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V minulých dnech se konal summit NATO, na
němž se diskutovala řada závažných témat,
která to jsou především a s jakým výsledkem? 

Domnívám se, že o nejzávažnějším tématu
již delší dobu hovoří americký prezident Do-
nald Trump. Tím je neochota evropských členů
NATO vydávat na vlastní obranu 2 % HDP. Vět-
šina evropských členů Severoatlantické ali-
ance se neustále vymlouvá, proč tyto finanční
prostředky nemůže na vlastní obranu dávat.
Spojené státy logicky tvrdí, že nadále nehod-
lají zajišťovat evropskou bezpečnost z peněz
amerických daňových poplatníků. A evropští
lídři mají pocit, že když tomu tak bylo doposud,
tak proč to měnit. Je to velmi nezodpovědný
přístup. Dokud si jednotlivé členské země ne-
začnou uvědomovat, že si musí vlastní obranu
zajišťovat především vlastními silami, a nezač-
nou vydávat na tuto obranu potřebné množ-
ství peněz, tak bude NATO na mrtvém bodě.

Výdaje na obranu v ČR vzrostou v příštím roce
o 8,8 miliard na celkových 75,5 miliard korun.
Je to odpovídající potřebám armády?

Armáda České republiky byla dlouhodobě
nedostatečně financována. Kdykoliv politici
potřebovali zalepit díru v rozpočtu, sebrali pe-
níze vojákům. Dluh vůči ozbrojeným silám je
tak velký, že ho bude nutno ještě hodně
dlouho splácet. Z tohoto pohledu by výdaje na

obranu mohly být podstatně větší. Na druhou
stranu současný systém nákupu je tak kompli-
kovaný a pomalý, že bude problém proinves-
tovat i stávající prostředky. Armáda by potře-
bovala vyšší finanční prostředky, ale hlavně
mnohem pružnější systém vyzbrojování. 

A pokud jde o zajištění vnitřní bezpečnosti,
myslí na ní stát v míře odpovídající potřebám?

Stát nikdy nemůže zajistit absolutní bezpeč-
nost svých obyvatel. Musí dělat maximum
z možného, ale na své bezpečnosti se musíme
podílet každý z nás. Z hlediska celosvětového
žebříčku patříme do první desítky nejbezpeč-
nějších zemí. Je ale otázka, zdali při stávajícím
dění v západní Evropě tomu tak bude i v bu-
doucnosti. Po tisíciletí platí, že nebezpečí při-
chází rychleji, když je přehlíženo. Lídři západní
Evropy ho nejen přehlíží, ale svými sociálními
experimenty, jako je třeba multikulturalismus,
nebezpečí vytváří. Vrcholem je unijní odzbro-
jovací směrnice, jejímž cílem je omezit zákona
dbalým a bezúhonným občanům přístup
k palným zbraním. Každý rozumný stát by se
především o takové lidi opíral, nikoliv je ome-
zoval a trestal. Naši představitelé jsou ve velmi
nezáviděnihodné roli. Díky Lisabonské
smlouvě jsme přišli o suverenitu, takže jsme
povinni implementovat evropské směrnice,
i kdyby nás ohrožovaly. Na druhou stranu je

základní úlohou státu postarat se o obranu
země a bezpečnost svých obyvatel. Čemu dát
přednost? Zajištění vlastní bezpečnosti nebo
slepému plnění evropských směrnic? Doufám
ve zdravý rozum našich volených zástupců, že
ohrožení svých obyvatel nepřipustí. Takovým
prubířským kamenem bude připravená novela
Listiny základních práv a svobod, o které se
bude v příštím roce hlasovat v Senátu.

AOBP je představitelem českého obranného
a bezpečnostního průmyslu. Na co se přede-
vším zaměřuje?

Domácí obranný průmysl je nedílnou sou-
částí obranyschopnosti každé země. My se za-
měřujeme především na to, aby se maximum
z toho, co naše ozbrojené síly potřebují, vyrá-
bělo na našem území. V případě ohrožení státu
či, nedej bože, války platí přísloví: „Hledáš-li
pomocnou ruku, najdeš ji na konce svého ra-
mene“. O to, aby náš průmysl bych schopen
dodávat vše potřebné v krizových stavech, se
musí stát již starat v době míru. Naší rolí je při-
pomínat toto politikům a tlačit na ně, aby byly
vytvořeny podmínky pro fungování našeho
obranného průmyslu. Nakonec, takto je to
i v našich stanovách: „Podílet se na vytváření
optimálních podmínek pro výzkum, vývoj, vý-
robu, obchod a marketingové služby s obran-
nou a bezpečnostní technikou a materiálem“. 
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A pokud jde o mezinárodní spolupráci?
Jednou z důležitých činností, na kterou se

