci
vzduchu, je rozestavění serverových skříní
na horké a studené uličky. Umístění jed-
notlivých skříní je klíčové pro zajištění dos -
tatku vzduchu o správné teplotě. „I přes
zjevné výhody systému s horkými a stude-
nými uličkami výzkumy ukazují, že při-
bližně 25 % datových center a serveroven
umisťuje stojany do řad, které směřují
stejným směrem. Ani správné rozestavění
skříní ale nemusí spasit nevhodně vyře-
šené datové centrum. Zmíněné chyby
patří pouze k několika nejčastějším prob-
lémům, našlo by se jich mnohem více.
Nejjednodušším způsobem, jak docílit
ideálního chlazení, je nechat to na profe-
sionálech,“ uzavírá za Schneider Electric
Pavel Blahut. �
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Chyby při chlazení datových center se prodraží, zbytečné
náklady se mohou vyšplhat až do milionů 
Při instalacích chladicích systémů a stojanů v datových centrech často vznikají na první pohled
banální chyby, které ovšem mají výrazný negativní dopad na fungování výpočetní techniky. 
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Nové technologie mění firmy a potřebné
dovednosti se neustále proměňují.
Zrychlující nedostatek lidí s potřebným

profilem ohrožuje produktivitu, udržitelnost
a růst firem. Podle nedávného průzkumu Man-
powerGroup Nedostatek lidí s potřebným pro-
filem nemůže 36 % českých firem a 45 % firem
globálně obsadit svá volná pracovní místa.
Podle dalšího průzkumu z roku 2019 Revoluce
dovedností více zaměstnavatelů než kdy dřív,
předpokládá, že v důsledku automatizace zvýší
nebo zachová počet zaměstnanců – jedná se
o zvýšení z 83 % na 87 % globálně a v ČR z 90 %
na 94 % za tři roky. Globálně ze 41 % firem, které
budou v následujících 2 letech automatizovat
některé činnosti, 24 % vytvoří nová pracovní
místa a firmy, které zavádějí automatizaci nejin-
tenzivněji, vytvářejí nejvíce pracovních míst.
Tato pracovní místa většinou požadují takovou
kombinaci tvrdých a měkkých dovedností, které
jsou na trhu práce velmi těžko dostupné.

Ve snaze najít praktická řešení nedostatku
potřebných dovedností společnost Manpower-
Group ve spolupráci s Institutem pro digitální
výrobu (The Digital Manufacturing Institute –
MxD) svolala více než 30 akademických, vlád-
ních a průmyslových partnerů, aby vytvořili ta-
xonomii, která by definovala budoucí pracovní
pozice v digitální výrobě. Tato analýza budou-
cích potřeb trhu práce přináší seznam 165 no-
vých datově orientovaných pracovních pozic
a detailní rozbor a kompetenční model 20 klí-
čových výrobních pozic budoucnosti. 

„Jsme uprostřed Revoluce dovedností, kde
nové technologie přeměňují výrobní průmysl
a automatizace ovlivňuje větší potřebu pokro-
čilých pozic. V době rekordního celosvětového
nedostatku talentů už firmy nemohou být pou-
hými spotřebiteli práce. Je potřeba, aby co nej-
dříve začaly rozvíjet své zaměstnance – učit
a rozvíjet takové dovednosti, které budou po-
třebovat k tomu, aby zůstali co nejdéle zaměst-
natelní. Průlom v mobilním připojení, internet
věcí, umělá inteligence, robotika, 3D tisk a po-
kročilé materiály – to vše v horizontu 5-10 let
radikálně změní výrobu a výrobní systémy.
Tato digitální transformace je hnacím motorem
neustálých změn, propojenějšího světa a po-
třeby nových dovedností,“ říká Jaroslava Rez-
lerová, generální ředitelka ManpowerGroup
Česká a Slovenská republika.

Výroba v čele technologické proměny

Výroba ve 20. století prošla za celou svou dobu
mnoha transformacemi – od zefektivňování
pohonu a mechanickou automatizaci (1900 –
1970), využití počítačů pro design výrobků a ří-
zení výroby (1970 – 2005), přes integraci růz-
ných systémů napříč firmou (2005 – 2020), k in-
teligentním systémům (masivní rozšíření po
roce 2020). „Nyní jsme na vrcholu 3. generace
výroby charakterizované transformační silou
a rapidním vylepšením softwarů. Došlo k mno-
hem užšímu propojení systémů a lidí uvnitř
firem, ke skokovému zefektivnění procesů
a účelnějšímu využívání dat. Očekáváme, že se
v blízké budoucnosti budou stroje učit od sebe
navzájem a stále dostupnější technologie se
stanou katalyzátorem pro novou generaci vý-
roby a pracovních rolí,“ uvádí J. Rezlerová.

Dopad změn na výrobní průmysl

Podle zprávy Světového ekonomického fóra
(Future of Jobs Report 2018) se očekává, že
téměř polovina pracovních pozic ve výrobě
(49 %) se bude muset v následujících 3-5 letech
v důsledku digitalizace a automatizace změnit,
což bude mít za následek potřebu celkového
zvýšení kvalifikace nebo rekvalifikace u 54 %
zaměstnanců. Studie předpokládá, že pozice
35 % zaměstnanců budou vyžadovat doda-
tečné školení v délce 6 měsíců, 9 % bude vyža-
dovat přeškolení trvající 6-12 měsíců a u 10 %
bude potřeba školení delší než 1 rok.

Studie společnosti Deloitte říká, že se bude
výrobní sektor v příštím desetiletí potýkat
s váž nými problémy v důsledku nedostatku za-
městnanců s potřebnými dovednostmi. Došla
k závěru, že od nynějška do roku 2028 se neob-
sadí 2,4 milionu pracovních míst a 5 z 10 otev -
řených pozic pro kvalifikované pracovníky zů-
stanou neobsazené kvůli nedostatku lidí s po-
třebnými dovednostmi.

Budoucí potřeby 
zpracovatelského průmyslu
Analýza ManpowerGroup a Digital Manufactu-
ring Institute definovala budoucí pracovní po-
zice v digitální výrobě a přináší seznam 165 da-
tově orientovaných pracovních pozic a 20 klíčo-
vých výrobních pozic budoucnosti. Tyto nové
pozice jsou jak v oblasti samotné fyzické výroby,
tak také v oblasti analýzy dat, řízení a leaders-
hipu v digitální době, zákaznickém servisu, vý-
voji produktu a služeb, řízení dodavatelských ře-
tězců a dalších rolí spojených s výrobou.

Aktuálně nejžádanější pozice a dovednosti
v digitální době

Od roku 2015 vzrůstají pozice vyžadující pokro-
čilé digitální dovednosti – každým rokem
o 45 %. Vzhledem k povaze proměn a potřeb
technologií se stávají nejžádanějšími digitál-
ními dovednostmi SixSigma certifikát, CNC,
geometrické kótování a geometrická tolerance,
znalost CTA a PLC systémů. Mezi celosvětově
nejžádanější pozice v digitální výrobě jsou
místa servisních techniků, seřizovačů a tech-
niků údržby a strojní automatizace.

Dopad proměn na HR: Velká změna
přístupu při výběru zaměstnanců
Management firem musí přehodnotit své stra-
tegie a najít nové a alternativní způsoby, jak
získat, rozvíjet, motivovat a udržovat doved-
nosti zaměstnanců, které potřebují. „Jedná se
o naprosto nový přístup při zvyšování kvalifi-
kace zaměstnanců. Již nebude stačit vyinze-
rovat pozici a na trhu práce ´nakoupit´ po-
třebné zaměstnance, jako tomu bylo dopo-
sud. Většina uchazečů o novou práci ani ne-
bude schopna na první pohled posoudit, jestli
je daná pozice pro ně zajímavá a zároveň
firma nebude schopna podle pouhého životo-
pisu poznat, jestli je uchazeč na danou pozici
vhodný. Bude nutné přistupovat novým způ-
sobem k identifikaci schopností lidí a rozpo-
znání, jakým směrem se pracovník může po-
sunout, přičemž hlavním kritériem výběru za-
městnance by měla být jeho schopnost učit
se novým věcem,“ zdůraznila Jaroslava Rez-
lerová. �

Továrna budoucnosti
Pracovní role a dovednosti, které budou klíčové ve výrobě v dalším desetiletí.
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Ilustrační foto ABB
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V jeho rámci byla všem účastní-
kům vybraného reprezentativ-
ního vzor ku 750 zaměstnava-

telů v ČR položena otázka: „Jak očeká-
váte, že se změní celkový počet zaměst-
nanců ve vaší společnosti v následují-
cím čtvrtletí do konce prosince 2019
v porovnání s aktuálním čtvrtletím?“

ManpowerGroup má pro Českou re-
publiku k dispozici i sezonně očištěná
data SAD (jelikož průzkum v ČR se pro-
vádí již více než pět let), která eliminují
dopad sezonních výkyvů v datech týka-
jících se náborových aktivit. Text uvádí
všechna data sezonně neočištěná. 

Zaměstnavatelé v České republice
hlásí pro čtvrté čtvrtletí 2019 mírně op-
timistické náborové plány. Celkem 4 %
zaměstnavatelů očekávají nárůst
počtu racovních sil, 2 % předpovídají
snížení počtu pracovních sil a 93 % za-
městnavatelů nepředpokládá žádné
změny. Na základě těchto údajů vyka-
zuje Čistý index trhu práce pro Českou
republiku pro čtvrté čtvrtletí 2019 hod-
notu +2 %.

„Míra nezaměstnanosti v České re-
publice zůstává nejnižší v Evropě a spo-
lečnosti mají potíže s obsazováním
svých volných pracovních míst ve
všech odvětvích, ale podle našeho výz -
kumu se ve čtvrtém čtvrtletí předpo-
kládá zpomalení tempa náboru. Zvýše-
nou opatrnost sledujeme zejména
v automobilovém odvětví, které je
v české ekonomice klíčovým zaměstna-
vatelem. Také očekáváme na konci roku
sezónní pokles zaměstnanosti v země-
dělství, stavebnictví a restauracích
a hotelech. Kromě toho pouze 21 % vel-
kých společností plánuje zvýšit počet
zaměstnanců ve srovnání s 35 %
v předchozím čtvrtletí,“ říká Jaroslava
Rezlerová, generální ředitelka Manpo-
werGroup Česká a Slovenská republika. 

Porovnání organizací 
podle velikosti
Zaměstnavatelé velkých společností
nad 250 zaměstnanců hlásí nejsilnější
náborové plány s Čistým indexem trhu
práce +18 % (21 % plánuje zvyšovat
a 3 % snižovat počty zaměstnanců).
Střední podniky jsou také relativně op-
timistické s Čistým indexem trhu práce
+10 % (16 % plánuje zvyšovat a 6 % sni-
žovat počty zaměstnanců). Malé pod-
niky hlásí Index +1 % a zaměstnavatelé
v mikropodnicích očekávají zachování
aktuálního stavu s Indexem 0 %.

Porovnání dle odvětví 

Zaměstnavatelé v 7 z 10 odvětví před-
povídají pro nadcházející čtvrtletí zvy-
šování počtu pracovních sil. Nejsilnější

náborové prostředí předpovídají za-
městnavatelé v odvětví Doprava, skla-
dování a komunikace a Stavebnictví
s Čistým indexem trhu práce +6 %.

Následuje odvětví Těžba nerostných
surovin s hodnotou Indexu +4 %.
Oproti tomu zaměstnavatelé v odvětví
Zemědělství, myslivost, lesnictví a ry-
bolov očekávají snižování počtu pra-
covních sil s Indexem -8 % a výrazný
sezónní pokles hlásí také Ubytování
a stravování s Indexem -3 %. Mezikvar-
tální pokles zaznamenalo 9 z 10 odvětví
s výjimkou veřejného sektoru. Mezi-
ročně poklesl index v 7 sektorech
a vzrostl v Těžbě, HORECA a Dopravě,
skladování a komunikacích.

Regionální srovnání v rámci ČR

Z hlediska regionů vykazuje nejsilnější
Čistý index Morava s hodnotou +4 %.

Oproti tomu zaměstnavatelé v Praze
i v Čechách hlásí utlumené náborové
plány s Indexem +1 a -1 %. V porovnání
s předchozím čtvrtletím zaměstnava-
telé v Čechách hlásí zhoršení náboro-
vého prostředí o 6 procentních bodů
a v Praze o 5 procentních bodů, avšak
Index na Moravě se mírně zlepšil o 2
procentní body.

Globální pohled

Výsledky průzkumu pro čtvrté čtvrtletí
2019 ukazují, že zaměstnavatelé ve 43
ze 44 zemí a oblastí plánují v nadchá-
zejícím čtvrtletí zvýšit počet pracov-
ních sil, pouze předpověď v jedné
zemi je beze změny. Nejsilnější nábo-
rové plány hlásí Japonsko, Tchaj-wan,
USA, Indie a Řecko, nejslabší trh práce
očekává Španělsko, Česká republika,
Argentina, Kostarika a Švýcarsko. �
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Opatrnost zaměstnavatelů roste
Společnost ManpowerGroup Česká republika zveřejnila výsledky průzkumu „ManpowerGroup Index
trhu práce“ pro čtvrté čtvrtletí roku 2019. 
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V úvodním bloku summitu promluví
Josef Havel za úřad vlády ČR, Pavel
Zámyslický z Ministerstva životního

prostředí a Bohuslav Čížek ze Svazu prů-
myslu a dopravy ČR.

Rozvoji obnovitelných zdrojů v ČR do
roku 2030 se bude věnovat hned v úvodu
prvního bloku paní Zuzana Krejčiříková ze
Skupiny ČEZ. Následovat bude Anton
Uhnák z Česko-korejského výboru s téma-
tem Obnovitelné zdroje energie v Koreji.
Dále pak Bohuslav Čížek promluví na téma
„Energetika moderní doby – vývoj
a výzvy.“ Celý blok pak uzavře Tomáš

Černý z advokátní kanceláře Černý Legal
s Praktickou komparací arbitrážního a soud -
ního řízení.

Druhý blok s tématem Smart Energy za-
hájí pan Kabourek ze Skupiny ČEZ s před-
náškou „Potenciál energeticky úsporných
řešení v praxi“. Zástupce Ministerstva prů-
myslu a obchodu, pan Vladimír Sochor, se
bude ve své přednášce věnovat aktuální si-
tuaci v oblasti snižování spotřeby energie.
Jiří Holoubek z Elektrotechnické asociace
ČR promluví na téma „Umělá inteligence
v průmyslových podnicích pro řízení spo-
třeby energie.“

ENERGO SUMMIT 2019 proběhne
v Kongresovém sále ve vstupní hale II od
9:30 hodin a je koncipován jako platforma
pro odbornou diskusi k otázkám dalšího
rozvoje energetiky v ČR i EU. 

PRO TOP MANAGEMENT PRŮMYSLO-
VÝCH FIREM, STÁTNÍ SPRÁVU A VYSOKÉ
ŠKOLY JE VSTUP ZDARMA! Regi s -
trovat se můžete již nyní. Vzhledem k ome-
zenému počtu doporučuje organizátor si
rezervovat místo včas.

Více informací včetně možností spolu-
práce najdou zájemci na www.energosum-
mit.cz. �

ENERGO SUMMIT – vrcholná událost energetického sektoru
Dne 15. listopadu 2019 se na pražském výstavišti PVA EXPO PRAHA uskuteční již 5. ročník mezinárodní
události energetického sektoru – ENERGO SUMMIT, doprovodná akce veletrhu e-SALON (14.–17. 11.).
Jeho program se bude opět věnovat zásadním tématům současného světa, české a evropské
energetiky, a to zejména obnovitelným zdrojům energie a Smart Energy.

Ilustrace Siemens
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I když jsou technologie již přirozenou součástí našich ži-
votů, naše důvěra v ně není bezmezná. Většina lidí stále
upřednostňuje běžný automobil před autonomně říze-

ným (64 % vs. 36 %), stejně tak by si většina lidí vybrala za
asistenta člověka, ne robota (74 % vs. 26 %). V čem se na-
opak většina lidí (71 %) shodne, je fascinace vesmírnou tu-
ristikou. 

Zajímavé je, že v celosvětovém měřítku si 61 % lidí ve svém
každodenním životě více cení technologie před vědou, přes-
tože jedno bez druhého nemůže existovat. Ve střední Evropě
je to ale naopak, až 59 % připisuje větší význam vědě než
technologiím. „I když to na první pohled není vidět, věda není
uzavřena v laboratořích a knihovnách. Všechny poznatky
a inovace, které v laboratořích získáme, přenášíme do po-
doby použitelné pro běžný život každého člověka. Neustále
také pracujeme na tom, aby si cestu k vědě nacházeli mladí
lidé,“ říká technický ředitel 3M Rudolf Melezinek.

Když se podíváme na to, jak lidé přijímají technologické no-
vinky do svého života, zjistíme, že více než třetina respon-
dentů nepotřebuje mít tyto novinky okamžitě a opatří si je, až
když je pro svůj život potřebuje. Druhý nejčastější postoj je
rezistence vůči novým věcem a snaha využívat svá stávající
technologická zařízení co nejdéle. Tak uvažuje asi pětina res -
pondentů. Technologických nadšenců, kteří si dávají záležet
na tom, aby měli nejnovější technologii hned poté, co se ob-
jeví na trhu, je v populaci asi 8 %.  

Kdyby si lidé měli vybrat mezi autonomním vozem a oby-
čejným autem, 64 % respondentů průzkumu by si vybralo
osvědčenou klasiku. Tři čtvrtiny lidí by mělo vedle sebe raději
asistenta člověka než asistenta robota.

Když nadšení vystřídají obavy

Lidé po celém světě, stejně tak i ve střední Evropě, sice vy-
hlížejí nové technologie a vědecké poznatky s očekáváním,
ale mají také obavy, zejména v souvislosti s klonováním, ge-
novým inženýrstvím a geneticky modifikovanými potravi-
nami. Pak jsou témata, která vzbuzují nejednoznačné emoce,
například přítomnost robotů na každém pracovišti (vítá ji
48 % respondentů), nebo silniční provoz tvořený pouze auto-
nomními vozidly, který sice u 53 % respondentů vyvolává
nadšení, ale 47 % by z něj mělo obavy. Co je však vnímáno
s výrazným vzrušením, to jsou lety do vesmíru. Fandí jim
71 % respondentů. Nejlépe hodnocenou oblastí vědeckých
pokroků je pak zdraví a léčba závažných nemocí, to kvituje
87 % respondentů. 

Očekáváme velké změny už během našeho života

A kdypak že ten vědecký pokrok nastane? Většina účastníků
průzkumu předpokládá, že se k nim vědecké a technologické
pokroky dostanou ještě během jejich života. Dvě třetiny ce-
losvětové populace a více než polovina lidí ve střední Evropě
věří, že masové používání autonomních auta se stanou běž-
nou součástí našich životů, podobně jako přítomnost robotů
na pracovišti, o čemž je celosvětově přesvědčeno 61 % res -
pondentů, ve střední Evropě 45 %. Přesto, anebo právě proto,
že je pokrok v těchto oblastech téměř nadosah, jsou to záro-
veň ty oblasti, u kterých se lidé nemohou shodnout na tom,
zda je spíš vítají nebo se jich obávají. 