zaměřujeme, je mezinárodní spolupráce. Řada
vojenských produktů se u nás nevyrábí, pro-
tože by to bylo neekonomické. Jako příklad lze
uvést nadzvukový letoun či bitevní vrtulník. Je-
stliže si takové výrobky potřebuje naše ar-
máda pořídit ze zahraničí, pak je nutno zajistit,
aby byla zajištěna jejich bojeschopnost i v pří-
padě výpadku dodávek náhradních dílů a se-
rvisních zásahů ze zahraničí. Z tohoto důvodu
je nutno požadovat na potencionálním zahra-
ničním dodavateli, aby spolupracoval s čes -
kými výrobci. Čím větší podíl české práce bude
na této technice, tím větší bude schopnost ji
udržet v bojeschopném stavu vlastními silami.
Naším cílem je propojovat domácí výrobní
podniky s významnými zahraničními výrobci,
aby v případě nutných nákupu ze zahraničí byl
zajištěn co největší podíl domácí výroby. O jiný
druh mezinárodní spolupráce usilujeme
v rámci mezinárodních projektů, ať již NATO či
EU. Z tohoto důvodu máme podepsány do-
hody o spolupráci s obdobnými asociacemi
v řadě zemí světa. Důraz klademe i na spolu-
práci s obrannými průmysly zemí V4+. 

Máme v Česku odpovídající osvětu z pohledu
bezpečnostních hrozeb a připravenosti na ně?

V České republice máme dostatek odborníků
a relativně hodně seminářů a konferencí, které
se bezpečnostní tématikou zabývají. Problémem
je to, že na těchto akcích jsou vidět stále stejné
tváře. Přesvědčují se přesvědčení. Dokud se bez-
pečnostní hrozby nestanou celonárodním téma-
tem, nebudeme na ně dostatečně připraveni. 

Je náš obranný průmysl dostatečný a na od-
povídající úrovni pro potřeby státu?

Nikdy už náš obranný průmysl nebude tak
velký jako byl před druhou světovou válkou.
Tehdy jsme patřili ve výrobě zbraní mezi 10
světových velmocí. Dokonce v roce 1934 byl
podíl Československa na světovém exportu
téměř 30 %. Ty doby jsou nenávratně pryč.
Dnes náš export činí 0,2 % celosvětového vý-
vozu vojenského materiálu. Když to ale pře-
počteme na počet obyvatel, tak to není tak
špatné číslo. Jsem přesvědčen, že náš ob-
ranný průmysl je schopen zajistit základní po-
třeby nutné pro zajištění vlastní obrany. Jen
jde o to, aby na to stát myslel i v době míru.
Výrobní schopnost, o kterou můžeme přijít
z důvodu nezájmu státu, bude do budoucna
nenávratně ztracena. 

Jaký je jeho podíl na českém průmyslu?
Závisí, co se poměřuje. U nás se obvykle

porovnávají obraty, což je velmi zavádějící.
Z tohoto pohledu by byl výrobce kolejnic
úspěšnější než výrobce hodinek. Kdybychom
porovnávali přidanou hodnotu, tak by tomu
bylo naopak. Většina firem obranného prů-
myslu má vysoký podíl výzkumu a vývoje a za-
městnává velmi vzdělané a zkušené pracov-
níky. Výsledné výrobky jsou technicky náročné
a jde o výrobky s vysokou přidanou hodnotou.
Navíc tyto podniky dávají práci řadě svých do-
davatelů. Na jednoho pracovníka ve zbrojním
průmyslu připadají tři až čtyři u dodavatel-
ských firem. Z tohoto pohledu jde o význam-
nou část českého průmyslu. 

V minulosti byl zájem, aby domácí obranný
průmysl byl schopen plně zajistit potřeby 

4
4I2019

O evropské armádě hovoří nejvíce politici... 

>

CI0419_03_05_O evropské armádě_AOBP_CI_SABLONA  26/12/19  11:34  Stránka 4



armády a dalších složek v případě mimořád-
ných situací. Platí to i dnes?

Český obranný průmysl si prošel od same-
tové revoluce velmi trnitou cestu. Od celo-
společenského pohrdání, přes nezájem až po
uvědomění si, že jde o klíčový prvek pro za-
jišťování potřeb ozbrojených sil. Dnes se na-
cházíme v etapě, že vrcholní politici veřejně
mluví o nutnosti mít vlastní obranný průmysl
a chtějí ho podporovat. Praxe za těmito slovy
poněkud pokulhává. V rámci takzvaného boje
proti korupci se ve státní správě vybudoval
velmi komplikovaný systém nákupu, který
ničí vlastní ekonomiku. Úředníci ve strachu
před možným trestním stíháním mnohdy volí
cestu nejmenšího odporu, kterou je veřejná
soutěž na cenu. Nedávno jsem se s jedním
z nich bavil po jednom semináři, kde jsem
stávající systém kritizoval. Řekl mi: „Vám se
to povídá, nesedíte na mé židli. Když budu
soutěžit na cenu, tak nebudu muset jít podá-
vat vysvětlení na policii“. „A navíc to neku-
pujete pro sebe,“ odpověděl jsem mu, „tak
proč byste si pálil prsty“. Kdybych si sám
chtěl pořídit něco za svoje peníze pro sebe,
nikdy bych nepostupoval podle Zákona o ve-
řejných zakázkách. Přece si nekoupím předra-
žený šunt, i když mi vyjde nejlevněji. „Nejsem
tak bohatý, abych si mohl kupovat levné
věci,“ platí a platit bude. Jestliže to platí ve
státní správě, pak v oblasti vyzbrojování to
platí dvojnásobně, protože zde jsou v sázce
lidské životy. Z pohledu bezpečnosti země je
boj proti korupci paralyzující nákupy nebez-
pečnější než korupce sama. Náš obranný prů-
mysl téměř 90 % své produkce exportuje na
velmi náročné trhy, kde se prosazuje svoji
kvalitou a schopnostmi vyhovět technickým
požadavkům zákazníka. Pak se bohužel stává,
že v domácí soutěži na nejnižší cenu nejsme
úspěšní, protože kvalita něco stojí. V případě
domácího neúspěchu se nám hůře exportuje,
protože nemáme referenci od vlastní armády.
Nedávno si česká armáda v rámci jednokrite-
riální soutěže na cenu koupila italské dovo-
zové vojenské stany, ač je u nás špičkový do-
mácí výrobce Gumotex. Uvědomují si ti, kteří
o tom rozhodují, že při takovém přístupu se
jim může stát, že v případě mimořádných si-
tuací se nebudou mít na koho obrátit? Takové
úředníky bych poslal sjíždět peřeje na nejlev-
nějším kajaku koupeném na vietnamském tr-
žišti. Já osobně bych si vzal kajak z Gumo-
texu. 