Reprezentativní průzkum zrealizovala společnost 3M mezi
dospělou populací ve 14 zemích - Brazílie, Čína, Indie, Japon-
sko, Jižní Afrika, Jižní Korea, Kanada, Mexiko, Německo, Pol-
sko, Singapur, Spojené státy americké, Španělsko, Velká Bri-
tánie na vzorku přibližně 1000 respondentů v každé zemi. �
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Výletů do vesmíru se nebojíme, 
ale auto si raději budeme řídit sami
Mladí by chtěli profitovat z vědeckého pokroku okamžitě, starší generace se dívá spíše na jeho pozitivní
vliv do budoucna, vyplývá z průzkumu 3M o postojích veřejnosti k vědě (State of Science Index)
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Letošní stánek se ponese v originálním
duchu a unikátní formě. ABB jako
jeden z globálních technologických

lídrů zájemcům představí digitální technolo-
gie a inteligentní řešení, která pomáhají zá-
kazníkům dosahovat vyšší flexibilitu a pro-
duktivitu výroby. Atraktivní exponáty z ob-
lasti digitalizace průmyslu a automatizace
výroby bude prezentovat v rámci expozice
ABB celá řada partnerských firem v čele se
společností B&R nebo Hewlett Packard En-
terprise.

„Budoucí výrobní provozy budou inteligent-
nější, flexibilnější a umístěny blíže zákazníkům.
Abychom mohli přinášet řešení připravená na
budoucnost, propojujeme znalosti a zkuše-
nosti z oblasti elektrotechniky, automatizace,
robotiky a digitalizace.  ABB již dnes díky svým
robotickým a automatizačním řešením jedi-
nečným způsobem kombinuje práci lidí a ro-
botů a otevírá nové příležitosti,“ uvádí Tanja
Vainio, generální ředitelka ABB Česká repub-
lika a Slovensko. 

Digitální továrna 2.0

ABB bude prezentovat své produkty i ve spe-
ciální expozici v hale A, která široké veřejnosti
a za spolupráce mnoha významných společ-
ností, představí továrnu budoucnosti. Její sou-
částí bude i unikátní patentovaná nabíjecí sta-
nice ABB HP Terra Gen 2, která je schopna
nabít osobní auto na dojezd 200 km během
pouhých 8 minut. 

Důležitost partnerství 

Partnerství s předními výrobními společ-
nostmi je klíčovým prvkem strategie ABB.
Právě proto letos sdílí společnost svůj stánek
s partnerskou firmou B&R a technologickými
partnery, jako je například Hewlett Packard En-
terprise a systémovými integrátory robotů
ABB, kteří představí konkrétní robotická pra-
coviště.

Takové pracoviště se strojovým viděním
nové generace ukáže třeba Eltep. Vystavovaná
buňka je příkladem inteligentní automatizace
s robotem, která dokáže pomocí nového 3D
scanneru samostatně vyhledávat díly. 

K dalším partnerům patří např. MSV Sy-
stems, na jehož obrazovkách bude možné sle-
dovat vizualizaci thermoforming, což je tvaro-
vání plastových trubek rozvodů paliva pro-
střednictvím virtuální reality.

Výběr nejzajímavějších řešení 
od partnerů ABB
•  digitální technologie pro řídící systémy od

B&R
•  robotické pracoviště se strojovým viděním

od Eltep
•  robotické pracoviště s technologií thermo-

formingu od MSV Systems

•  řešení pro bezpečné pracovní prostředí od
Jokab Safety

•  komplexní řešení automatizovaných strojů
od ICE Industrial Services

•  bin picking stanice s aplikací přesného robo-
tického odebírání a manipulace s díly od
Photoneo 

•  autonomní měřící linka od KUBOUŠEK
Group

Inteligentní řídicí pracoviště EOW-i pro
české firmy
Poprvé na MSV, avšak s již s reálnými referen-
cemi v České republice, představuje ABB inte-
ligentní řídicí pracoviště, které nabízí jedinečné
ergonomické řešení pro řízení průmyslových
procesů s rozšířenými digitálními funkcemi pro
operátory. Pracoviště EOW-i zvyšuje efektivitu
obsluhy, a v situacích, kdy je třeba jednat, pos -
kytuje vše na dosah ruky pro rychlé řešení.

Dle zkušeností, kolem 80 procent nežádou-
cích odstávek lze předvídat a dokonce až 5 pro-
cent ztrát ve výrobě je více či méně způsobena
lidským faktorem. Důležitou funkcí EOW-i je
také zajištění plné bdělosti operátorů, zvýšení

jejich pozornosti a snížení únavy s ohledem na
jejich fyzické i mentální zdraví. „Operátoři tak
mohou vykonávat svou práci lépe, efektivněji
a tím zajistit provozuschopnost a následné sní-
žením provozních nákladů,“ doplňuje Martin
Červinka, manažer divize Průmyslová automa-
tizace ABB.

Digitalizace provozu 

Součástí rodiny ABB Ability™ je Digital Po-
wertrain zahrnující servisní služby, analytické
softwary a chytré senzory s cloudovým připo-
jením (IoT).  Je to řetězec zařízení k přenosu
informací o stavu pohonu a zákaznické apli-
kace. Celý řetězec se skládá z frekvenčního
měniče, elektromotoru a čerpadla (popř. kom-
presoru). 

Jednotlivá zařízení jsou osazena chytrými
senzory, které posílají údaje o svém aktuálním
stavu na cloud, kde jsou data dále vyhodno-
cena. Uživatel tak získává zcela nové možnosti
přehledu o aktuálním stavu své aplikace. 

Exponáty naleznete buď v ABB stánku 093
v pavilonu P nebo v expozici „Digitální to-
várna“ v pavilonu A. �

ABB píše budoucnost digitálního průmyslu 
Do výsledků spolupráce s českými i zahraničními společnostmi v oblasti nejmodernějších digitálních
technologií umožní na letošním MSV nahlédnout společnost ABB. Zároveň představí, jak tyto chytré
technologie mohou změnit oblast energetiky, výroby, dopravy i života.
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Bauer je dlouhodobě aktivní především
v Bělorusku, kde dokončil nebo se právě
chystá realizovat projekty v celkové hod-

notě téměř 3 miliardy korun. Jihočeskou inže-
nýrsko-strojírenskou firmu od roku 2016
vlastní investiční skupina RSBC Roberta
Schönfelda.

Prasečí mor propukl v srpnu 2018 v Číně,
kde se nachází přibližně polovina světové po-
pulace prasat. Epidemie zasáhla také ostatní
asijské země jako Vietnam nebo Kambodžu.
Podle údajů Světové organizace pro zdraví zví-
řat (OiE) bylo v regionu dosud vybito 1,8 mili-
onů kusů zvířat. Díky pokračujícímu procesu
se celkový počet poražených zvířat vyšplhá do
desítek milionů kusů. „Obnova velkochovu za-
saženého prasečím morem trvá dlouhé roky.
Kritická situace v Číně a Vietnamu přináší pří-
ležitost pro producenty z geopoliticky blízkých
zemí jako je např. Bělorusko. Hlavní motivací
k investicím do nových velkochovů již není
pouhé dosažení potravinové soběstačnosti,
ale snaha získat žádanou exportní komoditu
a přístup k devizám,“ vysvětluje Pavel Rampír,
předseda představenstva Bauer Technics.

Společnost Bauer Technics působí na trhu
více než 20 let. Svým zákazníkům nabízí kom-
plexní služby související s výstavbou či moder-
nizací farem. Proces začíná vytvořením kon-
ceptu a vizualizace projektu, následuje ná-
ročná administrativní fáze spojená se získáním
nezbytných stavebních povolení. Po uzavření
smluvní dokumentace realizuje firma vý-
stavbu, dodávky technologií spojené s montá-
žemi, finalizační práce, dodávky zvířat. Zajiš-
tuje také školení personálu farmy a záruční
i pozáruční servis. Významnou konkurenční
výhodou Baueru je schopnost zajistit exportní
financování projektů, což je, s ohledem na

dlouhodobost jejich návratnosti, naprosto klí-
čové. „Realizace velkých zemědělských pro-
jektů je časově náročná. Od schválení pro-
jektu, přes vyřízení nezbytné administrativy, až
po skutečné zahájení stavebních prací. Někdy
je třeba počítat až s dvouletou lhůtou,“ dodává
Pavel Rampír.

Na běloruském trhu je česká firma dlouho-
době etablována. Udržuje zde stálé zastou-
pení, má všechny potřebné certifikace,
a především významné referenční zakázky,
které jí otevírají cestu k dalším kontraktům.
Dosud zde zrealizovala projekty v hodnotě 35
milionů EUR a má uzavřeny smlouvy na další
v hodnotě přes 150 milionů EUR, které budou
realizovány v následujících třech letech. 

První realizovaný projekt byl v Borisově, kde
vznikla jedna z nejmodernějších běloruských
farem pro chov a výkrm prasat. První etapa
v hodnotě 15 milionů EUR byla zahájena
v r. 2012 a ukončena v r. 2014. Druhá etapa
v hodnotě cca 19 milionů EUR plynule navazo-
vala na první etapu a byla dokončena v r. 2016.
Kapacita farmy je 2 200 prasnic, což předsta-
vuje možnost roční produkce prasat na porážku

v počtu až 48 tisíc ks prasat. Má svoji vlastní po-
rodnu, odchov i výkrm. Součástí je i speciální
technologie na zpracování odpadů a výrobna
krmných směsí, včetně výzkumné laboratoře.

Bauer letos v říjnu zahájí realizaci výstavby
velkochovu prasat s vlastní výkrmnou ve Vi-
tebské oblasti. Projekt Orša by měl být dokon-
čen v roce 2021. Celkový objem investice pře-
sahuje částku 32 milionů EUR. Produkční ka-
pacita farmy bude 52 tisíc prasat za rok. 

Investiční skupina RSBC finančníka Roberta
Schönfelda aktivně vstoupila do společnosti
BAUER na počátku r. 2016. Během svého pů-
sobení pomohla společnosti překlenout složité
období ve výkyvu zakázek a finančně ji podpo-
řit investicemi v objemu desítek milionů
korun. „Podniky skupiny Bauer Technics pro-
šly pod naším strategickým řízením zásadní
restrukturalizací. Novému managementu se
podařilo skupinu stabilizovat a výrazně zlepšit
její finanční výkonnost. Pokud budou zahájeny
všechny uvažované projekty, očekáváme, v le-
tošním roce, růst tržeb na úroveň 400 milionů
korun,“ uvádí Miloslav Vyhnal, investiční ředi-
tel RSBC. �

49
3I2019

Bauer Technics staví zemědělské farmy za miliardy na klíč

Poptávku po budování velkochovů zvyšuje probíhající epidemie prasečího moru v Asii spojená
s masovým vybíjením zvířat a nutností hledání alternativních producentů mimo zasažený region. 
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Proto každé úsilí o inovace, každá ino-
vační strategie, má-li být úspěšná, musí
využít systému ochrany průmyslového

vlastnictví. Ten inspiruje zveřejněnými ná-
pady, přináší zisk z produkce a licencí a chrání
nápady proti kopírování. Shodli se na tom
účastníci konference Ochrana průmyslového
vlastnictví v Evropě, pořádané k výročí 100 let
Patentového úřadu v Praze.

Podle údajů Úřadu Evropské unie pro du-
ševní vlastnictví (EUIPO) vzniká v Evropské
unii 42 % HDP v odvětvích, která aktivně vy-
užívají ochranu duševního vlastnictví, tedy
patenty, průmyslové vzory, ochranné známky
a práva autorská. 

„Evropa potřebuje robustní patentový sy-
stém, protože 38 % pracovních míst, 42 %
HDP a 90 % externího obchodu představují
obory využívající ochrany duševního vlastnic-
tví. Patentový systém pomáhá budovat silné
technologické portfolio a urychlovat ekono-
mický růst,“ říká António Campinos, prezi-
dent Evropského patentového úřadu (EPO).
„Roste poptávka po patentové ochraně, in-
vestoři a firmy považují Evropu za atraktivní
a hodnotný technologický trh, na kterém
chtějí inovovat a investovat,“ dodává. 

Česká republika zatím nedosahuje aktivit
vyspělých států zejména v přihlašování do za-
hraničí s využitím Smlouvy o patentové spo-
lupráci (Patent Coopeartion Treaty, PCT). Pří-
znivější vývoj lze spatřit v počtech technic-
kých řešení, která čeští původci chrání evrop-
ským patentem či v USA. V České republice
je patenty chráněno zhruba 45 tisíc technic-
kých řešení.

„Existuje přímý vztah mezi právy dušev-
ního vlastnictví a rychlým růstem firem, pa-
tenty, ochranné známky a další nástroje zde
hrají důležitou roli,“ zdůrazňuje Christian Ar-
chambeau, ředitel Úřadu Evropské unie pro
duševní vlastnictví (EUIPO). „Například malé
a střední podniky, které registrovaly alespoň

jednu ochrannou známku, mají o 13 % větší
pravděpodobnost, že v budoucnosti rychle
porostou.“

Na ekonomický rozvoj mají inovace přímý
vliv. „Víme, že státy, pro něž jsou inovace
prio ritou, rychle postupují kupředu,“ uvádí
Francis Gurry, generální ředitel Světové orga-
nizace duševního vlastnictví (WIPO).

„Abychom se mohli začít srovnávat s vy-
spělými inovativními státy, musíme se naučit
využívat systém ochrany průmyslových práv,
zejména patentů, ve svůj prospěch. S chytrou
patentovou strategií se Česká republika může
během 10 let dostat mezi evropské inovativní
premianty,“ sdělil Josef Kratochvíl, předseda
Úřadu průmyslového vlastnictví (ÚPV).

Miliony inovací jsou zdarma a volně do-
stupné v patentových databázích jako je na-
příklad Espacenet.  ÚPV se přitom stále set -
kává s případy, kdy vynálezci podávají přihláš -
ky již známých řešení.

„Český průmysl, výzkum a vývoj se musí
prostřednictvím patentových informací sez -
namovat se špičkou v oboru, nevynalézat vy-
nalezené a vynalezené řádně chránit,“ do-
plňuje Josef Kratochvíl. „Existující systém pa-
tentové ochrany nabízí nepřeberné množství
inspirace a pro skutečné inovátory je ex-
trémně silným nástrojem, jak nápady ochrá-
nit a hlavně zpeněžit. Zisky z výroby zboží
chráněného patenty nebo z patentových li-
cencí jsou silným motorem dalšího rozvoje.“

Vláda ČR přijala Inovační strategii České re-
publiky na léta 2019-2030. Vzniká Koncepce
ochrany duševního vlastnictví, která zdůrazní
především nutnost poučeného využívání
existujících nápadů zahraniční konkurence,
dobrou patentovou ochranu a zavedení
výuky základů ochrany duševního vlastnictví
ve školách.

„Patentová ochrana je přitom naprosto klí-
čová v souvislosti s vědou, výzkumem a vý-
vojem, tedy v kontextu se zaváděním nových

nápadů do praxe. Proto je velmi důležitá
osvěta, spolupráce i mezinárodní kontext.
Máme zájem co nejlépe ochránit chytré
české hlavy a pomoci jim uspět po celém
světě,“ podtrhuje Karel Havlíček, vicepremiér
a ministr průmyslu a obchodu a dodává:
„Vláda si je plně vědoma důležitosti ochrany
duševního vlastnictví. Proto je v Inovační
strategii jeden pilíř, který se této oblasti vě-
nuje. Díky moderním informačním a komu-
nikačním technologiím mohou dnes firmy
i jednotlivci jednodušeji vyhledat nejvhod-
nější patentovaná řešení a v budoucnu by to
mělo být ještě lepší, například díky umělé in-
teligenci.“

Investice do výzkumu rostou, patentová
ochrana přináší ovoce
Investice státu do výzkumu a vývoje setrvale
rostou, od roku 2005 do roku 2017 se zvýšily
téměř na dvojnásobek (z 16,4 mld. CZK na
30,7 mld. CZK).

Současné výdaje státního rozpočtu na výz -
kum a vývoj tvoří 2,4 % výdajů státního roz-
počtu.

S růstem investic do vývoje rostou též příj -
my z licenčních poplatků za patenty a užitné
vzory. Od roku 2004 do roku 2016 vzrostly
tyto příjmy téměř osmkrát, z 428 milionů CZK
na 3,356 mld. CZK.

Předpokladem příjmů z licenčních poplatků
je řádná patentová ochrana u Úřadu průmys-
lového vlastnictví (ÚPV) a jeho prostřednic-
tvím i u evropských a světových patentových
organizací.

„Investice do výzkumu a vývoje mají mi-
mořádnou důležitost pro úspěch a stabilitu
české ekonomiky, pro úspěch výzkumu má
však mimořádnou důležitost jeho patentová
ochrana,“ poznamenal Josef Kratochvíl,
předseda ÚPV. „Je to právě patentová
ochrana, která zamezuje nelegálnímu kopíro-

Patentová ochrana je předpokladem úspěchu inovační strategie
Již před sto lety bylo průmyslníkům a výzkumu jasné, že bez právní ochrany nových řešení a bez
nejnovějších technických informací nemůže jejich byznys prosperovat a prosadit se ve světové konkurenci. 
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vání nápadů a která přináší profit z poskytnu-
tých licencí.“

Při posuzování efektu výdajů státního roz-
počtu do výzkumu a vývoje je třeba brát
v potaz dlouhodobý charakter procesu. Výz -
kum a vývoj vyžaduje roky nebo i desetiletí
úsilí, další 1-3 roky trvá patentové řízení a pří-
padné zobchodování licence.

Typy ochrany duševního vlastnictví

Patent je zákonná ochrana vynálezů zaruču-
jící vlastníkovi patentu výhradní právo k prů-
myslovému využití vynálezu. V České repub-
lice udělování patentů upravuje zákon
č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích
návrzích.

Patenty se udělují na vynálezy, které jsou
nové, jsou výsledkem vynálezecké činnosti
a jsou průmyslově využitelné. Patentovat lze
nejen nové výrobky a technologie, ale i che-
micky vyrobené látky, léčiva, průmyslové
produkční mikroorganismy, jakož i biotechno-
logické postupy a produkty získané jejich po-
mocí. Patentovat naopak nelze objevy nebo
vědecké teorie, programy pro počítače, nové
odrůdy rostlin a plemena zvířat a způsoby lé-
čení lidí a zvířat.

Patent udělený v České republice platí 20
let od podání přihlášky a jeho základní účinek
spočívá v tom, že bez souhlasu jeho majitele
jej nikdo nesmí využívat. Souhlas k využití pa-
tentu se uděluje licenční smlouvou. Patent lze
rovněž prodat. V případě porušení patentu je
založena plná občanskoprávní a trestní odpo-
vědnost.

Průmyslový vzor je způsob právní ochrany
designu výrobku. Podle vymezení zákona
č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových

vzorů, se jedná o vzhled výrobku nebo jeho
části, zejména se jedná o linie, obrysy, barvy,
tvar, strukturu, materiál nebo zdobení vý-
robku.

Ne každý průmyslový vzor je možné chrá-
nit. Průmyslový vzor lze chránit, je-li nový
a má-li individuální povahu. Nový je, nebyl-li
přede dnem podání přihlášky nebo přede
dnem vzniku práva přednosti zpřístupněn ve-
řejnosti shodný průmyslový vzor.

Užitný vzor je ochrana, která je na základě
zákona č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech,
poskytována technickým řešením, jež jsou
nová, přesahují rámec pouhé odborné do-
vednosti a která jsou průmyslově využitelná.
Novost technického řešení se přitom posu-
zuje podle aktuálního stavu techniky a prů-
myslová využitelnost zase podle toho, zda
může být dané řešení opakovaně využíváno
v hospodářské činnosti. Podmínky ochrany
užitného vzoru se od ochrany patentem liší
jen požadavkem na úroveň řešení. Z mož-
nosti ochrany užitným vzorem jsou však vy-
loučeny všechny způsoby výroby nebo pra-
covní činnosti a biologické reproduktivní ma-
teriály.

Ochranná známka je jakékoliv označení,
tvořené zejména slovy, včetně osobních
jmen, barvou, kresbou, písmeny, číslicemi
nebo tvarem výrobku či jeho obalu nebo
zvuky, pokud je způsobilé odlišit výrobky
nebo služby jedné osoby od výrobků nebo
služeb jiné osoby a je schopno být vyjádřeno
v rejstříku ochranných známek způsobem,
který příslušným orgánům a veřejnosti umož-
ňuje jasně a přesně určit předmět ochrany
poskytnuté vlastníkovi ochranné známky. 

Zápisem do rejstříku získává vlastník
ochranné známky výlučné právo na její uží-

vání. Platnost ochranné známky je 10 let od
data podání přihlášky ochranné známky. Plat-
nost lze prodlužovat vždy o dalších 10 let na
základě žádosti o obnovu ochranné známky
podané v zákonné lhůtě.

Označení původu je název oblasti, určitého
místa nebo země (dále jen "území") použí-
vaný k označení zboží pocházejícího z tohoto
území, jestliže kvalita nebo vlastnosti tohoto
zboží jsou výlučně nebo převážně dány
zvlášt ním zeměpisným prostředím s jeho
charakteristickými přírodními a lidskými fak-
tory a jestliže výroba, zpracování a příprava
takového zboží probíhá ve vymezeném
území; za označení původu pro zemědělské
výrobky nebo potraviny jsou pokládána i tra-
diční zeměpisná nebo nezeměpisná označení
pro zboží pocházející z vymezeného území,
splňuje-li takové zboží ostatní podmínky
podle tohoto ustanovení.

Zvláštním typem označení původu je ze-
měpisné označení, tedy název území použí-
vaný k označení zboží pocházejícího z tohoto
území, jestliže toto zboží má určitou kvalitu,
pověst nebo jiné vlastnosti, které lze přičíst
tomuto zeměpisnému původu, a jestliže vý-
roba nebo zpracování anebo příprava tako-
vého zboží probíhá ve vymezeném území.

Organizace pro ochranu 
duševního vlastnictví
Úřad průmyslového vlastnictví (ÚPV). Úřad
průmyslového vlastnictví je ústředním orgá-
nem státní správy České republiky na
ochranu průmyslového vlastnictví. V čele
Úřadu je předseda, kterého jmenuje a odvo-
lává vláda; jeho výběr, jmenování a odvolání
se řídí zákonem o statní službě. Historie
Úřadu sahá až do roku 1919, kdy byl založen
Patentový úřad. Systém ochrany práv k před-
mětům průmyslového vlastnictví spočívá
v tom, že ke vzniku těchto práv je třeba vý-
roku (rozhodnutí) státního orgánu, kterým je
právě Úřad průmyslového vlastnictví. Práva
k předmětům průmyslového vlastnictví se za-
pisují do rejstříků vedených Úřadem, které
jsou veřejně přístupné, a zveřejňují se ve
Věstníku Úřadu.

Světová organizace duševního vlastnictví
(World Intellectual Property Organization,
WIPO) je organizace OSN, založená v roce
1967 Úmluvou o zřízení Světové organizace
duševního vlastnictví. Vykonává dozor v ob-
lasti ochrany autorských práv a dalších práv
duševního vlastnictví. Sídlem organizace je
Ženeva, Švýcarsko. V současnosti je členem
WIPO 191 států.

Evropský patentový úřad (European Pa-
tent Office, EPO) zkoumá evropské přihlášky
patentů a umožňuje vynálezcům, výzkumní-
kům a firmám z celého světa získat ochranu
svých vynálezů ve 44 zemích prostřednictvím
centralizované a jednotné procedury, která
vyžaduje pouze jednu přihlášku. EPO byl za-
ložen v roce 1973.

Evropský úřad ochrany duševního vlast-
nictví (European Union Intellectual Property
Office, EUIPO) se zaměřuje na registraci
ochranných známek a designů (průmyslo-
vých vzorů). Je to decentralizovaná agentura
Evropské unie, která byla založena v roce
1994 a sídlí ve španělském Alicante. Ročně
zaregistruje 135.000 ochranných známek
a 100.000 designů (průmyslových vzorů). �
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Co je to kvalita života a proč se zabývat
jejím zlepšováním?

Kdo je na tom lépe? Velmi bohatý člo-
věk, který ale nemá čas na rodinu ani přá-
tele, nebo někdo, kdo horkotěžko splácí
své účty, ale vidí vyrůstat svoje děti a stíhá
vedle práce i koníčky? Právě to se snaží po-
stihnout koncept kvality života popisovaný
i v tomto článku, což je mnohem širší
pojem než hospodářská produkce nebo ži-
votní úroveň. Zahrnuje možnosti uspoko-
jování nejrůznějších potřeb, které pro svůj
život potřebujeme, ale nejsou to jen věci
materiální.

Hodnocení kvality života je například
podle moneymag.cz dnes interdiscipli-
nární záležitostí a závisí na filozofickém
hledisku zkoumání. Každý vědní obor na-
hlíží na kvalitu života svojí specifickou op-
tikou a zdůrazňuje jiné prvky. Existuje již
řada definic, které se snaží vyjádřit mnoho-
rozměrnost tohoto pojmu. Přesto, že
mnohé z nich se vzájemně prolínají, do

dnešní doby nebyla vygenerována jedna
hlavní, oficiálně uznávaná definice.

Některé prvky, které kvalitu života utvá-
řejí, lze určit pomocí běžných měřítek eko-
nomického blahobytu. Je ale jasné, že s in-
dikátorem HDP na hlavu, který se v ekono-
mii často používá, nevystačíme. Přesněj-
ším číselným indikátorem může být prů-
měrná a mediánová úroveň příjmů obyva-
tel, roli hraje ale také nerovnost příjmů.
Platí, že vnímání spokojenosti s určitou
úrovní příjmů či bohatství, se bude mezi
zeměmi velice lišit. Koneckonců index
štěstí, či různé výzkumy „well-being“ uka-
zují výstižně, že i země, které jsou podle
statistických indikátorů chudé (země
střední a jižní Ameriky) mohou vykazovat
vysokou míru spokojenosti se životem.
A naopak, země s vysokými příjmy na
hlavu, se v těchto žebříčcích často propa-
dají ke dnu, protože „životní standard“ je
vykoupen stresem a vysokou mírou nejis-
toty. Když hovoříme o statistických ukaza-

telích, nelze zapomenout ani na míru soci-
ální mobility, která odráží možnost dostat
se z nižší do vyšší příjmové skupiny. 

Je to zejména dostupnost zdrojů.
Všechny zdroje kvality života však nejsou
distribuovány trhem a mnohé mají pro
každého jednotlivce rozdílnou hodnotu.
Mnoho z determinantů lidského blahobytu
vychází ze života samotného a nelze je
hodnotit penězi. Kromě objektivních uka-
zatelů zde hraje velkou roli také subjektivní
postoj každého člověka. Zjednodušeně lze
shrnout, že jde o tělesnou, duševní a soci-
ální pohodu člověka – zdraví, spokojenost
z práce, ekonomický dostatek, funkční so-
ciální vazby a příjemné životní prostředí.

To klíčové týkající se kvality života na-
jdeme v Baťově manuálu „Průmyslové
město“  o podmínkách, zajišťujících životní
pohodu obyvatel tohoto aglomerátu. On
viděl, stejně jako dnes i my, že za všemi
úspěchy stojí člověk a jeho základní po-
třeby, včetně práce a osobního štěstí. To

K diskusi

Kvalita života lidí není pro všechny ideální. 
Stále je co zlepšovat
Co je to kvalita života a proč se zabývat jejím zlepšováním? Jaká je kvalita života lidí v Česku a na
Slovensku? Po jaké kvalitě života touží zaměstnanci na pracovišti? Jaké jsou podmínky pro podnikání pro
malé a střední podnikatele? Jaký je rozdíl v přístupu k zlepšování kvality života mezi Sodexem a Baťou?
Proč se inspirovat od Jana Antonína Bati? Kdo by měl být naší inspirací? Jak zlepšit kvalitu života lidí? 

52
3I2019

CI03_19_52_55_Kvalita života lidí_CI_SABLONA  29/09/19  19:54  Stránka 52



poslední sice zaručit nedovedeme, ale mů-
žeme mu hodně napomoci. Jedná se při
tom (ve shodě s ideály osvícenství) i v 21.
století především o uspokojení těch mate-
riálních a fyzických potřeb, které zajišťují
hlavně tělesné i duševní blaho. Velkou dů-
ležitost přitom přikládáme rodině, tedy
oáze klidu a relaxace, potřebné nejen k lep-
ším výkonům, ale také k zajištění dobrého
startu pro další generace, ze kterých vze-
jdou pokračovatelé rozvoje ideálního prů-
myslového města. Jako příklad vezměme
Baťovy města v Brazílii. Koncipoval je tak
dokonale, že fungují dodnes, přestože na
jejich chod už v současnosti nemá rodina
Baťů nijak zvláštní vliv.

V současné době se zlepšováním kvality
života v takové formě jako Baťové neza-
bývá mimo autora článku, prof. Milana Ze-
leného a jejích spolupracovníků pořádně
nikdo.

Jaká je kvalita života lidí v Česku a na Slo-
vensku?

Česká republika si v roce 2019 oproti
roku 2018 mírně polepšila v kvalitě života,
přesto se v pravidelném žebříčku společ-
nosti Deloitte nachází na 24. místě. První
skončilo již tradičně Norsko, tabulku uza-
vírá Středoafrická republika a Jižní Súdán.

V hodnocení společnosti Deloitte, jež
vychází z údajů o stavu společenského
a ekonomického rozvoje a úrovně život-
ního prostředí, získala Česká republika
v roce 2019 84,36 bodu ze sta. Mírně si tak
pohoršila oproti výsledku 84,66 bodu
z roku 2018. Česko se tak umístilo za Ko-
reou a před Estonskem a USA, ze Střední
a Východní Evropy je na tom lépe jen Slo-
vinsko na jednadvacátém místě. Polsko
skončilo třiatřicáté a Slovensko ještě o dvě
pozice níže. Vedle vítězného Norska tvoří
trojici zemí s nejvyšším skóre také Dánsko,
a Švýcarsko. Mezi země s nejhorším skóre
patří i Čad nebo Afghánistán (více na
https://www.socialprogress.org).

Dlouhodobě nejlépe je na tom Česká re-
publika se základními lidskými potřebami
a lékařskou péčí, kvalitou pitné vody, hygi-
eny a přístřeším, výrazně se však u nás
zhoršil ukazatel vnímané osobní bezpeč-
nosti a přístup k vyššímu vzdělání. Naopak
mírné zlepšení zaznamenala statistika, co
se týče úrovně tolerance, lidských práv
i osobní svobody.

„Česká“ ekonomika v poledních letech
ztrácí konkurenceschopnost a od dubna
2017 patří mezi rozvojové země, protože
HNP je dlouhodobě nižší než HDP. To není
nic pozitivního, neboť vycházíme ze skuteč-
nosti, že Česko, a mimo jiné také Sloven-
sko, nemá kontrolu nad vlastní ekonomi-
kou, která nám vlastně nepatří. My jsme
jen subdodavatelé nadnárodních firem,
v našem případě velmi často z Německa,
ale nejen z něj.  Nemáme lidi. Máme málo
robotů. Máme špatnou infrastrukturu. Ka-
miony neustále čekají na silnicích místo
toho, aby jezdily. Podnikům klesá ziskovost
a nemají peníze. Hospodářský cyklus je ne-
smlouvavý. Podle The Bloomberg Innova-
tion Index Česko a ani Slovensko prý ne-
patří mezi pokrokové země, což značí, že
při zohlednění skutečnosti, že nejvíce kva-
lifikovaných pracovních míst v důsledku

nejrůznějších vlivů ubývá rychleji, než vzni-
kají nová. Žijeme v době nejistoty a stag-
nace, což zřejmě bude na příštích 50 let asi
normální.

Nutně se proto musí objevit otázka, jak
za takové situace může ČR zaručit svým
obyvatelům dostatečnou kvalitu života?
Řada dceřiných firem, které u nás působí,
má svůj nákladový strop, pod nějž se musí
vejít. Naší taktikou nemůže být se pod stro-
pem krčit a konkurovat pouhou lácí – lev-
nou pracovní silou a podhodnocenou
měnou. Naším úkolem musí být prorazit
strop a pozvednout ekonomiku na vyšší
úroveň. Protože jen tak může ČR svým ob-
čanům otevřít cestu k vyšší kvalitě života. 

Po jaké kvalitě života touží zaměstnanci
na pracovišti? 

Podle průzkumu realizovaného společ-
nostmi Randstad , JLL a Skanska realizo-
vaného v roce 2018 k prioritám zaměst-
nanců patří v prvé řadě kantýna či restau-
race, kterou chce mít v dosahu kanceláře
88 % respondentů zmíněného průzkumu.
Důležité je pro ně i bezplatné a kvalitní při-
pojení Wi-Fi (86 %) a zahrada nebo terasa
(71 %). Protože až 84 % svého pracovního
času tráví zaměstnanci center podniko-
vých služeb u vlastního pracovního stolu,
je pro ně důležitý pohodlný kancelářský
nábytek, dostatek světla, kvalitní klimati-
zace a možnost otevřít si okno, což v mo-
derních kancelářských objektech nebývá
vždy samozřejmé. S úrovní komfortu
svého pracovního místa je v tuto chvíli
spokojeno 60 % respondentů. Je tedy
vidět, že i v oboru, který kultivaci pracov-
ního prostředí považuje za svou prioritu,
existuje jistý potenciál ke zlepšení. A to na-
příklad i co se prostředí vhodného k sou-
středění týče. „Možnost koncentrovat se
považuje za důležitou 93 % respondentů,
ovšem jen 37 % je spokojeno se součas-
ným stavem. Jde o aspekt, kterému nyní
firmy věnují značnou pozornost. Takzvaný
open space se proto postupně transfor-
muje a dělí na menší zóny určené pro in-
dividuální práci, setkávání a spolupráci
týmů, relaxaci, schůzky či telefonování,“
zdůrazňuje Jonathan Appleton a jako in-
spirativní příklad uvádí nedávno oceněný
projekt nových kanceláří společnost John-
son & Johnson.

Takovýto výzkum odráží spíše základní
potřeby, či podmínky pro to, aby vlastně
zaměstnanec mohl vykonávat dobře svou
práci. Ale vyšší kvalita života není jen kan-
týna na pracovišti. Znamená možnost
ovlivňovat a spolurozhodovat o dění ve
firmě. Vyšší participace zaměstnanců není
jen nástrojem, jak dosáhnout vyšší pro-
duktivity, ale přináší i seberealizaci a větší
radost z práce. 

Jaké jsou podmínky pro podnikání pro
malé a střední podnikatele? 

Pro začínající podnikatelé (kteří by mohli
zajistit v ČR a SR konkurenceschopné ino-
vativní produkty a řešení) neexistují
vhodné produktivní znalostní prostředí od
A do Z podporující rozvoj jejích podnikání
a spolupráci s ostatními členy produktiv-
ního znalostního prostředí s globálními
produkty a službami. Začínající byznys-

meni napříč různými podnikatelskými
centry nemohou inovativním využívaním
jejich zdrojů a spolupracovníků uspokojo-
vat zákazníky, aby si vydělali peníze a za-
jistili svou životaschopnost. Podle money-
mag.cz mezi problémy, které musí překo-
návat, patří nepřiměřená administrativní
zátěž a opožděné nebo neprovedené
platby. Chybí infrastruktura a systém pro
výměnu informací, nastartování podnikání
včetně vytváření podnikatelského ekosys-
tému bez velkých finančních zdrojů
a tvorby závazků, či už v rámci produkč-
ního znalostního prostředí nebo mimo něj.

Zahraniční globální společnosti působící
v ČR a SR fungují jako uzavřená korporátní
komunita, kam není jednoduché pronik-
nout a tak získat další informace pro mož-
nost rozvoje spolupráce se začínajícími
a malými podnikateli (ve většině případů
si udržují skutečné inovativní a kreativní
centra ve své domovské zemi kvůli
ochraně know-how s cílem zajistit její kon-
kurenceschopnost). Nemají systém pro
rozvoj spolupráce podporující národní lo-
kální vlastnictví v zemích, kde působí, který
pomůže začínajícím a malým podnikate-
lům rozvinout nápad přes realizaci až k vy-
dělávání peněz přes inovativní využívání
zdrojů umožňující uspokojovat zákazníky.
Stejně tak je to s lokální podnikatelskou ko-
munitou, kde jediná výhoda pro začínající
podnikatele je, že jsou české nebo sloven-
ské.

Chybí domácí finanční struktury, které
by mohly rozvoji lokálního podnikání vý-
razně napomoci. Je paradoxem, že Slo-
vensko i české země byly předvojem v ob-
lasti družstevního finančnictví. Místo toho
je nyní finanční sektor obou zemí z 90 %
v zahraničních rukou. Chybí i zkušenosti
s lokálními měnami, nemáme etickou
banku jako v Itálii. 

Již to není tak jako v devadesátých le-
tech, kdy bylo začít podnikat jednoduší.
Navíc dnes pro rozvoj podnikatelského
ducha je potřeba mít také zdravé jídlo, cvi-
čení, čistotu a klidnou mysl. Proto podni-
katelů přibývá jen díky rostoucímu zájmu
seniorů o vlastní živnost.

Tak jak říká ekonom Lukáš Kovanda,
mladí lidé mají nejen z uvedených důvodů
menší zájem začít podnikat, než například
před 30 lety. Obávají se nejistoty s tím spo-
jené, jsou z pohodlnosti zvyklí na „mama
hotel“ a navíc jim stát místo ulehčení za-
čátku podnikání spíše hází klacky pod
nohy.

Jak zlepšuje kvalitu života lidí francouzská
společnost Sodexo?

Zlepšování kvality života lidí má jako své
poslání společnost Sodexo. Z něj vyplývá,
že lidé, které tato společnost obsluhuje,
jsou podle zjištěných informaci určených
pro jejich ambasadory, středobodem jejích
pozornosti a jejich spokojenost svědčí
o tom, že svou práci v Sodexu dělají dobře.

Jak podle zmiňovaných materiálů pro
ambasadory může společnost Sodexo se
svými pracovníky ve skutečnosti ovlivnit
kvalitu života lidí?
1. Fyzické prostředí – zajištění čistého,

bezpečného a příjemného prostředí
pro klienty a zákazníky.
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2. Zdraví a duševní pohoda – nabídka vy-
vážené stravy na podporu zdravého ži-
votného stylu a vynikající služby
v každé lokalitě.

3. Sociální vztahy – omezení izolace a pos -
kytování osobní péče.

4. Uznání – pomoc firmám při vyslovení
uznání svým zaměstnancům a jejich
odměňování na podporu motivova-
nosti a dosahování co nejlepších vý-
sledků.

5. Jednoduchost a efektivita – pomoc kli-
entům a zákazníkům při šetření času
formou rychlé a profesionální realizace
klíčových služeb.

6. Osobní rozvoj – pomoc lidem při rozví-
jení dovedností formou školení a vzdě-
lávání.

Jaký je rozdíl v přístupu k zlepšování kva-
lity života mezi Sodexem a Baťou?