Jsme dostatečně připraveni na bezpečnostní
hrozby, pokud ne, jakým rizikům jsme vysta-
veni?

Když přednáším o bezpečnostních hroz-
bách, sepíšu vždy ty nejaktuálnější a ptám se
posluchačů, o které si myslí, že nás nejvíce

ohrožuje. Ve skutečnosti ta skutečně největší
v seznamu není. Tou jsme totiž my sami.
Ignorování hrozeb, pohodlnost, lehkováž-
nost, opojení bohatstvím, utápění úsilím při
řešení pseudoproblémů a neochota se na
vlastní bezpečnosti osobně podílet – toto vše
provází západní společnost a je ve skuteč-
nosti tou největší bezpečnostní hrozbou. To
nevyřeší žádné moderní technologie a bu-
doucnost ukáže, zdali jsme byli připraveni či
ne. 

Když americký prezident schválil cla na dovoz
ocele a hliníku, tak se to zdůvodňovalo jako
počátek obchodní války s Čínou. Předtím byla
v USA zveřejněna několikasetstránková ana-
lýza, z níž vyplývalo, že Spojené státy jsou pří-
liš závislé na dovozu některých speciálních
ocelí a slitin pro zbrojní, kosmický, zdravotní
a další průmysl, takže tím byla výrazně ohro-
žena národní bezpečnost. Je pravda, že je vý-
hodné dovážet „levnou“ ocel z nestabilních
zemí, nevzniká tak bezpečnostní hrozba pro
náš stát v tomto směru?

Surovinová a materiálová soběstačnost je
kapitola sama pro sebe. V dnešním globalizo-
vaném světě honba za cenou vstupních suro-
vin koncentrovala velkou moc jak do rukou
Číny, tak do některých afrických nestabilních
režimů. Čím dále tím více států si dnes uvědo-
muje toto riziko a snaží se situaci změnit. Snad
si to začneme uvědomovat i u nás. 

Nemalé prostředky investuje náš stát do vý-
zkumu a vývoje. Méně už se hovoří o jejich ná-
vratnosti z pohledu aplikace v průmyslu. Jak
je tomu v případě podniků obranného a bez-
pečnostního průmyslu?

Nemyslím si, že náš stát dává dostatečné
prostředky do výzkumu a vývoje. Z tohoto po-
hledu ve srovnání s průmyslově vyspělými ze-
měmi nevycházíme příliš dobře. Ještě hůře
jsme na tom z hlediska struktury těchto výdajů
a jejich návratnosti. Pro naši budoucnost je ur-
čitě lepší, když prostředky půjdou na výzkum
nových pokročilých materiálů než na srovná-
vací analýzy postavení mužů a žen ve správ-
ních radách. Naštěstí ve firmách obranného
a bezpečnostního průmyslu jsme takového
pseudovědeckého šílenství ušetřeni. Podniky
se zaměřují především na aplikovaný výzkum,
do něhož jsou zapojeny vysoké školy i některá
pracoviště Akademie věd. Jedním z dnes
velmi nadějných projektů je výzkum v oblasti
laserových technologií, kde Česká republika
má silnou výzkumnou základnu ve Fyzikálním
ústavu AV v Dolních Břežanech. Výzkum
a vývoj má v obranném průmyslu stejný vý-
znam jako setí v zemědělství. Bez zasetí země-
dělec nesklidí. Bez dnešních masivních inves-
tic do výzkumu a vývoje obranných technolo-

gií do budoucna nedokážeme udržet kontakt
se světem. 

V jakých oblastech představuje náš zbrojní
a obranný průmysl světovou špičku a kde na-
opak zastáváme?