Napříč tomu, že příklady společnosti So-
dexo popisující reálné způsoby, jak mohou
její služby, které nabízí, zlepšit život milionů
lidí, poslání této společnosti proklamované
jako „Zlepšování kvality života“ neřeší
podle názoru spoluatora tohoto článku
Adriána Podskľana ve skutečnosti uspoko-
jení těch materiálních a fyzických potřeb,
které zajišťují hlavně tělesné i duševní
blaho jako to bylo u Baťů. Z prohlášení
a skutků společnosti Sodexo je možné usu-
zovat, že tato společnost nepřikládá velkou
důležitost rodině jako oáze klidu a rela-
xace, potřebné nejen k lepším výkonům,
ale také k zajištění dobrého startu pro další
generace, ze kterých vzejdou pokračova-
telé rozvoje komunit šťastných lidí bez od-
padů a obalů. Potvrzuje to i skutečnost,
že u společnosti Sodexo akcionář je úče-
lem. Jejím hlavním cílem je podle prokla-
mace na jejích webových stránkách zisk,
kde prostředky k dosažení tohoto cíle jsou
získání kontroly nad trhem (ovládnout ho)
a jeho uspokojení pomocí levné námezdní
pracovní síly, levných surovin při současné

eliminaci hygienických a bezpečnostních
rizik. Není to tedy jako u Baťů, kde služba
veřejnosti je cílem, který se dosahuje přes
uspokojení trhu, vydělání peněz a skutečné
uspokojení spolupracovníků (spolupodni-
katelů a spoluvlastníků nejen prostřednic-
tvím vysokých mezd).

Proč se inspirovat od Jana Antonína Bati?
Naší hlavní inspirací pro zlepšování kva-

lity života lidí je koncept ideálního průmys-
lového města Jana Antonína Bati, který
vznikl těsně před druhou světovou válkou.
Důvodem je fakt, že Jan Antonín Baťa na
rozdíl od slovutného propagátora pořádku
a lidské racionality, velkého amerického
průmyslníka Henryho Forda, dokázal svoji
vizi uskutečnit i v pralese. Příkladem jsou
jeho průmyslová města v Brazílii. 

J. A. Baťa byl nevlastním bratrem zakla-
datele zlínské obuvnické firmy Tomáše
Bati. Po Tomášově smrti v roce 1932 se
ujal řízení tehdy již nadnárodního kon-
cernu. Ovšem další rozvoj firmy zastavila
válka. J. A. Baťa před nacisty odjel do USA,
pak do Brazílie. Po válce se dozvěděl, že ho
u nás odsoudili za tzv. kolaboraci s nacisty
na 14 let nucených prací. Proto zůstal v Bra-
zílii, kde si podle jeho slov těchto čtrnáct let
velice tvrdě odpracoval. Doslova kolonizo-
val prales, kde založil čtyři města. Stavěl sil-
nice, razil tunely, osídloval pustinu a hlavně
dával práci desítkám tisíc lidí, Brazilcům
i těm, kteří tehdy prchali z Evropy před Hit-
lerem a později před komunisty.

Jak zlepšit kvalitu života lidí?
Zajištění životní pohody a štěstí vychází

z rovnice, na jejíž jedné straně stojí mo-
derní život, jistota a pokrytí základních
i nadstandardních potřeb a na druhé
stráně práce, oddanost a transparentnost,
která poskytuje dobrovolný smysl života
každému jednotlivci, který má zájem stát
se součástí nejen lokální komunity, ale také
propojeného společenství šťastných lidí.

Zajištění životní pohody a štěstí lidí podle
proklamované rovnice umožní zvýšit na-
příklad dlouhověkost obyvatel, jejich
zdraví i celkovou spokojenost. Šťastnější
lidé jsou prostě produktivnější a umí vydě-
lat více peněz. 

Vezměme relativní maličkost. Tito lidé
například z použitých produktů nevytváří
odpad, ale nový zdroj materiálu pro další
výrobu, což je přesně to, co je charakteris-
tické pro města šťastných lidí s bezodpa-
dovým hospodářstvím. Prostředí, která
jsou mimo jiné soběstačná, produkční
a znalostní. Představujeme si to tak, že
podniky tím, že při výrobě v oběhovém
hospodářství berou ohled na delší život-
nost výrobků, materiálovou i energetickou
efektivnost a opětovné využití nebo recy-
klaci materiálů, minimalizují využívání pří-
rodních zdrojů díky obnově vytvořených
produktů, redukují náklady na provoz
firem a tak snižují množství odpadu. Navíc
koncept oběhového hospodářství počítá
s tvorbou nových pracovních míst napříč
celým cyklem, od návrhů designu nových
typů produktů až po recyklaci.

Nezapomínáme ani na zjednodušování
práce v produktivních a znalostních prosto-
rech pomocí robotů, které se používají při
úklidu prostorů nebo na office service.
Robot třeba něco donese do kanceláře.
V případě check-in jde nejen o elektronic-
kou rezervaci, ale i o to, dostat se do kan-
celáře, jednací místnosti a najít si volný
prostor pro práci bez klíče. Tedy nahrát si
svoje osobní údaje, které dnes musíme re-
gistrovat na recepci, do telefonu. A potom
udělat nějaký interface, který vše převede
do našeho systému. Tím pádem dostanete
mobilní klíč a nemusíte čekat ve frontě. To
bude jedna skupina zákazníků, která je víc
technicky zdatná a je nejloajálnější. S ní je
potřebné mít vztah, komunikovat přes apli -
kaci, přes nějakou platformu. Takhle prak-
ticky vzniká produktivní a znalostní pro-
středí, v němž probíhá interakce lidí a tech-
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nologicky vyspělých systémů formou stále
otevřenějšího, propojenějšího, koordinova-
nějšího a inteligentnějšího ekosystému.
V produktivním a znalostním prostoru se
potkává řada prvků – včetně lidí, procesů,
služeb a věcí a společně zde vytvářejí pohl-
cující a interaktivní automatizovaný zážitek
pro konkrétní uživatele či pracovní scénáře.

V rámci pobytu v produktivním a znalo-
stním prostředí je také potřeba nabízet
různé výhodné nabídky pro interní nebo
externí spolupráci v rámci motivujícího
podnikatelského ekosystému. Hlavním já-
drem prosperujícího ekosystému je proto
přítomnost jednoho nebo více velkých
úspěšných zavedených podniků, nejlépe
založených na znalostech. Jejich primární
úlohou je záměrně kultivovat samotný
ekosystém. Velké společnosti poskytují vý-
sledky svého výzkumu a vývoje, jsou to
magnety pro kvalifikované pracovníky, po-
skytují trh pro místní subdodavatele a for-
mují specializované pracovníky, kteří se
mohou rozhodnout opustit firmu, aby pře-
vzali jiné role (podnikatel, mentor, investor,
atd.).  Tyto společnosti také investují na lo-
kálním území, kde financují univerzity, vý-
zkumná centra a sociální iniciativy a při -
tahují specializované dodavatele, kteří
obohacují znalosti v lokálním podnikatel-
ském ekosystému.  

Bez soustředění velkých úspěšných a za-
vedených společností se na spolupráci
s potencionálními úspěšnými inovátory –
nejen začínajícími podnikateli  – není již
v dnešní době možné zajistit dlouhodobou
prosperitu a konkurenceschopnost nejen
uvedených velkých společnosti, podnika-
telů, ale také hlavně regionu a města, kde
působí a spolupracují. Od silnějších zave-
dených společností se zpravidla očekává,
že vytvářejí pro menší a začínající byznys-
meny podnikatelské příležitosti prostřed-
nictvím řešení problémů například formou
hackathonů. Tímto způsobem si začínající
podnikatelé  mohou vydělat peníze a tak si
budovat životaschopný vlastní podnikatel-

ský systém. Silnější organizace může být
také menší nebo velká globálně myslící
a lokálně konající společnost jako napří-
klad Johnson & Johnson, GSK, MSD, Sie -
mens, Bosch, Agrofert, Penta, HB Reavis,
CTP, Fosfa, Agro Měřín, Juta, Jablotron,
Preciosa, PPF, Agrostroj, Železiarne Pod-
brezová, apod.

Úspěšné sítě malých podniků  a podni-
katelů (Podnikatelské ekosystémy) jsou za-
loženy na několika zcela zásadních předpo-
kladech spolupráce – na důvěře, iniciativě,
schopnostech a flexibilitě. Pro zajištění
dobré spolupráce a koordinace akcí je po-
třebné, aby si malé podniky v dané lokalitě
vytvořily svou vlastní akciovou společnost
(jakou je například Nordvest Forum) nebo
jim ji velká korporátní společnost spolu
s příslušnou samosprávou pomohou vy-
tvořit i s podnikatelským systémem, který
se dále napojí na síť podpůrných organi-
zací (univerzity, odborové a zaměstna-
necké asociace, instituce marketingu, výz -
kumu a vývoje, lokální vlády a centrální
agentury). Akcionářské podniky (členové
sítě) pak spolupracují na transformaci
členů řetězce do adaptivních firem a orga-
nizací. Vytvářejí společné zdroje, které or-
ganizují a financují školení a trénink za-
městnanců i vrcholného managementu,
výměnu zkušeností, zvládnutí a využití
technologií, vytváření vztahů na pracovišti
i mezi firmami atd. Vytvoření takovéhoto
produktivního a znalostního prostředí
s úspěšnou sítí malých podniků a podnika-
telů vyžaduje však celkovou proměnu eko-
nomického smýšlení, a to nejen firem, ale
i společnosti jako takové.

S cílem skutečně realizovat koncept pro-
duktivního znalostního prostředí a komu-
nity šťastných lidí bez odpadů plánuje re-
alizaci programu prodeje potravin bez
obalů, který je v rámci konceptu postavený
na prodeji regionálních produktů bez
obalů a odpadů a navíc podporuje i ces-
tovní ruch. Podle futuroložky Faith Pop-
corn nebo Alžbety Kiráľové, expertky na

cestovní ruch, jsou současné trendy turis-
tiky založené právě na novém životním
stylu.  Jde především o orientaci na lokální
produkty a služby, atraktivitu a zážitky
s příjemnou místní atmosférou, snaha
o návrat ke kořenům či hledání komunit,
založených na společném zájmu. To samo-
zřejmě nejde bez růstu lokálních mikrocen-
ter místního průmyslu, inovace a také in-
tegrace velkých značek do místních kultur.

Pro zvýšení zájmu o typická česká jídla
se zasloužil Zdeněk Pohlreich, který udělal
hodně lokálně pro to, aby se zvedlo pově-
domí, co vlastně jíme. Aby lidé rozdělovali
jídlo a jídlo. Aby byli schopni si připlatit za
kvalitnější suroviny. A aby byli schopni si
připlatit za gastronomický zážitek v restau-
raci, protože už to není jen komodita. Po-
hlreich měl obrovský dopad na českou ga-
stronomii. Když vezmeme cizince, tak mys-
líme, že není člověk, který by nechtěl zkusit
českou kuchyni. Docela jim chutná. Feed-
back je, že to není úplně nejlehčí oběd
nebo večer, ale posun je to obrovský.

Propojená lokální ekonomika v sobě za-
kotvuje mnoho výhod. Víme, že lokální
struktury (a to především ty demokratického
charakteru, tedy družstva a podniky s parti-
cipací zaměstnanců) jsou vůči krizím vysoce
odolné. Odolnost bude jedna z klíčových
kvalit v době dramatických posunů ve svě-
tové ekonomice. Lokální měřítko nabízí
navíc možnost občanů více se angažovat ve
správě jejich obce či komunity. Lokální mě-
řítko je ideální pro to stát se laboratoří zapo-
jení občanů – od referend, po participativní
rozpočty. Nové technologie jako je 3D tisk
v sobě spojují možnost lokální výroby a zá-
roveň globálního sdílení manuálů, postupů,
receptů. Lokální ekonomický cyklus navíc
mezi aktéry povzbuzuje důvěru a kooperaci,
což dále zvyšuje odolnost komunity vůči
možným externím šokům. �

Ing. Adrián Podskľan, Ph.D, 
expert na adaptivní organizaci a prostředí;  

doc. Ing. Ilona Švihlíková, Ph.D, VŠO
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Takové téma zcela jistě otevřou nejen pově-
řené instituce, politici, zastánci jaderné
energetiky i jaderná opozice, uvnitř repu-

bliky i ze zahraničí. Dosažitelné objektivní posou-
zení variant projektových záměrů má klíčový vý-
znam pro vyhodnocení potenciálu reálných ře-
šení.

Spolehnutí na jednu variantu

Spoléhání na jednu variantu z více zvažovaných,
zejména v řešení strategicky významných spole-
čenských zadání, je chybou. Pokroky vědy a tech-
niky přinášejí nové poznatky, odezvou na ně jsou
nové legislativní nároky, ekonomické hodnocení
může změnit preference přijatých řešení. Spoleh-
nutí se na jednu variantu je hazardem tím závaž -
nějším, pokud se jedná o strategicky významné
projekty s extrémním ekonomickým a bezpeč-
nostním obsahem. Světem otřásá riziko neřeše-
ných poznaných i tušených strategických prob-
lémů a jejich výsledkem je potenciálně i nepěkná
vidina konce druhu homo sapiens, nebo alespoň
významné narušení toho, co považujeme v sou-
časnosti za šťastný život. Rizikové jevy vystrkují
růžky ze světové politické situace, z neřešitel-
ného rozporu mezi kulturami včetně nábožen-
ství, z problémů přelidnění světa včetně migrace,
z nedostatku obživy, energie a prostředků pro
důstojný život, ze znečištění životního prostředí,
z rozmachu světového zbrojení, z problémů

transportu osob i materiálů, ze sociální nerov-
nosti.  

Z mnoha příkladů uvádím jeden pozitivní,
jeden hrubě negativní a jeden absurdní. Tím po-
zitivním je izraelské dosažení dostatku kvalitní
vody (přes počáteční drtivou kritiku) v nepřízni-
vých klimatických podmínkách včetně realizo-
vané pomoci regionům ohrožených suchem
(S.M.Siegel: Budiž voda, ALIGIER 2017). Za kla-
sicky negativní lze označit celosvětové důsledky
kolapsu bankovního domu Lehmann Brothers,
včetně jejich ospravedlní „Podlehli jsme světo-
vým mýtům“. Absurdní příklad: v roce 1860 vy-
nalezl český puškař pušku nabíjenou zezadu.
Zbraň při zkouše obstála. Generální štáb rakou-
ské armády „odborně“ konstatoval, že taková za-
dovka by vedla v boji k plýtvání střelivem. Tolik
k nutnosti volby z více variant, zejména když je-
jich jádro je racionální.

Rozdíl v koncepci zneškodnění
vyhořelého jaderného paliva je
v hloubce uložení
O tom, že řešení konce jaderného palivového
cyklu (back end) patří mezi celosvětová zadání,
není pochyb. Není pochyb ani o tom, že vedle vše-
obecně v Evropě přijímaných projektových zá-
měrů rozvíjí USA koncepce uložení vyhořelého ja-
derného paliva do horninových masivů v hloub-
kách do 5 000 m, tedy výrazně přesahujících 

evropské záměry ukládat jaderné odpady do hlou-
bek nepřevyšujících 800 m. Dosažitelné expertní
posouzení obou variant má klíčový význam pro
vyhodnocení potenciálu a mezí obou přístupů. 

Část I.
Realitou současných vizí backendu je významné
zpoždění projektových záměrů, které by odstra-
nily stávající nejasnosti a prokázaly jejich přija-
telnost (acceptability) z mnoha nároků a hledi-
sek. Vypracování a vyhodnocení představ
o ukončení jaderného palivového cyklu mělo být
zahájeno již před více než půl stoletím. V procesu
odsouhlasení realistického multikriteriálního ře-
šení mají nezastupitelné postavení i kritické ná-
zory opozice, kterým nelze upírat právo na racio -
nálně vedenou diskuzi a zohlednění oprávně-
ných námitek. Závažných nejistot v současném
přístupu v řešení konce jaderného palivového
cyklu je již tolik, že rozvíjení konkurenčních vari-
ant je plně opodstatněné. Nejvýraznějšími prob-
lémy současného přístupu je významné narušení
hostitelského masivu rozlehlými přístupovými
průchody a pilotními experimenty, nedoložená
možnost jejich utěsnění na úroveň původních
charakteristik horninového masivu tak, jak to po-
žaduje platná legislativa. 

U prvního jmenovaného problému mi pro roz-
sáhlé podzemní práce podle současných před-
stav chybí předběžné stanovisko SÚJB ke spl-

K diskusi

Postačí jedna varianta hlubinného uložení 
vyhořelého jaderného paliva?
V souvislosti se záměrem výstavby nových bloků jaderných elektráren v České republice vyvstane
nezbytně celosvětově otevřený problém konce jaderného palivového cyklu. 
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nění požadavku Atomového zákona: „Při zacho-
vání informací o území k umístění hlubinného
úložiště musí být při průzkumu, výstavbě, pro-
vozu a uzavření hlubinného úložiště v nejvyšší
míře zachovány vlastnosti geologického pro-
středí“. Jen pozvolna se rozvíjejí práce usilující
o splnění nároků na utěsnění extrémně velkého
objemu vyrubaného hostitelského masivu po za-
vezení paliva. Povlovný vstup do podzemí vy-
tváří požadavky na vyrubání extrémního objemu
hostitelského masivu a na energii tím vynalože-
nou. Strmější přístup do podzemí využívající švý-
carské zkušenosti se zubačkami o stoupání až 45
stupňů zatím nikdo ani neuvážil. Technologie
převozu obalových souborů a jejich umístění
v konečné poloze v podzemí vyžadují podmínky,
které se spíše podobají bývalému žižkovskému
nákladovému nádraží. Problémů a námitek může
být široké spektrum. Odstranění pochyb je pod-
mínkou dosažení souhlasu politiků, dozorných
orgánů, ekonomů, vědců, techniků i veřejnosti.

Není posláním tohoto článku kritizovat sou-
časnou variantu ukládání do hloubek menších
než 1000 m, ale kriticky vyhodnotit potenciál při-
jaté metody v porovnání s možnostmi uložení do
hlubokých vrtů tak, jak se rozvíjí v USA. I když
i tam mají své odpůrce.

Nepřijatelné a proto zamítnuté projekty
konce jaderného palivového cyklu. 
Lákavou a levnou variantou, seriózně zvažova-
nou v padesátých letech minulého století, bylo
svržení radioaktivních odpadů do mořských pro-
láklin v hloubkách až 14 000 m. Výzkum prokázal
přítomnost živých organizmů i v těchto extrém-
ních hloubkách a možnost přenosu radioaktiv-
ního inventáře potravinovými řetězci mezi patry
oceánů až do životního prostředí.

Vystřelení odpadů pomocí rakety ke Slunci ne-
obstojí se zřetelem k moderní teorii bezpečnosti,
která konstatuje, že žádný rizikový jev nemá ne-
nulový rizikový potenciál a že proto není vylou-
čen pád odpadů zpět na zemský povrch.

Ukládání do permafrostu vylučují současné
poznatky o jeho tání v důsledku změn klimatu.

Využití urychlovačů těžkých částic ke snížení
radioaktivního inventáře je nereálnou vizí (Rubia)
z hlediska nároků na padesátiprocentní účinnost
urychlovače těžkých částic.

Podle současných znalostí zůstává extrémně
dlouhodobé hlubinné uložení jedinou variantou
odstranění vysoceaktivních materiálů ze život-
ního prostředí do hloubek do tisíce metrů.

Legislativní nároky

Jednou z námitek proti uložení do hlubokých
vrtů je současná dikce Atomového zákona. Spl-
nění zákonných požadavků je extrémně odborně
a finančně náročným, rozsáhlým a mnoha obo-
rovým problémem. Propojení zákonných poža-
davků a fyzikálně technických možností je rozsá-
hlým úkolem, jehož řešení nesnese odkladu. Je
ale vysoce pravděpodobné, že v průběhu získá-
vání zkušeností budou celosvětově stanoveny
další nároky na systém nakládání s vyhořelým ja-
derným palivem. Takové výhledy musí nezbytně
předpokládat i změny v Atomovém zákonu,
pokud si tyto změny vyžádá pokrok v poznání. 

Zralost variant

Obě porovnávané varianty lze označit za nezralé
a nacházející se ve vývojovém stadiu. Splnění zá-

konných, jaderně fyzikálních, geofyzikálních,
technologických, bezpečnostních, ekonomic-
kých, ekologických a sociálních nároků nebylo až
dosud dozornými a státními institucemi akcep-
továno. Charakteristiky projektových záměrů
jsou předmětem teoretických a technologických
analýz, které nejsou experimentálně doloženy.
Kardinálním problémem je konstatování, že
volba mezi oběma variantami je nevratná. Zdo-
konalení běžné v jaderné energetice nepřicházejí
v úvahu.

Nezralost uložení 
do hloubek stovek metrů
Finská společnost pro nakládání s použitým pa-
livem ohlásila, že brzy začne s plnorozměrnými
testy ukládání (20.6.2018) v lokalitě Onkalic. Test
je navržen tak, aby demonstroval, že konečný
ukládací proces prokázal možnost získání pro-
vozní licence pro úložiště v Oikiluoto. Společ-
nost Possiva předpokládá ukládání v měděných
a ocelových kontejnerech, v hloubkách 400-
450 m. Test využije 60 m tunel v hloubce 450 m.
Obalové soubory budou obsahovat vytápěné
elementy pro simulování zbytkového výkonu.
Projekt je první na světě svého druhu. Po ukon-
čení testu hodlá Possiva pokračovat s jaderným
palivem.

Pokud dojde k překročení teploty těsnícího
bentonitu nad hodnotu 100 °C, změní se těsnící
bentonit v prach. Pokud výrazné snížení odvodu
tepla zvýší teplotu krycích materiálů paliva tvo-
řeného slitinou Zircaloy, potom není zaručeno,
že nedojde k přesáhnutí přípustné hodnoty a tím
ovlivnění systému. Tomuto problému se věnuje
v souladu se zadáním U.S. Department of
Energy (DOE) laboratoř SANDIA, která zkoumá,
zatím na simulátoru, výskyt horkých míst, která
se mohou objevit v průběhu dekád z různých dů-
vodů. Přežití a degradace materiálů jsou ovliv-
něny právě takovými horkými místy. Čím lépe
budou známy teplotní poměry uloženého paliva,
tím dokonaleji bude možné odhadnout integritu
uloženého paliva (World Nuclear News). 

Nezralost hlubokého uložení

Nezralost hlubokého uložení je zřejmá. Základní
přístupy mají za sebou jen několikaletou historii
a jsou ve stadiu hledání komplexního prověření
přístupů a jejich hodnocení. 

Plutonium jako zásadní faktor
významný pro obě varianty
Postupné vyčerpávání světových zásob uranu
provozem jaderných elektráren a výrobou jader-
ných zbraní je realitou. Vlastnosti thoria jako plo-
dícího materiálu nedávají šanci na jeho využití.
Plutonium je jaderným palivem na tisíce let. Obě
varianty proto mají umožnit zpětné vyjmutí úlož -
ných obalových souborů. Přestože současná
metoda přepracování je běžně dlouhodobě spo-
lehlivě a ekonomicky využívána, není vyloučené,
že zvládnutí pyrometalurgického přepracování
nebo využití dalších poznatků vědy a technologií
přinese další zdokonalení.

Problémem budoucího využití plutonia je vý-
hradně risk spojený s převozem vyhořelého ja-
derného paliva z místa jeho vzniku do místa pře-
pracování a zpět. Při tom je bezpečně a spoleh-
livě přepravováno vyhořelé jaderné palivo z ja-
ponských elektráren do Selafieldu ve Velké Bri-
tánii a produktů reprocessingu zpět. Speciálně

upravené lodě zabezpečují dopravu spolehlivě
a bez problému. Zásadní potíž vystihuje zkratka
NoTAMA, tedy No Transportation Across My
State. Obavy veřejnosti vyústily v rozhodnutí ne-
přepravovat VJP přes území států ležících mezi
státem s jadernými elektrárnami a státem pře-
pracování. Proto je přepracování metodou sol-
ventní extrakce bez problému prováděno ve
Francii, ve velké Británii, v Ruské federaci
a v USA. V současné době probíhají jednání
mezi Čínou a Francií o vybudování závodu na
přepracování VJP.

Výsledkem této strategie bude stav, kdy státy,
na jejichž území jsou závody na přepracování,
budou mít rostoucí množství separovaného plu-
tonia jako paliva do tepelných i rychlých reak-
torů, rostoucí množství separovaného uranu
s cca jednoprocentním obsahem 235U a s plodí-
cím  izotopem 238U. To vše připravené k výrobě
článků do tepelných nebo rychlých reaktorů. Tím
budou připraveny reagovat na energetickou krizi
z nedostatku paliv. Na krizi, která nastane ne jako
výsledek omezování spalovacích technologií, ale
prostě proto, že rostoucí počet obyvatel Země si
takovou situaci vynutí. Zřejmou výhodou je vý-
razně snížený požadavek na objem radioaktiv-
ních odpadů z vyhořelého paliva, který je odha-
dován na 20 %

Státy, které se rozhodly pro uložení nepřepra-
covaného paliva, budou mít jmenované kompo-
nenty neseparované a uložené v utěsněných
úložných souborech v hloubkách stovek až tisíců
metrů. V očekávané etapě nedostatku paliv
včetně jaderných budou nuceny vrátit VJP do ži-
votního prostředí a rovněž přepracovat. Taková
je současná realita.

Literatura zabývající se variantou uložení
do hloubek nepřesahujících stovky metrů je ke
dnešnímu dni přiměřeně rozsáhlá. Další příspě-
vek tohoto článku se proto bude zabývat vý-
hradě hlubokým uložením ve variantě vypraco-
vané v USNL Berkeley.

Část II.
Hluboké uložení jako bezpečná
a méně nákladná metoda
dlouhodobého uložení
vysoceaktivních radioaktivních
odpadů

V části II je zpracován pohled na rozvíjející se va-
riantu hlubokého uložení vysoceaktivních radio-
aktivních odpadů. Text využívá odkazy na sou-
hrn autora Richarda A. Mullera „Technology of
the Deep Isolation Repository, Deep Isolation
Inc. Berkeley, 2019.

Idea hlubokého uložení není nová. Rané práce
byly v USA zahájeny v letech 2009–2012. Prove-
dené analýzy posoudily záměr z hledisek termo-
hydraulicko-mechanicko-chemických, jakož i z hle -
diska pohybu radionuklidů v hlubokých vrtech.
Cílem výzkumu bylo vytvoření referencí pro hlu-
binné vrty. Využití hlubokých vrtů bylo a je zkou-
máno i v dalších zemích

Využití vertikálních vrtů pro uložení odpadů
v granitu bylo studováno na MIT (Michael J.
Driscoll) a dále rozvíjeno v rámci DOE a experi-
mentálně podporováno pod vedením Sandia
National Laboratory.

O projektovém záměru přímého uložení oba-
lových souborů do sloupce v hloubce 2 až 5 km
jsem informoval v článku „Uložení vyhořelého
jaderného paliva do hlubokých vrtů“ publikova-
ném v Czech Industry. Popsané zásadní kon-
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cepční řešení spočívalo v provedení přímých
vrtů do hloubek až 5 km a umístění úložných
obalových souborů s vyhořelým jaderným pali-
vem ve sloupci vysokém 3000 m v hloubkách
2 až 5 km. Jeden vrt by mohl obsahovat 400 oba-
lových souborů o délce 5 m. Postupně vytvářené
těsnící vrstvy by byly ve vhodných výškách vy-
tvořeny cementem, bentonitem a jíly. Beton by
vytvářel pevnou zátku udržující přiměřený tlak
na vertikální sloupec obalových souborů. V jed-
nom vrtu by tak mohlo být uloženo až 253 t od-
padu ve sloupcích po 40 úložných souborech. Je
zřejmé, že hodnocení pevnosti takového
sloupce, tvořeného 253 tunami vysoceaktivního
odpadu umístěných v jednom sloupci jakož
i analýzy související s jeho reakcí na zemské
otřesy vypadaly spíše jako science fiction. Zá-
kladní myšlenka umístění vyhořelého jaderného
paliva využitím přímých vrtů do hlubokých for-
mací je zdravá a stojí za analýzy a vývoj.

Pokračování teoretických úvah, praktických
záměrů a analýz včetně rozsáhlých zkušeností
v provádění hlubokých vrtů při těžbě ropy
a plynu, zaměřených na transport do podzemí
jediným vrtem je plně reálné. Je podporováno
požadavkem Atomového zákona, aby „při prů-
zkumu, výstavbě a uzavření hlubinného úložiště
byly v nejvyšší míře zachovány vlastnosti geo-
logického prostředí“. Takový požadavek splňuje
jen metoda přímého vertikálního vložení.

Ze všech schémat soudobých projektových
představ o hlubinném úložišti v hloubkách do
800 m je vidět extrémní narušení původního ma-
sivu průzkumnými, ale zejména technologic-
kými prostupy, šachtami a štolami. Takové na-
rušení je nejen proti dikci zákona, ale také proti
nároku na dlouhodobé utěsnění rozsáhlých ob-
jemů hostitelského masivu. Bez ohledu na volbu
těsnícího materiálu zůstává očekávaná těsnost
uzavřeného úložiště experimentálně a teoreticky
nedoloženým problémem.

Řešení, které využije přímý vertikální vstup do
požadovaných velkých hloubek a které zároveň
využije běžné umístění úložných obalových sou-

borů v úzkém vrtu v horizontální poloze,  nabízí
text „Technology of the Deep Isolation Reposi-
tory“ společnosti „Deep Isolation, Inc 2120 Uni-
versity Avenue, Ste 623, Berkeley, CA 94704,
19.2.2019, 25 stránek.

Hluboké uložení navrhuje uložení vyhořelého
jaderného paliva a vysoce aktivních radioaktiv-
ních odpadů v hlubokých horizontálních vrtech.
Reálnost provedení hlubokých vrtů je podložena
zkušenostmi dosaženými v uplynulých desetile-
tích při provádění vrtů pro těžbu zemního plynu
a ropy.

Deep Isolation (dál DI) navazuje na program
inspirovaný DOE, podle kterého by odpady byly
ve vrtu uloženy v sedimentárním horninovém
masivu izolovaném od biosféry po dobu od ti-
síce do milionu roků

Základem horizontální DI technologií je
přesné provedení vrtů. Vrty vytvořené vertikálně
do hloubky jedné míle a mající délku dvě míle
jsou rutinně prováděny v sedimentárních horni-
nách. Experimentálně bylo zjištěno, že v řadě ta-
kových formací jsou těkavé vzácné plyny udržo-
vány po dobu milionů roků. Řádově po takovou
dobu může tedy hostitelský masiv izolovat
plynné prvky od biosféry. Takové tvrzení doklá-
dají zkušenosti společností v USA, získané při
provádění 50 000 vrtů. Pro těžbu ropy a zemního
plynu jsou vytvářeny vrty o průměru 228 mm.
Pro jaderné palivo je nezbytné přejít na větší
průměry vrtů. Zpráva DI konstatuje, že společ-
nosti licencované pro provádění vrtů pokládají
požadavek na větší průměry za splnitelný. Ta-
kové potvrzení požadavků na uložení celých
kazet s vyhořelým palivem v obalových soubo-
rech staví DI do reálné polohy.

Přímý vertikální vrt se před dosažením poža-
dované hloubky spojitě stáčí tak, aby dosáhl po-
žadované horizontální polohy. Horizontální vrt
vytváří samotný ukládací prostor. Po zaplnění
objemu horizontálního vrtu je vertikální vrt utěs-
něn vyrubaným materiálem vhodné konsistence
a bentonitem. Typická jaderná elektrárna o vý-
konu 1000 MWe vyprodukuje ročně 20 tun vyho-

řelého jaderného paliva, které má čistý objem
dva krychlové metry. Vyhořelé palivo z reaktoru
o výkonu 1000 MWe se po padesátiletém pro-
vozu vejde do tří takových vrtů. Lze proto před-
pokládat, že k uložení vyhořelého jaderného pa-
liva z elektráren Temelín a Dukovany by posta-
čilo nejvýše 24 vrtů.

Před dosažením požadované hloubky hori-
zontálního vrtu se vrt zakřivuje a postupně do-
sáhne horizontální polohy. Poté pokračuje v po-
žadované délce. Zkušenosti z vrtů pro ropu
a zemní plyn byly získány na desítkách tisíc pří-
padů na horizontální dráze v délce tří kilometrů
i více. Horizontální vrt může mít průměr
460 mm.

Souvislé vyložení je provedeno po celé délce
vrtu. Vyložení sestává z desetimetrových seg-
mentů obvykle z uhlíkaté oceli, které jsou vklá-
dány do vrtu. Vyložení zajišťuje inženýrskou ba-
riéru se životností několika stovek roků. Obalový
soubor samotný je vyroben z korozivzdorné sli-
tiny s očekávanou životností v prostředí vrtu
50 000 roků i déle.

Typické zakřivení má poloměr 230 m, pohyb
souboru se přizpůsobuje zakřivení. Tloušťka vy-
ložení ½ palce ocelového vyložení se přizpůso-
buje křivce vrtu. Korozivzdorný úložný soubor
s jaderným palivem se zavede do vyložení po-
mocí lanového táhla a je následně uvolněn.
Vnitřní průměr vyložení umožňuje volný pohyb
obalového souboru bez namáhání a stresů. Pro
zakřivení 8° na 30 metru je světlost průchodu
více než dostatečná.

Vertikální sekce vrtu bude mít větší průměr.
Širší vyložení u vstupu se nazývá konduktor vy-
ložení a navazuje na povrchové vstupní zařízení.
Větší průměr vstupu umožňuje umístit dolní vlo-
žení dříve. V typickém provozu ropných a plyno-
vých vrtů je prostor mezi vyložením a horninou
cementován. 

Na obr. 1 vykazuje horizontální vrt vlastního
úložiště lehký vzestup vzhůru, a to od 1° do
3°. Tím se dosahuje přídavná izolace od vertikál-
ního vrtu. Jakýkoliv mechanizmus úniku, který
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Obrázek 1: Úložiště podle základního návrhu může v hloubce 1000 m vytvořit horizontální sekci o délce 1 až 3 km
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přenáší radioizotopy z vertikálního vrtu směrem
vzhůru (například tok plynu vodním roztokem ve
vyložení) se pohybuje směrem ke slepému konci
úložné sekce. 

Vrty jsou spojitě vyloženy trubkami – sekcemi
-  typicky o délce 10 m, vyrobenými z uhlíkaté
oceli. Trubky vytvářejí po zavedení do vrtu spo-
jité potrubí pro hladkou přepravu obalových
souborů na místo určení.

Informace o DI je zaměřena na ukládání ne-
přepracovaných palivových kazet. Pojednává
o variantě, pro kterou není nutné přepracování
ani přebalení vyhořelého paliva. Celá kazeta
(fuell assembly) se vloží do úložného obalového
souboru. Ten je vytvořen z korozivzdorné slitiny.
Tvar souboru je vytvořen z válcové a kulové plo-
chy, tedy v geometrii nejvhodnější z hledisek na-
máhání materiálů. Prostor uvnitř úložného sou-
boru je vyplněn materiálem na bázi písku proto,
aby bylo zamezeno poškození otřesy. Obalový
soubor je dopraven ke vstupu do vrtu v betono-
vém obalu se zřetelem k radiační ochraně per-
sonálu.

Horizontální vrty mohou být vytvořeny v po-
žadované lokalitě bez nutnosti přepravy veřej-
nou dopravní infrastrukturou. Obavy z přepravy
jsou charakterizovány akronymem NoTAMS,
tedy No Transpotation Across My State. Pod-
mínkou pro volbu lokality je vyhledání území
s vhodnou geologií v místě nebo v blízkosti me-
ziskladu. Výhodným záměrem bylo umístit úlo-
žiště do vrstev pod jílovité materiály, ve kterých
jsou přírodní plyny, lokalizované po dobu mili-
onů roků, izolovány od životního prostředí.

DI může být provedeno v různých hloubkách,
typicky mezi 700 až 2700 m. Jejich umístění je
vhodné do saturované zóny, kde jsou póry v hor-
nině vyplněny vodným roztokem. Přenos plynu
difuzí nebo vodou je v takových zónách potla-
čen. Horizontální ukládací sekce budou uloženy
v redukčním prostředí. To pomáhá potlačit ko-
rozi inženýrských bariér i tvorbu různých che-
mických sloučenin rozpustných ve vodě. Primár-
ním mechanizmem úniku na povrch, po uvažo-
vaném selhání inženýrských bariér, je rozpouš-
tění radioizotopů v nasycené kapalině a přenos
k povrchu. Je klíčové zajistit, že odpady ne-
uškodí lidskému zdraví nebo životnímu prostředí
izolací i nasycených tekutin a pitných zvodní. 

Blízké okolí vrtů (near-field) je oblastí s naru-
šením masivu. Hostitelský masiv může být na-
rušen nebo jinak poškozen razícími procesy
a může být poškozen i vývinem tepla z vyhoře-
lého jaderného paliva. Porušená zóna se roz-
prostírá typicky v dosahu průměru vrtu, tj. okolo
230 mm. V DI je prostor mezi horninou a vylože-
ním vrtu zaplněn deoxygenovanou vodou
a kalem. Voda ve vrtu má tlak odpovídající
hloubce. Její tlak roste o jednu atmosféru na
každých deset metrů hloubky, tedy na hodnoty
100 atmosfér pro vrty v hloubkách 1000 m. Voda

v hlubokých vrtech DI je, vzhledem k vysokému
tlaku, v kapalném skupenství.

Po umístění obalových souborů s vyhořelým
palivem do požadované polohy se teplota paliva
nejprve zvyšuje a potom klesá tím, že se rozpa-
dají krátkodobé radioizotopy.

Zvýšená teplota horniny vytváří teplotní
pnutí. Vede také k rozdílům hustoty vody, což
může vyvolávat tok kapaliny. Teplotní změny
ovlivňují kinetiku reakcí a chemické vlastnosti.
To může vést k rozpouštění a precipitaci mine-
rálů, což ovlivňuje rychlost koroze. Analýza
těchto efektů pro DI je předmětem výzkumu.

Fakt, že úložiště se nachází v redukčním pro-
středí, umožňuje dosáhnout extrémně dlouhé
očekávané životnosti obalových souborů. Před-
běžné odhady životnosti obalového souboru
o tloušťce 10 mm, zhotoveného z vhodných ko-
rozivzdorných materiálů vede k závěru, že dojde
ke zkorodování jedné poloviny tloušťky za dobu
50 000 roků.

Únikové cesty

Jak bylo uvedeno výše, radioaktivní izotopy mi-
grují z úložiště do zvodnělých vrstev (aquiferů)
blízko povrchu (obvykle méně než 500 stop, tj.
152,4 m od povrchu) nebo do biosféry, trans-
portem rozpuštěných radioizotopů advekcí či di-
fúzí v pórové vodě. Hydrogeologická charakte-
ristika hostitelských hornin a hornin určí vlast-
nosti heterogenní horniny, konkrétně její schop-
nost propouštět vodu v reakci na místní a regio -
nální tlakové gradienty. Břidlicové útvary se
vyznačují velmi nízkou hydraulickou propust-
ností a obecně nízkým koeficientem propust-
nosti.

Pohyb vody se s největší pravděpodobností
vyskytuje v sítích malých nebo středně velkých
puklin a potenciálně i větších geologických ne-
homogenit jako jsou zlomy a další inhomoge-
nity. Pokud by radionuklidy unikly z blízkosti
úložiště a migrovaly podél těchto geologických
nehomogenit, jsou pravděpodobně zpomalo-
vány adsorpcí na povrchu minerálů a difúzí
stagnující pórové vody v okolí horninových
matic. V biosféře bude tato doprava výrazně od-
lišná. 