Jednoznačnou vlajkovou lodí jsou pasivní
sledovací systémy, kterými se zaobírá pardu-
bická firma ERA. Ale máme i řadu dalších
oborů, kde jsme srovnatelní se světem.
Značky jako TATRA, AERO, MEOPTA či Česká
zbrojovka jsou dostatečně známé. Ale má-
lokdo ví, že je u nás řada exportně úspěšných
malých a středních firem. Jako příklad bych
uvedl softwarovou firmu AURA, jejíž infor-
mační systémy využívají ozbrojené síly nejen
zemí NATO, ale i Austrálie, Alžírska, Brazílie,
Jihoafrické republiky, Jordánska, Japonska či
Maroka. O Češích se mluví jako o těch, kteří
umí vyrobit, ale mají trochu problémy s tím jak
vyrábět. Je to na jednu stranu ocenění tvoři-
vosti a umu českých lidí, na druhou stranu kri-
tika české neochoty se podřídit výrobním pra-
vidlům. Um a tvořivost jsou pro obranný prů-
mysl velmi důležité. Jen nám chybí větší se-
bevědomí a obchodní a marketingová zruč-
nost. Veřejnost by se mnohdy divila, jak prů-
měrné produkty se nachází u věhlasných zá-
padních značek a jak dobré produkty u nás.
Jen tomu stále neumíme dát „dobrý obal“.
A jak se říká, obal prodává. 

NATO je mnohdy prezentováno jako „chřad-
noucí a svým způsobem dosluhující“ obranný
systém. Je tomu tak?

NATO je jednou z mála organizací, kdy po
dobu její existence nedošlo k napadení území
některého členského státu cizí armádou. Z to-
hoto pohledu jde o fungující seskupení. Ale za-
nedbávání vlastních armád a neochota vydá-
vat na vlastní obranu dostatečné množství
peněz, což se děje v řadě evropských zemí, by
z NATO dosluhující obranný systém mohla
udělat.   

Takže hovořit o nějaké evropské armádě je
bezpředmětné?

Je až legrační, že o evropské armádě hovoří
nejvíce politici těch evropských zemí, které
vlastní obranu šidí, jak mohou. Jsou černými
pasažéry v NATO a chtějí budovat nějakou ev-
ropskou armádu? Nebo chtějí odvést pozor-
nost právě od vlastní neochoty vydávat peníze
na obranu? Osobně tyto úvahy považuji za
bezpečnostní riziko. Žádná suverénní země se
nemůže vzdát vlastní armády. Chceme-li, aby
bylo v Evropě bezpečno, je nezbytně nutné mít
silné národní armády, které budou vzájemně
spolupracovat. To jediné dává smysl. �

Foto AOBP a archiv redakce 
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Pane řediteli, Integrovaný regionální
operační program – IROP, který navazuje
na programy z předchozího období, se
zaměřuje na rozvoj regionů ČR a zlep-
šení podmínek pro život místních oby-
vatel. Co vše si máme pod tím předsta-
vit? 

IROP je investiční program, který umož-
ňuje financovat širokému spektru žadatelů
z řad měst, obcí, krajů, ale i neziskových
organizací a státu jejich projekty, a to oby-
čejně příspěvkem ve výši 85 % dotace.
Všem zájemcům určitě doporučuji naše
webové stránky irop.mmr.cz, kde se o pro-
gramu dozví všechno potřebné. 

Na které hlavní oblasti se soustředí? 
Jsme program s velmi pestrou paletou

dotačních možností. V oblasti dopravy na
rekonstrukce a výstavbu silnic II. a III.
třídy, nízkoemisní a bezemisní vozidla
hromadné veřejné dopravy, tedy přede-
vším autobusy, ale i trolejbusy a tram-
vaje, cyklostezky, dopravní terminály,
bezpečnost dopravy a telematiku. V ob-
lasti Integrovaného záchranného sy-
stému pak na zlepšení stavu výjezdových
stanic, technické vybavení a výcviková
střediska jak základních složek IZS, tak
dobrovolných hasičů. V oblasti sociální
infrastruktury pak především na infra-

strukturu sociálních služeb, sociální byd-
lení, ale i tzv. deinstitucionalizaci sociál-
ních služeb vedoucí k rušení sociálních
ústavů. IROP je zároveň zaměřen i na so-
ciální podnikání, kdy podporuje pod-
niky vytvářející pracovní místa pro lidi
znevýhodněné na pracovním trhu. V ob-
lasti zdravotnictví je IROP orientován
především na pořízení specializovaných
přístrojů a infrastrukturu podporující
velmi potřebnou reformu psychiatrické
péče. 

V oblasti vzdělávání je IROP nastaven
na budování odborných učeben základ-
ních, středních a vyšších odborných škol,
a cílí i na podporu infrastruktury pro ce-
loživotní a neformální vzdělávání. Rovněž
je pak v této oblasti zaměřen na budování
nebo zkvalitnění kapacit mateřských škol
a dětských skupin. Specifickou oblastí,
kterou IROP podporuje, je zateplování by-
tových domů. V neposlední řadě pak
IROP podporuje revitalizaci kulturního dě-
dictví, konkrétně významných památek,
muzeí a knihoven. Jednou z vlajkových
lodí je pak podpora elektronizace veřejné
správy (neboli eGovernment) a kyberne-
tické bezpečnosti veřejné správy. Dále je
v IROP vyčleněna speciální alokace na
podporu projektů tzv. Místních akčních
skupin.

Co považujete za jeho hlavní výsledek? 
Za nejdůležitější výsledek považuji

zlepšení podmínek pro kvalitnější život
v regionech. Do současné doby jsme na-
mátkou investovali např. do 891 km re-
konstruovaných nebo modernizovaných
silnic II. třídy, do 229 km nově vybudova-
ných nebo rekonstruovaných cyklostezek
a cyklotras, do 699 nízkoemisních nebo
bezemisních vozidel pro veřejnou do-
pravu (CNG autobusů, elektrobusů, tro-
lejbusů a tramvají), do nákupu nebo re-
konstrukce 2288 sociálních bytů, do vyba-
vení 157 pracovišť zdravotní a psychi-
atrické péče (nemocnic), do vybudování
nebo rekonstrukce 391 mateřských školek
a dětských skupin, do výstavby nebo re-
konstrukce učeben v 963 základních ško-
lách a také do revitalizace a zpřístupnění
155 významných kulturních památek.
A to není málo. 

Když byste měl uvést takříkajíc referen-
ční projekty, které by to byly? 

Pro nás je každý projekt důležitý, ať už
se jedná o krajský nebo státní dílo za mi-
liardu, nebo projekt za několik set tisíc ty-
pický právě pro Místní akční skupiny. Ale
jmenovat mohu např. nedávno podpo-
řený a velice důležitý projekt obchvatu
Plzně, celostátní projekt podpory technic-

V oblasti zateplování bytových domů máme k dispozici stále několik
miliard korun, které čekají na víc než tisíc návrhů od žadatelů,
řekl CzechIndustry Rostislav Mazal, ředitel odboru řízení operačních programů 
Ministerstva pro místní rozvoj ČR

6
4I2019

CI0419_06_08_V�oblasti�zateplování_MMR_CI_SABLONA��27/12/19��00:24��Stránka�6



kého vybavení Hasičského záchranného
sboru České republiky, projekt elektroni-
zace sbírky zákonů a tvorby legislativy
nebo revitalizaci zámku v Telči.  

A pokud jde o výši jejich nákladů?
Výše uvedené projekty patří nejen mezi

tzv. referenční, ale zároveň i nejnáklad-
nější. Obchvat Plzně si vyžádá dotaci ve
výši téměř 1,5 mld. Kč, celkově by se ná-
klady mohly vyšplhat přes dvě miliardy.
Projekt na zvýšení připravenosti hasičů
pak vyjde evropské fondy na více než 600
mil. Kč. Zde bych doporučil opět naše
webové stránky, konkrétně sekci Statis-
tiky a analýzy, kde jsou všechny tyto
údaje přehledně k dispozici v přehled-
ných tabulkách, ve kterých jde libovolně
filtrovat a třídit. 

Nabídka projektů převyšuje poptávku,
tedy finanční možnosti MMR, což je
dobře. Podle jakého klíče se rozhodujete,
které projekty podpoříte nebo ne? 

Nikoliv ve všech oblastech poptávka
projektů po financování převyšuje na-
bídku peněz k dispozici. Například v ob-
lasti zateplování bytových domů máme
k dispozici stále několik miliard korun,
které čekají na více než tisíc návrhů na za-
teplení. Ale máte pravdu, že ve většině
oblastí IROP poptávka převažuje nad na-
bídkou financí, a zde pak v případě tzv.
kolových výzev rozhoduje bodové ohod-
nocení projektů (následované časem po-
dání v případě rovnosti bodů), v případě
tzv. průběžných výzev, kde se nejedná
o soutěž projektů mezi sebou, pak pro-
jekt, který splní všechna náročná kritéria
přijatelnosti, obdrží dotaci na základě
včasnosti podání.  

Na koho se mohou obrátit s žádostí
o pomoc a za jakých podmínek? 

IROP pro Ministerstvo pro místní roz-
voj administruje naše příspěvková orga-
nizace Centrum pro regionální rozvoj ČR,
na kterou je možné se obracet jak s do-
tazy k dotačním příležitostem, tak s žá-
dosti o konzultaci konkrétních projektů,
tak pak samozřejmě s dotazy k admini-
straci realizovaných děl, které získaly do-
taci. Na stránkách Centra je možné dohle-
dat příslušné kontakty, a rovněž důležité
rady související s vaším předchozím do-
tazem. Je důležité, že Centrum má po-
bočky ve všech krajských městech, takže
zájemci o osobní konzultaci nemusí nikdy
cestovat za radou příliš daleko. 

Ze statistiky vyplývá, že v letech 2014-
2018 nejvíce prostředků z podpořených
projektů směřovalo do Moravskoslez-
ského, Jihomoravského a Středočeského
kraje, nejméně naopak do Libereckého,
Karlovarského a Pardubického kraje. Čím
to je? 