Hnacími silami, které stojí za dosaženým prů-
tokem podzemních vod, jsou zejména tlakové
gradienty, které jsou řízeny regionálními hydro-
logickými podmínkami, včetně topografie a také
prouděním a konvekcí hydrotermálních kapalin.
Některé z těchto okrajových podmínek se
mohou změnit v důsledku dopadů změn klimatu
způsobených přirozenými nebo lidskými faktory.
Tlakové gradienty se mohou vyvíjet lokálně,
v důsledku rozdílů v hustotě tekutin způsobe-
ných změnami teploty, salinity nebo tvorby ko-
rozního plynu. Nakonec mohou horniny s vyso-
kým obsahem jílu vykazovat osmotické účinky.

Existuje také možnost selhání vertikálního
přístupového vrtu. V návaznosti na myšlenky
vyvinuté v laboratořích Sandia National Labo-
ratories očekáváme (RNDr. Pavel Šimůnek, spo-
lečnost Energoprůzkum), že se začne s utěsně-
ním vrtu odstraněním pouzdra, a pak vyplně-
ním vrtu (štěrkem a případně bentonitem).
Tam, kde vrt prochází břidlicemi nebo solnými
vrstvami, je možné ho vyplnit podobnými ma-
teriály bohatými na jíl, který pomůže utěsnit
malé praskliny a prostory, čímž se vytvoří
dobré těsnění.

Malý vzestupný sklon k horizontálnímu úlož -
nému úseku by mohl být k užitku a tento kon-
cept se nyní v Energoprůzkumu studuje. Vzdá-
lená „slepá ulička“ díry by byla v poněkud
menší hloubce. Tato geometrie by mohla po-
moci izolovat uzavřený vertikální přístupový
otvor ze skladovací oblasti, přinejmenším pro
lehké materiály, které mají tendenci se zvedat
uvnitř narušené zóny. V současné době se
v Energoprůzkumu provádí počítačové simu-
lace, aby se zjistilo, zda má tento sklon nebo ně-
jaká jiná alternativa (např. opakované zvlnění na-
horu a dolů) význam.

Vzhledem k celkové nízké permeabilitě hosti-
telské horniny se předpokládá, že molekulární
difúze rozpuštěných radionuklidů bude domi-
nantním transportním mechanismem, i když
s velmi pomalou migrací. Difúze je řízena kon-
centrujícími se gradienty, jejichž koncentrace se
výrazně snižuje, a to i na velmi krátké vzdále-
nosti od vrtu. Malá pórovitost a tortuosita pro-
storu pórů značně snižuje účinnou difuzivitu ve
srovnání s volnou vodou. Difúzní radionuklidy
dosahují velmi nízkých koncentrací po krátkých
vzdálenostech, protože jsou ředěny a rozpro-
střeny na radiálně rostoucím objemu pórové
vody.

Z počátečních výpočtů se specialisté Energo-
průzkumu domnívají, že hodnocení zahrnující
případ bezpečnosti pravděpodobně ukáže, že
všechny tyto vlastnosti a účinky mají buď velmi
nízkou pravděpodobnost výskytu, nebo dů-
sledky, nebo že neohrožují bezpečnost úložiště
ani při konzervativních předpokladech a zohled-
nění inherentních a neredukovatelných nejistot.
Koncepce likvidace Deep Isolation využívá geo-
logických formací s velmi vysokými bariérovými
vlastnostmi, integrovaných do robustního více-
účelového systému odstraňování odpadů.     

Vyhořelé jaderné palivo 
– VJP (Spent Nucler Fuel – SNF)
VJP z komerčních reaktorů může být pro hlu-
binné uložení přebaleno, přepracováno nebo
uloženo ve formě, ve které se nacházelo v jader-
ném reaktoru. Přebalení je vyjmutí paliva z dis-
tančních mřížek v horké komoře a následné
těsné umístění v obalovém souboru. DI umož-
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ňuje využít všechny tyto přístupy. Typické palivo
pro tlakovodní rektory má čtvercovou kazetu
s diagonálním rozměrem 302 mm. Takové pali-
vové kazety mohou být vloženy do obalového
souboru o vnitřním průměru 330 mm. Tloušťka
úložného soboru je 1 cm. Vnější průměr sou-
boru je tedy 355 mm. Nakládání s palivem vy-
žaduje po vyjmutí z reaktoru chlazení ve vod-
ních bazénech, následně v suchých obalech,
přemístění do úložných souborů, přepravu do
vrtu a jejich uložení. Radioaktivní inventář ener-
getických reaktorů je dostatečně přesně a deta-
ilně znám jako funkce času. Známý je vývin
tepla, který dosahuje cca 7 % bezprostředně po
odstavení reaktoru. Po deseti minutách se sníží
na 2 % jmenovitého výkonu a po jednom dnu
na 0,5 %.

Znalost radioaktivního inventáře jako funkce
času umožňuje provádět analýzy migrace jed-
notlivých izotopů se soustředěním se na ty,
které budou po předpokládaném dosažení ži-
votnosti obalového souboru nebo po jeho po-
ruše pronikat hostitelským masivem do bio-
sféry. Proces průniku směrem k biosféře je do-
provázen chemickými procesy, které mohou
migrační procesy zpožďovat nebo jim i zamezit.
Znalost radioaktivního inventáře je vstupem
pro geochemické analýzy, nezbytné pro hodno-
cení hostitelského masivu jako geologické ba-
riéry.

Radioaktivita VJP je dobře popsána v závis -
losti na počátečním obohacení, hloubce vyho-
ření, době od vyjmutí z reaktoru a na dalších fak-
torech. Ze znalosti radioaktivního inventáře
plyne, že dlouhodobé izotopy mohou být přive-
deny i velmi pomalými procesy do biosféry. In-
ženýrské bariéry mají životnost tisíců až deseti-
tisíců roků. Oddělení od životního prostředí po
dobu významně delší jsou závislé na geologic-
kých bariérách. Některé izotopy jsou v plynné
fázi, jiné ve fázi pevné. Některé jsou rozpustné
ve vodě. Proto je geochemická analýza interakce
radioaktivního inventáře s prostředím bariéry
velmi významná. Běžná difuze pevných látek
horninou je velmi pomalá. Největším rizikem
úniku radioaktivních materiálů do biosféry je
průchod „rychlými průchody“ např. puklinami.
DI se zabývá i scénáři s předčasným dosažením
životnosti obalového souboru. Takové věro-
hodné analýzy budou vyžadovat procedury
v průběhu procesů k udělení licence. Zvláštní
pozornost budou vyžadovat analýzy pro hodno-
cení rychlé koroze inženýrských bariér.

Rozpadové teplo

Tepelná energie je generována v peletách,
v obalovém souboru, ve vyložení vrtu a v hor-
nině. Vývin tepla, který je v době po odstavení
11 kW na tunu VJP, se snižuje s časem. Výsled-
kem vývinu tepla je růst teploty obalového sou-
boru a horniny. Navýšení teploty ve vyhořelém
palivu a v obalovém souboru je cca 85 stupňů C
nad teplotu prostředí. Při tlaku v hloubkách
1800 m přesto zůstává voda v kapalném skupen-
ství. Analýzy prokazují, že zvýšení teploty
v hloubkách uložení nemá vliv na vlastnosti na-
vrženého obalového souboru. Analýzy a prove-
dené experimenty prokazují zeslabení obalo-
vého souboru pod 0,1 mikronu za rok. Pro
tloušťku stěny 1 cm představuje korozní půso-
bení zeslabení na jednu polovinu za 50 000 roků.
Navržené slitiny vykazují pozoruhodnou odol-
nost za očekávaných teplot a za vysoké radiace
v chloridovém prostředí.

Závěrečné hodnocení prokazuje, že navržený
kovový obalový soubor je za podmínek hlubin-
ného uložení účinnou bariérou pro zamezení
transportu radioaktivity, pokud jde o jeho prodě-
ravění. I další orientace ve volbě materiálů smě-
řuje na nikl, chrom a molybden.

Vyložení vrtu je provedené z uhlíkové oceli.
Jeho využití vytváří relativně hladký kanál pro
pohyb obalového souboru od vstupu do místa
uložení. Jeho životnost je odhadována na
50 roků. V redukujícím prostředí solného roztoku
je odhadovaná spolehlivost inženýrských barier
na několik stovek roků.

Redukční prostředí

V případě porušení obalového souboru je vyho-
řelé palivo vystaveno solnému roztoku, který sa-
turuje hostitelský masiv, všechny složky vyhoře-
lého paliva budou reagovat se solným roztokem
a vytvářet nové sloučeniny. Následná migrace
rozpuštěných radionuklidů je závislá na jejich
chemii s následným transportem prouděním
a difuzí. Analýza procesů, probíhajících ve skal-
ním masivu je složitá, ale její vypracování je sou-
částí bezpečnostních rozborů hlubinného ulo-
žení. Výsledky jsou významné pro předpověď
mobility radioaktivního inventáře.

Vyjmutí obalového souboru z úložiště

V listopadu 2018 společnost Deep Isolation Inc.
umístila úspěšně obalový soubor do hlubokého
horizontálního vrtu, uvolnila zavádějící kabel
a vyjmula ho. Po několika hodinách byl upra-
vený kabel zaveden zpět a připojen k obalovému
souboru, který byl následně vyvezen zpět na po-
vrch. Tím bylo prokázáno, že metoda zavedení

je realizovatelná. Bylo očekáváno, že se v prů-
běhu testu objeví neočekávané příhody. Nic ta-
kového se ale nevyskytlo. Obalový soubor byl
zaveden do hloubky vertikální sekce 793 stop
(242 m). Následně byl zaveden v horizontální
sekci do vzdálenosti 2263 stop (690 m). Teplota
v dané hloubce byla 60 °C. Popsaný příklad pro-
kazuje, že metoda vyjmutí je možná. K posou-
zení přijatelnosti je provedení poruchové ana-
lýzy procesu nezbytné, a to včetně dostupného
experimentálního prověření.

Zemětřesení

Pro získání základních představ byly analyzo-
vány dva druhy otřesů: otřesy vyvolané prová-
děním vrtů a přírodní otřesy. Je možné, že ze-
mětřesení může přerušit horizontální úložný vrt
nebo poškodit úložný soubor. Pro vyhodnocení
úvah o hlubokém uložení je nezbytné provést
v tomto směru pro daný hostitelský masiv
detail  ní geologické studie s cílem určit, zda je
pravděpodobnost takových příhod na přijatelné
úrovni.

Neúmyslné narušení

Pravidla NRC vyžadují, aby proces udělení li-
cence vyhodnotil riziko, že lokalita bude ohro-
žena lidskými procesy, například těžbou zdrojů.
Geologie DI v horizontálním uložení poskytuje
přirozenou ochranu proti průniku do místa ulo-
žení. VJP je uloženo v hloubkách tisíců metrů,
pod zásobami podzemní vody. Předběžná ana-
lýza musí prokázat, že v místě úložiště nejsou
zdroje minerálů. Informace DI hodnotí pravdě-
podobnost intruse v podmínkách USA pravdě-
podobností 0,00001.
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Terorizmus

Hluboké uložení je přirozenou ochranou proti
pokusu teroristů získat vyhořelé jaderné palivo.
Pravděpodobnost napadení hlubokého vrtu je
nepatrná v poměru s pravděpodobností napa-
dení mokrého nebo suchého skladu vyhořelého
paliva, Taková operace teroristů by vyžadovaly
odstranění těsnících vrstev. Obalový soubor je
horký a je zdrojem záření. Jeho stínění proti ja-
dernému záření vyžaduje betonový válec o prů-
měru 2 metrů. Vyjmutí obalových souborů by
vyžadovalo provedení náročných prací trvajících
řádově měsíce. Manipulace by musela být pro-
váděna specialisty pro nakládání s radioaktiv-
nímu zdroji. Náklady na vyjmutí by mohly do-
sáhnout milionů dolarů

Kritičnost

Výpočty kritičnosti vyžadují provedení speciali-
zovaných výpočtů, které nebyly dosud prove-
deny. Pro obalový soubor naplněný ve volném
prostoru pískem nevzniká možnost průniku
vody, která by moderováním mohla vytvořit
nadkritický soubor. Samotný palivový soubor
(pokud není obklopen dalším palivem) nemůže
dosáhnout kritičnosti.

Závěry společnosti 
Deep Isolation, plc.
V závěrech je provedeno vyhodnocení klíčových
rysů Deep Isolation a připojeno několik bodů,
které nebyly v předchozím textu zmíněny
1. Předpokládané uložení je záměrem izolovat

vyhořelé jaderné palivo v sedimentárních
nebo metamorfovaných geologických for-
macích v hloubkách 700 až 2700 m.

2. Veškeré vyhořelé jaderné palivo z komerč-
ních reaktorů v USA může být v nemodifi-
kované formě uloženo v méně než 400 hlu-
bokých vrtech. Pro přebalené palivo bez
mezer mezi palivovými články by mohl být
počet vrtů významně nižší.

3. Měření nízké úrovně radioizotopů v hlubo-
kých solných roztocích (C-14, Cl-36, I-129)
indikují, že odpady budou izolovány od bio-
sféry po tisíce až miliony roků.

4. Přítomnost překrývajících vrstev obsahují-
cích zemní plyn indikuje, že jejich utváření
vzniklo za podmínek v trvání desítek až mi-
lionů roků. Překrývající vrstvy soli nabízejí
ochranu před úniky.

5. Obalové soubory se ukládají v horizontální
poloze. Navazují na sebe bez mezer mezi
nimi. Tato konfigurace omezuje vzájemný
ohřev souborů a snižuje možnost výskytu
kritických příhod.

6. Úložné obalové soubory se umísťují v satu-
rované zóně, a proto je únik difuzí možný
primárně vodnými roztoky a ne plynem.

7. Odpady mohou být konsolidovány v úložišti
pomocí mnoha pouzder, vzájemně od sebe
oddělených v dostatečné vzdálenosti (odha-
dem 20 m).

8. Úložná oblast je situována do chemicky re-
sistentního prostředí.  Obalové soubory
jsou vypracovány ze slitin, které zaručují
velmi pomalý vliv koroze. Totéž platí pro in-
ženýrské bariéry.

9. Předpokládá se životnost obalového sou-
boru je 50 000 roků a více.

10. Horizontální úložný vrt může mít délku do
3 km.

11. Lehké zvedání úložné oblasti může přispět
k izolování izotopů majících tendenci migro-
vat vzhůru a tím mířit do vertikálního bio-
topu

12. Hlavní náklady na úložiště nejsou v prová-
dění vrtů (očekávané pod deset milionů do-
larů na vrt pro hloubku 1,6 km a pro hori-
zontální část o délce 3200 m. Větší podíl ná-
kladů je očekáván na udělení licence a na
zařízení pro nakládání s odpady).

13. Deep Isolation nabízí variantu pro uložení
s nízkými technickými náklady To snižuje fi-
nancování, redukuje transportní náklady
a dovoluje relativně rychlou implementaci.
Řešení může být atraktivní pro státy, které
upřednostňují lokální uložení, nebo pro
státy, které mají relativně málo jaderných
odpadů.

Závěry autora článku

a. Orientace na rozsáhlé přesné provádění hlu-
bokých vrtů společnostmi, které mají bo-
haté zkušenosti s jejich hloubením v poža-
dované prostorové orientaci pro těžby
plynu a ropy převádí uložení VJP do hlubo-
kých přímých vrtů z oblasti science fiction
do reality.

b. Specializované společnosti z USA lze
velmi pravděpodobně najmout k prove-
dení požadovaných tvarů vrtů, a to s níz-
kými náklady. Nároky na průměr vrtu pro
zavedení obalového souboru do podzemí
jsou podle sdělení realizovatelné. Podobné
firmy působí i v Evropě, např. MND Dril-
ling & Services realizovala v Německu nej-
hlubší geotermální vrt hluboký přes 6000
metrů. 

c. Metoda přímého uložení splňuje beze
zbytku požadavek Atomového zákona na
minimální poškození hostitelského masivu
ve všech fázích procesu ukládání.

d. Utěsnění úzkých vstupů provedené cemen-
tem, bentonitem, jílem a horninou ve výš-
kách, kde teploty neohrožují účinnost těsní-
cích bariér, je akceptovatelné. Rozsáhlé zku-
šenosti byly získány s těsnící zátkou z ce-
mentu pro 200 litrové sudy k uložení
středně radioaktivního odpadu.

e. Metoda DI nevyžaduje přípravné práce
v podzemních laboratořích. Předběžné ná-
klady na geofyzikální a geologické práce
v podzemí jsou nulové. Doplňující průzkum
charakteristik horninového masivu je prová-
děn při samotném hloubení vrtu.

f. Metoda DI je vhodná pro nepřepracované,
přebalené i přepracované VJP.

g. Geochemické analýzy provedené společ-
ností Direct Disposal plc. prokazují možnost
vytvoření inženýrských bariér s vysokou ži-
votností řádově 50 000 roků a geologických
bariér řádově vyšších.

h. Sofistikovaný projekt úložného obalového
souboru využívá osvědčené tvary z hlediska
namáhání. Životnost obalového souboru lze
zvýšit plazmovými nástřiky povrchů s ná-
sledným uzavřením pórů.

i. Zavedení obalového souboru na místo ur-
čení pomocí pružných lan bylo experimen-
tálně prověřeno 

j. Výhodou přímého vrtu v porovnání s vytvá-
řením objemově rozsáhlých štol, šachet
nebo průzkumných a technologických
vstupů je minimální objem materiálu pro
vyrubání a zpětné vložení. To má příznivý

vliv na spotřebu energie. Zanedbatelný není
ani vliv na krajinu.

k. Vrty a jejich zaplňování lze provádět po-
stupně podle ukončení doby skladování
VJP.

l. Závěry použitého článku naznačují, že ulo-
žení VJP z padesátiletého provozu ETE
a EDU by vyžadovalo nejvýše 24 vertikál-
ních vrtů. V tomto odhadu není uvažována
možnost napojení jednoho vertikálního vrtu
na více vrtů horizontálních.

m. Problém kritičnosti uloženého paliva je jed-
noduše odhadnutelný z hlediska nulové
neutronové interakce mezi uloženými sou-
bory.

n. Intruse je v případě uložení do hlubokých
vrtů významně nižší v porovnání s uložením
do hloubek stovek metrů.

o. Účinnost hostitelského masivu pro oddělení
radioaktivních materiálů od životního pro-
středí je pro hluboké uložení jednoznačně
vhodným faktorem.

p. Uvedené argumenty prokazují, že nové po-
jetí metody přímého uložení VJP do hlubo-
kých vrtů je variantou, která by měla být
s respektem uvážena pro uložení VJP z čes -
kých provozovaných i plánovaných jader-
ných elektráren.

q. Takový přístup si ovšem vyžádá vysoce
kompetentní posouzení na odpovědných
úrovních, zejména ve schopnosti kvalifiko-
vaně posuzovat fakta, daná i nejistá, s cílem
provést úsporně a bezpečně všechny fáze
konce jaderného palivového cyklu. Příno-
sem by bylo i předběžné vyjádření dozor-
ného SÚJB k plnění nároků z hlediska Ato-
mového zákona. Oba takové nároky dosud
chybí.

r. Problematika přímého uložení zahrnuje
řadu přírodovědných, technických a soci-
álně-politických oborů. Mezi nimi mají mi-
mořádný význam obory teoretické geologie
a geotechniky a také jaderné fyziky a ja-
derné techniky. To ztěžuje pochopení prob-
lému veřejností i politiky.

s. Skutečnost, že VJP bude uloženo v hloub-
kách s významně hlubší a tím dlouhodobě
účinnější geologickou bariérou, je faktorem,
který může být využit při vysvětlování bez-
pečnosti konce jaderného palivového cyklu,
zejména v místě uložení.

t. Soustředění na evropskou variantu hlubin-
ného uložení a opomenutí jiných variant ře-
šení může být hodnoceno jako podlehnutí
obecně přijímaným mýtům.  