Příčin může být více. Každopádně po-
dařilo se nám vysledovat několik trendů
těch úspěšných krajů (ale týká se to
i obcí). Jednak mají připravené a stabilní
projektové týmy v kraji, které připravují
samotné projekty regionu, jsou schopni
je rychle a efektivně vyjednat napříč od-
bory v kraji a hlavně – mají je připravené

dopředu. Nejsou pak výzvami překvapeni
a mají tak konkurenční výhodu. Souvisí to
i s osvíceným přístupem rozjet projekto-
vou přípravu i dříve, než mají jistotu
v tom, že dotaci obdrží. 

Snažíme se podporovat zveřejňování
úspěšných projektů a příkladů dobré praxe.
A je čím se inspirovat. Na druhou stranu
lidsky dovedu pochopit strach z nezná-
mého, na první pohled složitého, který se
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snažíme na našich seminářích rozptýlit na-
bídnutou radou a pomocnou rukou žadate-
lům při přípravě projektu.  Zajímavý je
i pohled na kraje v přepočtu dotace na
obyvatele. Touto optikou jsou premianty
kraje Vysočina a Královéhradecký kraj. 

Jak jsme na tom s čerpáním z IROPu
v tomto období, v tisku se objevily
zprávy, že patříme k zemím, které využí-
vají „evropské“ peníze nejméně? 

Jsme na tom dobře a mediální obraz
trpí dost setrvačností z dob rozjezdu to-

hoto programového období. V IROPu se
nám daří čerpat každý rok tak, že nepři-
cházíme o žádné peníze z Bruselu. Prav-
dou ale je, že při financování stavebně
náročnějších projektů například celkové
rekonstrukce kulturní památky, to prostě
trvá třeba tři roky. 

A to nepočítám průtahy při výběrových
řízeních na dodavatele, kteří se napadají
na ÚOHS.  Příjemci se taky často potýkají
se situací na trhu práce, kdy dodavatelé
nemají lidi a odříkají už vysoutěžené kon-
trakty. 

Na co se ještě mohou těšit zájemci, kteří
chtějí zlepšit život obyvatel své obce
v tomto rozpočtovém období? 

IROP pro období 2014 – 2020 je fi-
nančně již téměř vyčerpán. Kromě speci-
alizovaných integrovaných výzev a výzev
na vozidla veřejné dopravy a základních
škol pro tzv. Re:startové regiony (Ústecký,
Karlovarský a Moravskoslezský) bych rád
upozornil především na výzvu č. 78, která
je otevřena až do konce roku 2020, a jež
je zaměřena právě na již zmiňované zate-
plování bytových domů. Přehled otevře-
ných výzev naleznete opět na webu IROP 

Nejvíce příležitostí v IROP tedy zůstává
v tzv. integrovaných výzvách, což jsou
výzvy ve venkovském prostoru přes
Místní akční skupiny a v městském pro-
středí přes Integrované teritoriální inves-
tice a Integrované plány rozvoje území.  

Česká republika a konkrétně minister-
stvo pro místní rozvoj, je kladně hodno-
ceno při přípravě na další rozpočtové ob-
dobí. V jakém stavu je příprava a co nás
takříkajíc čeká a nemine? 

MMR je odpovědné jak za nastavení
celkového architektury budoucího čer-
pání evropských fondů, tak za přípravu
nového IROP 2021 – 2027, za který zde
mohu hovořit. Zde jsme skutečně chvá-
leni jak územními partnery, tak ze strany
Evropské komise, protože jsme oproti
předchozímu období s přípravou nového
IROP o cca rok rychlejší, a dokonce jsme
Evropské komisi jako první operační pro-
gram představili anglickou verzi návrhu
nového programového dokumentu IROP
2021 – 2027. Je to především díky na-
šemu přístupu, kdy bychom ho pro nové
období rádi posunuli spíš evolučně, než
revolučně. Oproti aktivitám, jež podpo-
rujeme v současném IROP, a které zmi-
ňuji výše, již nebudeme podporovat so-
ciální podnikání, které by mělo přejít
kompletně do Operačního programu Za-
městnanost spravovaného Minister-
stvem práce a sociálních věcí, a rovněž
v souladu se snahou o zjednodušení na-
stavení celého systému evropských do-
tací předáme zateplování bytových
domů kolegům ze Státního fondu život-
ního prostředí. Novinkami v programu
by měla být veřejná infrastruktura ces-
tovního ruchu, a pak také revitalizace ve-
řejných prostranství, což doufáme, že
budou další témata, která ještě více za-
traktivní náš program a po kterých je
velká poptávka z území. Pokud vše půjde
hladce, bude příští rok (2020) nový IROP
schválen ze strany Vlády ČR i Evropské
komise tak, abychom mohli hned ze za-
čátku roku 2021 vyhlašovat první výzvy.
Všem zájemcům o nový IROP doporučuji
webové stránky, kde průběžně uveřejňu-
jeme novinky v sekci IROP 2021-2027
a zároveň bych rád všechny čtenáře po-
zval na sérii krajských roadshow k no-
vému IROP, které by měly proběhnout na
jaře roku 2020, na nichž se veřejnost
může s tvůrci a plánovanými tématy
IROP setkat tváří v tvář. Pozvánky na jed-
notlivá roadshow budou rovněž prů-
běžně zveřejňovány na výše uvedených
webových stránkách. �
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Gem4me Group of Companies je sku-
pina evropských společností, která
od roku 2016 vyvíjí messenger nové

generace s obchodní platformou Gem4me.
V současné době je messenger ke stažení
na třech platformách: iOS, Android a PC
a je k dispozici ke stažení v Appstore, 
Google Play a jako webová verze (webová
verze je uživateli k dispozici v mobilní
verzi).

V současné době má messenger
Gem4me více než 10 milionů stažení ve
163 zemích. Uživatelé mají přístup ke stan-
dardní funkčnosti nezbytné pro pohodlnou
komunikaci: chaty, public page, hovory,
nálepky a další. V blízké budoucnosti se
plánuje zavedení nové funkce: streamo-
vání videa, skupinové videokonference
a mnoho dalšího.

Před několika měsíci vývojáři oznámili
zahájení testování alfa obchodní platformy
MarketSpace, která je integrována do mes-
sengeru a umožňuje uživatelům umisťovat
a propagovat své produkty a služby v Market-
Space a využívat tuto funkci pro okam žité
převody peněz.

V prosinci 2019 byla vydána nová
verze aplikace, ve které je k dispozici

nová funkce – Gem4me Passport. Podí-
vejme se podrobněji, o co jde a k čemu
to slouží.

V dnešní době vyžaduje mnoho online
služeb také registraci účtu, aby se odstra-
nily omezení týkající se výše plateb nebo
obnovil přístup k zablokovanému účtu, po
uživatelích se vyžadují doklady totožnosti.
V tomto případě musí uživatelé vyfotogra-
fovat svůj cestovní pas, řidičský průkaz
nebo jiné dokumenty, nahrát je na web
a vyčkat na potvrzení jejich ověření. Ačkoli
webové stránky a služby obvykle používají
pro bezpečný přenos dat šifrovaný kanál,
není vždy jasné, co se stane s osobními
dokumenty: na kterých serverech jsou ulo-
ženy a kdo k nim má přístup.

Gem4me Passport nabízí své řešení pro
procházení identifikačním procesem uvnitř
messengeru a marketplace i na jiných we-
bech.

Gem4me Passport je licencovaná
služba pro ukládání uživatelských dat ově-
ření a autorizaci uživatelů s možností pře-
nosu šifrovaných dat za předpokladu, že
uživatelé potvrdí jejich přenos do interních
a externích služeb ekosystému Gem4me.
Všechny činnosti jsou prováděny v rámci
zákonů na ochranu osobních údajů.

Abyste mohli používat funkci Gem4me
Passport, musí být ve vašem zařízení nain-
stalována nejnovější verze aplikace
Gem4me. Chcete-li stáhnout dokumenty
a úspěšně projít verifikací, přejděte do Na-
stavení> Gem4me Passport a postupujte
podle doporučení. � 9
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Gem4me Passport – pas bez hranic
Holding Gem4me Group of Companies představila uživatelům novou funkci aplikace: Gem4me Passport.

Kontakt: Pavel Daněk, +420773231287  https://pavelcz.marketspace.team/?lang=cs 
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Modernizace v souladu s koncepcí Prů-
myslu 4.0, robotizace, digitalizace a pří-
prava na výrobu elektromobilů včetně vy-
tvoření potřebné infrastruktury, to vše
probíhá ve ŠKODA AUTO takříkajíc za
chodu. Když bychom se zastavili u jednot-
livých oblastí, co vše představuje moder-
nizace v duchu Průmyslu 4.0?

V souladu s trendem Průmyslu 4.0 prů-
běžně investujeme do svých výrobních
závodů. V roce 2018 jsme v závodě
v Mladé Boleslavi otevřeli Automatický
sklad menších dílů, o rok dříve v závodě
v Kvasinách. Modernizace se v našem vý-
chodočeském závodě týká i výrobních
linek. Náš tým zde úspěšně spustil projekt
digitalizace montážní linky, tzv. „dPro-
dukci“, za který automobilka získala reno-
movanou cenu Automotive Lean Produc-
tion Award.

Využili jsme pro modernizaci a rozšíření
provozů letní období. Během celozávodní
dovolené na přelomu července a srpna
jsme provedli všechny nezbytné úkony,
které nelze zajistit za plného provozu.
Jedná se zejména o modernizaci a rozší-
ření výrobních technologií. Nové roboty se
budou podílet na výrobě elektromobilů
a stávající výrobní linky jsme přestavěli
pro příchod nejnovější generace motorů
řady EA211 EVO. Pokračujeme také v bu-
dování infrastruktury nezbytné pro provoz
elektromobilů.