Shrnutí

Rychle se rozvíjející podklady, zaměřené na ulo-
žení vyhořelého jaderného paliva do hlubokých
vrtů získaly v průběhu své tvorby vypracované
kalifornskou společností Deep Isolation Inc re-
álné obrysy. Až dosud prezentované výsledky
neumožňují přehlédnout výhody hlubokého ulo-
žení a zařazují ho mezi reálné varianty, jejichž
přednosti jsou zjevné. Velkým přínosem je vy-
užití zkušeností těžařů ropy a zemního plynu
s hloubením dlouhých a směrovaných vrtů
v USA. Předpokládané pokračování Deep Isola-
tion Inc by mělo ovlivnit světový přístup k reál-
nému, bezpečnému a úspornému provádění
konce jaderného palivového cyklu. �

Doc. Ing. Petr Otčenášek, CSc.

Lektor: RNDr. Pavel Šimůnek
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Méně jest však povědomo, že také
první inženýrská škola v Evropě
vůbec byla založena nejdříve

v Praze r. 1718, a to Čechem inženýrem
Willenbergem, tudíž o 30 let dříve nežli
vznikla nejstarší inženýrská škola francouz-
ská, která založena byla teprve r. 1747 se
jménem pařížská kreslířská škola. Až do té
doby nebylo v Evropě nikde školy, na níž
bylo by bývalo vyučováno umění inženýr-
skému.  Proto až do té doby uplatnili se
jako inženýři jen nadaní, praktičtí mužové,
kteří jsouce obdařeni vrozenými vlohami
pro věci stavitelské, odvážili se podnik-
nouti stavby inženýrské bez předchozího
odborného vzdělání školského.*)

Inženýr Willenberg postihnuv, jak by
české zemi prospěla škola, na níž by se vy-
učovalo vědomostem inženýrským, od-
hodlal se již r. 1705 – nemaje nikde ve
světě podobného příkladu – založiti v Praze
školu inženýrskou.

Inž. Kristian Josef Willenberg narodil se
dne 13. února 1651 v Lehnici (nyní Lieg-
nitz) v bývalém vévodství Slezském, které
tehdy náleželo ještě ke koruně království
Českého. Otec jeho Jiří Willenberg byl
v Lehnici řezníkem a matka Zuzana, rodem
Schlenkerová, byla rovněž Češkou.

Z mládí Willenbergova víme podle
vlastní jeho žádosti, o níž viz níže, že se cvi-
čil dlouhá léta v umění inženýrském a že

získal praktické zkušenosti ve Francii, kdež
sloužil v pluku elsaském. Když r. 1700 vy-
pukla válka o dědictví španělské mezi
naším císařem Leopoldem I. a francouz-
ským králem Ludvíkem XIV., vystoupil Wil-
lenberg ze služeb francouzských, aby ne-
bylo námitek proti jeho přijetí do vojska ra-
kouského. Když pak přijetí jeho do služeb
rakouského vojska bylo z neznámých pří-
čin stále odkládáno, vyučoval Willenberg
jako hofmistr (vychovatel) mladé české
šlechtice mathematice, geometrii a umění
fortifikačnímu (opevňovacímu), zdražuje
se s nimi i v cizině. Zvláště si zakládal Wil-
lenberg na vychování Františka hraběte
z Waldsteinu, s nímž byl přítomen při do-
bývání Kasselu, kdež Waldstein dosáhl
pochvaly generálovy.

Ve jmenované žádosti, velmi zajímavé
a česky sepsané, kterou Willenberg podal
r. 1705 prostřednictvím české dvorské
kanceláře císaři Leopoldovi I., prosí do-
slovně:

Protože k Vaší cís. a král. Milosti svou
nejponíženější a nejposlušnější žádost
skládám, by při stavích království Českého
nejmilostivěji naříditi ráčilo, aby mně
ročně ad dies vitae jisté kvantum od země
vysazeno bylo, naproti čemuž já ve funda-
mentální instrukci šest osob panského,
čtyři rytířského a dva městského stavu bez
dalšího ouplatu k Vaši cís. a král. Milosti

službám a ochraně vlasti v ingenieurství
vyučiti se uvoluju; tak jak toto mé ofertum
(nabídka) k obecnému dobrému velmi pro-
spěšno jest, tak také Vaši cís. a král. Milosti
s nejponíženějším respektem k nohám se
kladu a v doufající milosti umírám.

Žádost Willenbergovu vypravila česká
dvorská kancelář císaři Leopoldovi I. dne
30. ledna 1705, ale neznajíc sama způsobi-
lost žadatelovu, ani jeho válečného umění
a zkušeností, obrátila se na c. k. dvorskou
válečnou radu ve Vídni se žádostí, aby –
uzná-li vědomosti žadatelovy – podporo-
vala jeho dobrou myšlenku, zemi prospěš-
nou. 

Zatím Willenberg sám podal žádost 
c. k. dvorské váleč. radě, aby mu milostivě
pro majoro decoro (pro větší poctu)
u stavů českých udělen byl titul císařského
ingenieura, a aby byl po případě před ko-
missi pro ingenieurské věci examinován
(zkoušen).

Ke zkoušce Willenbergově skutečně
došlo před císařskou komissi pro ingeni-
eurské a defensivní věci. Komisse ho zkou-
šela zevrubně nejen z arithmetiky, geomet-
rie a trigonometrie, nýbrž také z opevňo-
vání území zcela nepravidelného, plánem
zobrazeného, a uznala jej způsobilým k vy-
učování ve vědách ingenieurských; prohlá-
sila též, že může býti odměněn žádaným ti-
tulem císařského ingenieura.

Z historie

První inženýrská škola v Evropě

Naši předkové snažili se již v minulých stoletích poskytovati české mládeži příležitosti, aby mohla
dosíci vyššího vzdělání, nežli na školách obyčejných. Touto snahou o povznesení vzdělanosti lidské
při zápolení všech evropských národů můžeme se my Čechové právem chlubiti před celým světem. Je
známo, že staroslavná pražská universita byla první ve střední Evropě – založena byvši českým králem
a císařem Karlem IV. r. 1348.

62
3I2019

CI03_19_62_64_První inženýrská_Z HISTORIE_CI_SABLONA  29/09/19  19:56  Stránka 62



Cís. dvorská válečná rada vydala po
tomto dobrém zadání dekret dne 15. pro-
since 1706, v němž uvádí, že Willenberg
prokázal znamenité zkušenosti a vědění,
pročež v uvážení jeho amoris publici et pa-
triae (lásky k veřejnosti a k vlasti) propůj-
čuje se mu titul císařského inženýra, který
si může přisvojiti.

Jest zajisté nezměrně zajímavé, že
v době největšího zavržení a úpadku na-
šeho národa na českou žádost ingenieura
Willenberga, podanou císaři Leopoldovi I.,
odpovídá syn jeho, zatím na trůn dosazený
císař Josef I., opět českým reskriptem,
jadrně a vřele psaným, dne 18. ledna 1707,
který byl odeslán královským českým sně-
movním komisarům. Z tohoto reskriptu
budiž tu aspoň konec doslovně uveden:

I jest vůbec a jednomu každému pově-
domo, kterak v království našem dědičném
Českém veliký nedostatek na ingeniřích,
jenž by v čas nynější války nám a obec-
nému dobrému velmi potřebni a prospěšni
byli, se vynachází, on pak svrchu jmeno-
vaný Willenberg dvanácte osob, totiž šest
stavu panského, čtyry z stavu rytířského
a dvě z stavu městského v ingenieurství
fundamentaliter darmo beze všeho jich
úplatu a toliko proti vyvrženi jemu od země
jistého ročního platu instruirovati a vyučo-
vati se uvoluje a my s takovým jeho pro-
hlášením milostivě dobře spokojeni býti
ráčíme.

Pročež Vám milostivě poroučíme, aby
Jste toto k dobrému a prospěchu králov-
ství a zemi našich dědičných směřující mí-
nění, málo výš připomenutého Villen-
berka, věrným a poslušným nyní při obec-
ním sněmě pospolu shromážděným sta-
vům našim pohnutelně předestřeli
a k tomu se všemožně přičinili, aby oni
z ohledu celému království odtud pocháze-
jícího prospěchu s často opáčeným Villen-
bergem za příčinu toho od něho až do ži-
vobytí svého pohledávajícího ročního
platu jednali a s ním se o to urovnali, což
vy nám potom vedle navrácení inklusivy,
k ruce královské kanceláře naší české dvor-
ské relacionirovati a tak na tom milostivou
vůli naši císařskou a královskou poslušně
naplniti neopominete, zůstávaje vám při
tom milosti naši císařskou a královskou na-
kloněni.

Po tomto císařském reskriptu kojil se za-
jisté Willenberg blahou nadějí, že jest u cíle
svých tužeb, ale zklamal se úplně, neboť
stavové čeští nedojednali s ním tuto zále-
žitost z neznámých příčin. Teprve když po
devíti letech r. 1716 obrátil se Willenberg
opětně přímo na císaře, tehdy Karla VI., se
žádostí, aby mu slíbená professura byla
skutečně propůjčena, vydal císař dne 14.
května 1717 reskript českým sněmovním
komisařům, v němž milostivě, ale důrazně
nařizuje, aby stavové čeští o žádosti Wil-
lenbergově horlivě uvažovali a potom cí-
saři vysvětlení v té příčině podali.

Stavové zemští rozhodli konečně zříditi
ingenieurskou professuru a dekretem ze
dne 9. listopadu 1717 jmenovali inž. Wil-
lenberga professorem s ročním platem
1200 zl., na tehdejší dobu velmi značným.

Zahájení přednášek na inženýrské škole
(ingenieur collegio) vyhlášeno bylo veřej-
nými návěštími v Praze i na venkově kraj-

skými hejtmany dne 7. ledna 1718. Škola
byla umístěna zatímně – pokud nebyla
v podstatě upravena – u soukromého bytu
Willenbergova na Malé Straně poblíž
mostu, kdež byly pokoje nejen sdostatek
velké, nýbrž i vhodné svými bezpečnými
klenbami k přechovávání knih, modelů,
strojů a instrumentů, na jichž opatření do-
stal Willenberg 300 zl. jednou pro vždy. 

O prospívání školy inženýrské dovídáme
se jen z vlastních zpráv Willenbergových,
které přikládal ke svým žádostem o po-
tvrzení v úřadě professoreském vždy na
další dvě léta. V jedné takové žádosti (z
r. 1723) líčí úspěchy své služební horlivosti
u vyučování v geometrii, fortifikaci, odvá-
dění vody a v mechanice, takže žák dobře
aplikující může si osvojiti vyměřování
země, zakládání pevností a splavů, jakož
i řízení útoku na pevnost, tak že i před ve-
lícím generálem může ukázati, jak lze do-
býti pevnosti ve 4 nebo 5 dnech, jistě ale
dříve, nežli podle jiného způsobu.

Po osmileté službě onemocněl prof. Wil-
lenberg tak vážně, že jej stavové od 1.
března 1826 pensionovali, přiřknuvše mu
pensi 600 zl. ročně. Tehdy bylo Willenber-
govi 75 let; žil potom ještě 5 let a zemřel
v únoru 1731.

Nástupcem Willenbergovým stal se
r. 1726 známý v Praze architekt a malíř Fer-
dinand Schor, tehdy již čtyřicetiletý. Schor
narodil se dne 24. června 1686 v Inšpruku,
kdež otec jeho Jilji Schor byl vynikajícím
malířem.

Po studiu v Římě byl Schor povolán do
Tyrol. Z Tyrol povolán byl Schor do Prahy,
aby u Karmelitánů zřídil sv. hrob a vysoký
oltář. Od té doby zůstal Schor v Praze;
první leta až do r. 1725 tu působil jen jako
architekt a malíř.

V té době maloval většinou kostelní ob-
razy na syrové omítce, vystavěl na rychlo
letohrádek v císařském hřebčinci v Kladru-
bech u příležitosti korunovace císaře Karla
VI. za krále Českého, pak upravil Wald-
steinský sad v Duchcově, Wrbenský sad
v Hořovicích, Morzinský v Lukavici aj.

Pro pražského arcibiskupa hraběte
z Künburgu vypracoval návrh na dostavění
chrámu sv. Víta v Praze na 7 velikých vý-
kresech, ale ke stavbě podle nich nedošlo.

Počátkem r. 1725 zažádal Schor o profes-
suru na stavovské inženýrské škole místo
churavého Willenberga.

Ve své žádosti dokládal Schor činnost in-
ženýrskou tím, že na vlastní popud projel
r. 1725 tok Vltavy z Prahy až do Čes. Budě-
jovic a zase zpět do Prahy, aby ohledal její
vady a sestrojil o tom přesnou a detailní
mapu, v níž vyznačil všechny překážející
písčiny, výspy a skaliska. K mapě přiložil
i návrh, jak by mohly býti všechny pře-
kážky plavbě nejsnáze a spolehlivě odstra-
něny.

Toho roku 1725 usnesli se stavové čeští
upraviti tok Vltavy nad Prahou, totiž vyčis-
titi řečiště v šíři 7-8 sáhů a zříditi potaho-
vou cestu podle řeky. 

K řízení těchto prací přijat byl – podle
dávného zvyku – jeden z pražských příse-
žných mlynářů, a inž. Schor byl mu přidě-
len.

Ten však dovedností svou v odstřelování
balvanů v řečišti získal si takovou důvěru,

že příštího roku (1726) bylo mu odevzdáno
samostatné řízení upravovacích prací na
Vltavě.

Od té doby datuje se v Čechách exis-
tence hydrotechnických inženýrů a veškeré
záležitosti stavitelství vodního přešly do
rukou inženýrů, ačkoliv to ještě dlouho tr-
valo, nežli autorita přísežných zemských
mlynářů ustoupila úplně do pozadí.

Roku 1726 rozvinul Schor překvapující
činnost v oboru stavitelství vodního: vydal
totiž obšírné dobrozdání, jak by Vltavě – té
ušlechtilé řece – mohlo býti pomoženo.

V témž roce byl Schor usnesením zem-
ského sněmu dne 1. března 1726 jmeno-
ván professorem inženýrství na místo chu-
ravého Willenberga a přiřčen mu zatímní
plat 400 zl. Po smrti Willenbergově r. 1731
dostal celý plat 1200 zl. Prof. Schor zahájil
své výklady v domě U zlatého věnce na
Malém náměstí, vedle nynějšího domu
Rottova.

K prvním výkladům zval prof. Schor
všechny milovníky geografie, mathese
a hydrografie, jakož i umění inženýrského,
v němž hodlal vyučovati geometrii ele-
mentární i praktické, trigonometrii, statice,
hydrostatice, mechanice, hydraulice, civil-
nímu stavitelství a vojenské architektuře,
tj. stavitelství opevňovacímu a umění se-
strojovati velké, výhodně zavěšené mosty,
vzpěradla, střechové vazby, o kterémž
umění praví, že je sám spořádal v disci-
plinu, tj. v nauku.

Učitelská činnost Schorova byla bez
nadsázky přímo velkolepá.

Nelze ji zde vylíčiti v pravém světle, ale
ukážeme přece na některé jeho význačné
úspěchy.

Nejlepším dokladem jeho opravdové
lásky, s jakou přilnul ku svému učitelskému
povolání, jest zajisté sepsání jeho výkladů
o všech mathematických naukách, a pak
jeho vědecká činnost. Sepsal v jazyku ně-
meckém pět větších spisů.

Vynikající a záslužnou činnost vyvinul
Schor i se svými žáky ve válkách, ke kte-
rým byla donucena císařovna Marie Tere-
zie, když sousedé její usilovali o rozdělení
Rakouska. Jakmile spojené vojsko bavor-
ské a francouzské dobývalo Prahy r. 1741,
pospíšil Schor se svými žáky na hradby,
kdež na rychlo pořizoval opatření na ob-
ranu města.

Když potom Prahy bylo skutečně do-
byto, unikl Schor nepozorovaně z města se
svými pěti odvážnými žáky a vzav s sebou
plán městského opevnění, nabídl své
služby vůdcům císařského vojska, velkové-
vodovi Toskánskému a princi Karlu Loth -
rinskému, kteří jej velice laskavě přijali,
načež Schor se svými žáky konal platné
služby při obléhání Prahy. Po vypuzení ne-
přátel z Prahy nabídl velkovévoda Toskán-
ský Schorovi za jeho uznané služby místo
majora ve vojsku, leč Schor, nechtěje
opustiti školu inženýrskou, poděkoval za
toto vyznamenání, ale jeho žáci přijati byli
do sboru inženýrského.

Mezi přijatými nalézal se také Pavlovský,
který později, r. 1766, jsa již plukovníkem,
vynikal jako dovedný inženýr, tak že mu
polní zbrojmistr Harsch svěřil vypracování
plánu na opevnění Králové Hradce. Pav-
lovský výhodně použil přirozené polohy
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města na stoku Orlice a Labe, kdež okolní
bažiny vtipně upravil v zaplavení, obkliču-
jící pevnost.

Při druhém pruském vpádu do Čech
r. 1744 stál Schor opětně na pražských
hradbách a upravoval je proti útoku prus -
kému. Prusové zmocnili se tehdy (dne 12.
září 1744) Prahy, ale když byli generálem
Traunem vypuzeni, byl Schor na rychlo po-
volán do Litoměřic, aby tam postavil most
pro pomocné saské vojsko. Jakkoliv tam
nebylo ani nejpotřebnějšího náčiní ani ji-
ných příprav, postavil přece Schor ve třech
dnech pevný most na kozách, přes nějž za
obdivu celého vojska přešla nejen pě-
chota, nýbrž i dělostřelectvo a kavalerie.

Za tyto výborné služby odměnili stavové
zemští Schora tím, že mu k dosavadnímu
platu 1200 zl. přidali 400 zl. ročně a na celý
život, takže příště nemusil žádati každé dva
roky o nové potvrzení v úřadě.

Generál polní zbrojmistr Harsch velice
ocenil Schorovu dovednost v opevňování
tím, že si vyžádal jeho přednášky o fortifi-
kaci na škole inženýrské.

Nemenší důvěru k Schorovi choval
polní maršál Václav kníže z Liechten-
steinu, tehdejší věhlasný chef artillerie,
který povznesl rakouské dělostřelectvo za-
ložením první dělostřelecké školy v Rudol-
fově u Čes. Budějovic a pořádáním velko-
lepých cvičení v dělostřelbě každého roku
v Týně n. Vl., na která každoročně přispí-
val z ohromného svého jmění sumou
50 000 zl.

K jedné takové pokusné dělostřelbě
r. 1749 pozval kníže Liechtenstein také
prof. Schora a nabízel mu professuru inže-
nýrství s hodností majora artilerie na Sa-
vojské rytířské akademii ve Vídni, kterou
založila vévodkyně Marie Terezie Savojov-
ská, rozená kněžna z Liechtensteinu, a na
které právě toho roku 1749 bylo zahájeno
vyučování.

Schor však – nechtěje se odloučiti od
pražské školy – poděkoval také za tuto
skvělou nabídku, ale vypracoval učební os-
novu pro tuto akademii. Prof. Schor vycho-
val celou řadu vynikajících mužů, a to
nejen stavu vojenského, nýbrž také občan-
ského.

Ještě na jednu znamenitou činnost
Schorovu nesmíme zapomenouti. V prv-
ních letech své professury obstarával re-
gulační práce na Vltavě, a to velmi účinně
až do r. 1733. Jeho obezřetnému počínání
podařilo se střílením vyčistiti řečiště Vltavy
až do Kamýku.

Roku 1729 postavil Schor první komo-
rová splavidla v Čechách, jedno u Župano-
vic, druhé u Modřan. Stavby tyto upadly
v zapomenutí. Modřanské splavidlo zmi-
zelo úplně s povrchu zemského, kdežto žu-
panovické bylo k velikému překvapení
všech inženýrů r. 1878 objeveno a péčí
státního stavebního úřadu opraveno, aby
zůstalo zachováno jako památný svědek
vodních staveb v Čechách z 18. století.

Schor zemřel dne 4. ledna 1767 u veli-
kého věku 81 let a byl jako vynikající inže-
nýr a odborný spisovatel své doby s veli-
kou poctou pochován v kostele u sv. Jilji
na Starém městě Pražském.

Nástupcem Schorovým stal se jeho
amanuensis Linhart Herget, který jej za

jeho nemoci v posledním roce také zastu-
poval. Herget, rodilý z Andělské Hory (En-
gelhaus) u Karlových Var, nadaný inženýr,
jmenován byl v mladistvém věku 26 let
professorem inženýrství se služným 1200
zl., v té době značným. 

Herget ujal se professury s veškerou
vroucností svého mládí a nadání. Hned po
nastoupení svého úřadu pracoval úsilně
o rozšíření studia na škole inženýrské.

Snahy jeho setkaly se záhy s plným
úspěchem, tak že již po čtyřleté činnosti vy-
znamenal jej zemský výbor pochvalným
dekretem ze dne 4. října 1771 za jeho zá-
služné působení a ujistil jej, že se bude při
obsazování míst především přihlížeti
k jeho výborným žákům.

Činnost Hergetova neobmezovala se jen
na školu inženýrskou. Dokladem toho jsou
jím zavedené nedělní kursy o mechanice
pro řemeslníky a umělce, které byly od
r. 1771 po leta velice oblíbeny.

Vedle těchto kursů nabídl Herget r. 1775
velícímu generálu hraběti Wiedovi, že jest
ochoten nezištně vyučovati mladé poddůs-
tojníky, kadety a syny důstojníků pluků
v Čechách ležících, vědám inženýrským.
S jakým porozuměním byla přijata tato na-
bídka, o tom svědčí nejlépe, že hned prv-
ního roku přihlásilo se 165 posluchačů,
jichž počet v dalších letech ještě stoupal,
tak že r. 1780 měl 213 posluchačů, mezi
nimi 8 setníků a několik poručíků pražské
posádky.

Postavení prof. Hergeta se změnilo, když
r. 1784 zrušil císař Josef II. zemský výbor
a působnost jeho přenesl na zemskou gu-
bernii. Škola inženýrská byla tehdy přivtě-
lena k fakultě filosofické a r. 1787 bylo roz-
hodnuto, aby Herget u vyučování pominul
vědy dělostřelecké a aby vyučoval dále
všem vědomostem, kterých znáti má ci-
vilní inženýr.

V těch letech byla škola inženýrská tak
četně navštěvována, že nestačily pro ni
místnosti v Klementinu, i byla r. 1786 pře-
ložena do bývalého Svatováclavského se-
mináře, tj. do domu nynější německé vy-
soké školy technické v Husově třídě, kdež
také byl vykázán byt Hergetovi.

Když se za císaře Josefa upravovala daň
pozemková, byla škola inženýrská zvlášť
hojně vyhledávána, a její odchovanci bý-
vali jmenováni zeměměřiči (geometry)
nejen v Čechách, na Moravě a ve Slezsku,
nýbrž také v Haliči, Uhrách, v Rakousích
a v jiných zemích. Všichni tehdejší krajští
inženýři v Čechách byli odchovanci praž-
ské inženýrské školy a také mnozí z veřej-
ných profesorů v Praze a na venkově byli
žáky Hergetovými.

Veliký nával posluchačů do školy inže-
nýrské, jakož i jmenování prof. Hergeta
vrchním stavebním ředitelem státních
staveb zmnožilo jeho zaměstnání
tou měrou, že mu byl r. 1788 přidělen ad-
junkt Jos. Havle se skrovným platem 150
zl. ročně. Havle převzal samostatně před-
nášky o zeměměřictví a situačním rýso-
vání.

Když potom za císaře Leopolda II. r. 1791
obnoven byl zemský výbor v Čechách, po-
nechána sice inženýrská škola při univer-
sitě, poněvadž těsně srostla s některými
předměty, vykládanými na filosofické fa-

kultě, ale náklad na její vydržování nesl
zemský výbor. 

Činnost prof. Hergeta byla opravdu ob-
divuhodna. Vynikal nejen jako výborný uči-
tel, nýbrž také jako praktický inženýr, řídě
po 12 let veškeré státní stavby v Čechách.
Z nich zvláště sluší jmenovati nesnadnou
opravu Karlova mostu po povodni r. 1784.
Nynější inženýři obdivují při té opravě za-
ložení obrovské jímky kolem dvou pilířů
v šíři přes 40 metrů, jejíž zřízení dobře
známe z vyobrazení na staré rytině. Z vy-
nikajících pozemních staveb Hergetových
z té doby uvádíme ještě pražskou všeobec-
nou nemocnici a palác na Malostranském
náměstí proti pomníku Radeckého, v němž
jest nyní umístěna plzeňská restaurace.

Za výbornou činnost svou byl Herget
poctěn od pražské university hodností
čestného doktora filosofie a obec pražská
vyznamenala jej čestným měšťanstvím. 

My Čechové nemůžeme však Hergetovi
zapomenouti, že na jeho dobrozdání jako
stavebního ředitele v Čechách byla r. 1786
sbourána kaple Betlémská, v níž univer-
stivní professor mistr Jan Hus slavné pa-
měti dosáhl nejvyššího proslavení jako
český kazatel. Nemůžeme zapomenouti, že
Herget dopustil, aby náhrobky slavných
mužů a vynikajících professorů pražské
university z kaple Betlémské a z okolního
hřbitůvku byly pohozeny, ba i ulice z nich
dlážděny. Jenom náhodou zachovaly se
dva náhrobky slavných učenců: Matouše
Kolína z Chotěřiny († 1566) a Adama Zalu-
žanského ze Zalužan († 1613), které jsou
nyní chovány v museu.

Prof. Herget zemřel dne 1. října 1800
u věku 59 let. Byl posledním professorem
školy inženýrské. Brzy po jeho smrti r. 1806
byla přeměněna, vlastně povýšena v ústav
polytechnický.

Tím jsou stručně vylíčeny dějiny pražské
inženýrské školy, která ze skrovných po-
čátků z dob Willenbergových vyspěla
během necelých 100 let v důležitou insti-
tuci nejen pro království České, nýbrž i pro
celé Rakousko.

My, Čechové, jsme hrdi na působení
pražské inženýrské školy a honosíme se
také tím, že i polytechnický ústav, v který
byla škola ta r. 1806 přeměněna, byl první
technickou školou v střední Evropě, zříze-
nou podle pařížské „école polytechnique“
z r. 1794. V ostatních státech evropských
zakládány byly školy technické mnohem
později: ve Vídni 1815, v Norimberce 1823,
v Berlíně 1824, v Mnichově 1827, v Drážďa-
nech 1828, v Hanovru 1831 a v Curychu
1855.

*) V Čechách známe ze starších dob ně-
kolik znamenitých staveb inženýrských, zří-
zených odborníky-samouky, jako např. Zla-
tou stoku na Třeboňsku, založenou o délce
46 km v letech 1515-20 Josefem Štěpán-
kem a prodlouženou Jakubem Krčínem
z Jelčan. Ten mimo to založil Novou Řeku
(1584-85), odvádějící přebytečnou vodu
z Lužnice do Nežárky, jakož i největší ryb-
ník v Čechách Rožmberk o rozloze 721 ha
aj. v. �

Prof. Inž. Alb. Velflik, 
Národní čítanka, Praha 1918
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Pod mottem „Tvoříme digitální budouc-
nost průmyslu“ Siemens bude prezento-
vat svá řešení pro všechny kroky život-

ního cyklu výrobku – od návrhu po servis. „V
naší expozici chceme ukázat, že digitalizace je
to nejlepší řešení pro firmy všech velikostí,
které si chtějí dlouhodobě udržet konkurence-
schopnost a růst. Digitalizace se stává nedíl-
nou součástí všech oblastí průmyslové výroby
a Siemens je připraven podpořit všechny, kdo
chtějí svou budoucnost s digitalizací spojit,“
říká Eduard Palíšek, generální ředitel Siemens
Česká republika a ředitel Operating Company
Digital Industries.

Společnost představí v české premiéře
první digitálně nativní CNC systém Sinumerik
ONE, a to v unikátním řešení pro výuku. Le-
tošní expozice je převážně digitální, přesto ne-
zapomíná na milovníky technických unikátů –
její součástí bude i reálný závodní motocykl
Honda CBR 600RR propojený s cloudovou
platformou MindSphere, jejíž aplikace umož-
ňují závodnici Petře Fuchsíkové optimalizovat
styl jízdy. Nebudou chybět ani ukázky digitali-
zace závodů Siemens v České republice – ze
závodů na výrobu elektromotorů ve Frenštátě
pod Radhoštěm a v Mohelnici. „Implementaci
digitalizace předvedeme i na příkladu našich
vlastních výrobních závodů. Chceme zákazní-
kům v českém průmyslu ukázat, že digitální to-
várna není abstraktní pojem, ale realita, ke
které se mohou přiblížit v jakémkoliv stádiu
rozvoje a bez ohledu na dříve aplikovaná izo-
lovaná řešení,“ říká Tomáš Duba, ředitel ob-
chodního úseku Motion Control Operating
Company Digital Industries společnosti Sie -
mens.

Pět kroků životního cyklu 
stroje a výrobku 
Osou expozice bude pět pracovních stanic
s ukázkou řešení pro každou část životního
cyklu stroje a výrobku. Od samotného návrhu
stroje nebo linky, přes jeho optimalizaci, vy-
projektování, uvedení do provozu a následný
servis. Těchto pět kroků bude společnost pre-
zentovat i v reálném nasazení v praxi – ať již
u zákazníků nebo v jejích českých výrobních
závodech. Siemens je jednou z mála firem,
která svými produkty a řešeními dokáže po-
moci v jakékoliv fázi výroby, navíc nabízí ře-
šení, které celý systém systematizuje, zastře-
šuje a napojuje na internet věcí: cloudový sy-
stém MindSphere.

Česká premiéra prvního digitálně
nativního CNC systému Sinumerik ONE –
verze pro výuku
V české premiéře Siemens představí nový sy-
stém pro CNC stroje Sinumerik One, který
představuje zcela novou generaci řídicích sy-
stémů pro obráběcí stroje. Oproti předchozím
verzím obsahuje jeho řídicí jednotka již od sa-

mého počátku digitální dvojče – produkt je tak
tzv. digitálně nativní. Sinumerik ONE bude
představen jako součást obráběcího stroje,
který slouží pro výuku CNC obrábění. 

„Chytrá“ motorka a MindSphere

Siemens ve své expozici představí unikátně
upravený závodní motocykl Honda CBR
600RR, na kterém demonstruje výhody využití
cloudové platformy MindSphere. „Její mož-
nosti jsou téměř nekonečné a chceme ukázat,
že se uplatní i mimo tradiční průmyslové pro-
středí. Záleží jen na fantazii každého uživatele,
z jakých zařízení potřebuje nebo chce sbírat
a analyzovat provozní data,“ vysvětluje Tomáš
Duba. Ať už během tréninku nebo při závodě
sbírají čidla informace z motorky a jejího okolí
– GPS souřadnice, nadmořskou výšku, rych-
lost, teplotu zadní pneumatiky či náklon mo-
torky. Ve výsledku pak jezdec může vidět své
chyby a nedokonalosti a zapracovat na nich při
další jízdě. V současné době testuje chytrou
motorku Petra Fuchsíková, která se v evrop-
ských amatérských závodech řadí mezi špičku
v ženském šampionátu jezdců bez licence. 

Virtuální zprovoznění 
a digitální dvojče
Přínosy virtuálního zprovoznění digitálních
dvojčat demonstrují obráběcí stroje od firmy
TOSHULIN, Škoda Machine Tool a TOS Varns-
dorf. Představí se také digitální dvojče balicího
stroje od společnosti Viking Mašek, který se fy-
zicky nachází v novém Aplikačním centru pro
výrobní stroje Siemens v Praze. Reálný stroj je
připojen na cloudovou platformu Siemens
MindSphere a pomocí aplikace Simatic Ma-
chine Monitor lze přímo nahlédnout do výrob-
ních dat stroje. Představeny budou i kinema-
tické funkce v prostředí TIA Portal, a to na
ukázce vizualizace kinematiky a možností pro-
gramování a testů bez nutnosti reálného
stroje.

Za vším hledej software 
– nové trendy aditivní výroby
Žádné z digitálních řešení by nemohlo fungo-
vat bez kvalitního softwaru. Nedílnou součástí

všech digitálních dvojčat strojních zařízení i sa-
motné digitální výroby tak jsou řešení ze soft-
warového portfolia Siemens Digital Industries
Software (dříve PLM Software), včetně nových
technologií, jako je aditivní výroba – 3D tisk. Ta
umožňuje oproti konvenční metodě obrábění
vytvářet složité tvary, které jsou běžnými me-
todami nevyrobitelné. Aditivní výroba přináší
inovativní přístupy k návrhu, optimalizaci a si-
mulaci (topologická optimalizace, simulace
proudění), které výrazně zrychlují proces ná-
vrhu, což přináší významnou úsporu materi-
álu. Výsledný produkt je tak lehčí a současně
zachovává pevnostní předpoklady. Současně
klesá hmotnost výrobku, jeho cena a časová
náročnost jeho konstrukce. Expozice Siemens
zahrnuje ukázky tisku z hliníkové slitiny části
nosné konstrukce experimentálního vozidla
a 3D tisku plastu. 

Digitalizace v českých závodech 

Řadu digitálních řešení zavedly i české výrobní
závody Siemens. „Implementaci digitalizace
předvedeme na našich vlastních továrnách.
Chceme zákazníkům v českém průmyslu uká-
zat, že digitální továrna není žádný abstraktní
pojem, ale realita, ke které se mohou přiblížit
v kterémkoliv stádiu vývoje,“ vysvětluje
Tomáš Duba. Mnoho českých výrobců již s di-
gitalizací začalo, většinou však chybí páteřní
systém, který by jednotlivá řešení propojil do
jednoho celku a zajistil, aby spolu všechny
dílčí systémy komunikovaly a spolupracovaly.
Siemens představuje řešení této situace for-
mou plánování a řízení výroby s MES a MOM
systémy.

Servis strojů a dat

Oddělení Industry Services představí vlastní
modulární aplikaci Condition Monitoring 2.0,
která vznikla na základě požadavků zákazníků
sledovat provozní stavy strojních zařízení.
Letos přichází vylepšená o nové moduly
a funkcionality – např. detailnější pohled na vý-
robní data a analýzu výroby. K modulům zajiš-
ťujícím sběr provozních dat, správu uživatelů
a správu nástrojů nově přibude i modul pro
monitoring spotřeby energií a jejich manage-
ment. �
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Digitální budoucnost průmyslu představí Siemens na MSV
Expozice novinek a řešení společnosti Siemens na Mezinárodním strojírenském veletrhu
(Pavilon P, stánek 16) již po jednašedesáté ukáže směr dalšího vývoje nejen v oboru obráběcích strojů
a průmyslové automatizace, ale především průmyslové digitalizace. 
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Už v druhé polovině příštího roku by
se Slovenská strela měla vrátit do
zcela nového depozitáře, jehož

stavba započne začátkem letošního října. 
„Počátkem září byl vybrán dodavatel

stavebních prací nového depozitáře pro
Slovenskou strelu. Bude jím společnost PS
BRNO, která začne nový domov pro moto-
rový vůz Slovenská strela stavět od za-
čátku října letošního roku, stavba by měla
být hotova do října roku příštího,“ uvádí
k depozitáři Jan Jurkovič, ředitel pro
správu a administrativu společnosti
TATRA TRUCKS.

Rekonstrukce motorového vlaku Slo-
venská strela probíhá již rok a restaurátor-
ské práce jsou nyní přibližně v polovině.
„V tuto chvíli je vlak rozebrán na jednotlivé
součástky a opravená skříň vozu je natřená

základovým nátěrem. V další fázi tedy bu-
deme opravené součástky postupně sklá-
dat dohromady,“ upřesňuje stav rekon-
strukce motorového vlaku tatrovácký ko-
ordinátor restaurátorských prací Jiří Stře-
cha. 

Restaurátoři by měli být s pracemi ho-
tovi přibližně za rok, kdy se má Slovenská
strela vrátit do nově postaveného depozi-
táře před novým muzeem. Za hezkého po-
časí bude moci vůz z depozitáře povyjet,
při zvláštních příležitostech bude dokonce
schopen absolvovat cestu na veřejné že-
leznici. 

Začátkem letošního srpna začala také
stavba nového muzea automobilů Tatra,
před kterým bude depozitář se Sloven-
skou strelou umístěn. Nové muzeum
vznikne z bývalé firemní slévárny, kdy

celou přestavbu zabezpečuje jako svůj
vlastní projekt Moravskoslezský kraj.
„Předpokládané otevření nového muzea
je stanoveno na začátek roku 2021 s tím,
že stavební práce by měly být hotovy do
konce příštího roku,“ dodává Jan Jurko-
vič. 

Nové muzeum automobilů Tatra vznikne
jako pobočka Muzea Novojičínska a bude
ho provozovat Moravskoslezský kraj.
Tomu TATRA TRUCKS pro daný účel daro-
vala pozemek s halou bývalé slévárny,
společnost navíc do projektu přidá svou
sbírku unikátních vozidel, pro něž dosud
chyběly výstavní prostory. Přilehlé po-
zemky TATRA TRUCKS darovala městu
Kopřivnice, které je upraví jako veřejné
prostory navazující na nové muzeum a de-
pozitář. �

Rekonstrukce Slovenské strely je v polovině, 
stavba depozitáře začne začátkem října
Už několik měsíců jsou v plném proudu restaurátorské práce na motorovém vozu Tatra M 290.002
zvaném Slovenská strela, který opustil své letité stanoviště před Technickým muzeem v Kopřivnici,
aby v Hranicích na Přerovsku dostal novou podobu. 
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5. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ UDÁLOSTI ENERGETICKÉHO SEKTORU

15. 11. 2019
www.energosummit.cz

HLAVNÍ TÉMATA:

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE

SMART ENERGY

GENERÁLNÍ PARTNER OFICIÁLNÍ VOZY
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Nová řada zařízení provozů GARANT GridLine.
  Jednotný rastrový systém: Umožňuje bezchybné plánování na principu stavebnice.

  Kompletně modulární: Mnoho možností kombinování a rozšiřování.

  Nejvyšší úroveň funkcionality a ergonomie: Inovativní řešení detailů pro zefektivnění pracovních postupů. 

www.garant-tools.com

PŘÍRODA VYTVÁŘÍ MNOHO
FOREM DOKONALÉHO POŘÁDKU.
S ŘADOU GRIDLINE JE
PŘINÁŠÍME DO SÉRIOVÉ VÝROBY.PŘINÁŠÍME DO SÉRIOVÉ VÝROBY.

Premium Tools by

Navštivte nás na MSV: 

v pavilonu F, stánek 022

a ve venkovní expozici 

(mezi pavilony P a F)
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