Od roku 2010 jsme snížili spotřebu energií a vody v přepočtu
na vyrobený automobil o více než 53 procent,
řekl CzechInudstry Marek Jancák, vedoucí výroby vozů
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razovce se zobrazují digitální pokyny, které
zaměstnanec aktivuje pomocí svého pra-
covního průkazu. Obsahuje pouze takové
informace, které jsou relevantní pro jeho
aktuální úkol. Pomocí textů, 3D zobrazení
nebo video návodů přesně pozná, jak
a kde má zabudovat jaký díl. To šetří
čas snižuje riziko chyby na montážní lince.
Tento subsystém, který se jmenuje 
VISPART, je v rámci „dProdukce“ navržen
jako vícejazyčný. 

Systém pracuje obousměrně a umož-
ňuje zaměstnancům, aby informace neje-
nom četli, ale aby například zadávali
i změny. Oprávnění a přiřazení k určitému
modelu probíhá automaticky načtením za-
městnaneckého průkazu.

Digitální řízení kvality nahrazuje dopo-
sud běžné ruční razítkování po každém
pracovním kroku. Díky „dProdukci“ za-
městnanec přiloží pouze jednou svůj prů-
kaz ke čtečce – všechny údaje k přísluš-
nému výrobnímu kroku systém ukládá
dále automaticky. 

I kontrola kvality se na montážní lince
dokumentuje digitálně. Doposud zaměst-
nanci zaznamenávali všechny potřebné
dodatečné práce na formuláři, který byl
umístěn ve voze. K tomu museli ve velmi

krátkém čase najít a vyplnit určitá pole for-
muláře. Nový subsystém SQS usnadňuje
a urychluje tento proces, protože nyní vý-
stupní kontroloři kliknou na příslušné body
na dotykové obrazovce, odkud se pak pře-
nesou přímo do systému.  

Společná výhoda pro životní prostředí
všech součástí „dProdukce“: Pracovní po-
kyny, příručky, dokumentace a doklady
kvality se již nemusejí tisknout a není třeba
je při každé změně nově rozdávat na pa-
píře. Tak jsme v Kvasinách, od zahájení
projektu, ušetřili od dubna 2019 již desítky
kilogramů papíru.

Připravujete se na výrobu elektromobilů.
Jaká opatření byla v tomto směru kon-

krétně přijata a kolik je toho ještě před
vámi, než se rozjede jejich výroba?

Prvním naším sériovým modelem
s plug-in hybridním pohonem je model
ŠKODA SUPERB iV, jehož výrobu jsme
spustili v polovině září letošního roku. 

Aby byl závod Kvasiny připravený na
speciální požadavky, které výrobní proces
prvního elektrifikovaného sériového mo-
delu značky ŠKODA vyžaduje, investovali
jsme zde přibližně 12 milionů eur. Mimo
jiné jsme upravili svařovnu a montážní
halu. Díky této transformaci se ŠKODA
SUBERB iV s plug-in hybridním pohonem
vyrábí na stejné montážní lince jako mo-
dely s konvenčním spalovacím motorem.
Vzhledem k tomu, že se podlaha vozu
u obou variant pohonu liší, naši specialisté
upravili nebo nově instalovali některá za-
řízení ve svařovně. 

Původní halu oddělení kvality jsme kom-
pletně přestavěli. Pro výrobu a uvedení
vozů do provozu jsme pracoviště v rámci
montáže nově uspořádali. V rámci výrobní
linky jsme navíc instalovali další zásobník
pro podvozkové rámy a manipulátor pro
vysokonapěťové a 12voltové baterie.

Pokračujeme ve vzdělávání zaměst-
nanců v oblasti elektromobility. Proto jsme

v Kvasinách vybudovali nové tréninkové
centrum. Školení od té doby absolvovalo
již 5 500 zaměstnanců. Celkově jsme pak
v rámci naší společnosti proškolili zhruba
12 500 zaměstnanců a přes 1 500 agentur-
ních pracovníků. 

Co vše si máme představit pod nezbytnou
infrastrukturou pro elektromobilitu?

Rozšíření elektromobility má tři pod-
mínky: musí být na trhu dostatek dostup-
ných modelů, musí existovat síť dobíjecích
stanic a lidé musí mít o nákup elektromo-
bilů zájem.

Nejvíce změn proběhlo v letním období
ve výrobním závodě v Mladé Boleslavi.

A pokud jde o robotizaci, jak velký díl
práce zastanou roboty v automobilce dnes
a kde všude?

Stupeň robotizace ve svařovnách dosa-
huje 90 %. Veškerou fyzicky namáhavou
práci mají v rukou právě roboty. Zbývají
tak činnosti spojené s manipulací dílů a je-
jich předáváním robotům. A právě tuto ob-
last musí pokrýt automatická logistika,
která postupuje rychle dopředu. Auto-
nomní vozíky bez řidičů, dopravující mate-
riál ze skladů k linkám, obsluhují dnes již
všechny provozy včetně montáží, kde ale
používáme především tzv. manipulátory.
To jsou poloautomatické stroje, které ma-
nipulují s těžkými díly, jako jsou třeba kok-
pit nebo dveře, ale vede je člověk. Nic-
méně budoucností pro tuto oblast jsou ro-
boty spolupracující s člověkem. První ta-
kové již testujeme ve všech našich výrob-
ních provozech. 

Do budoucna by to mělo být ještě více,
čtenáře by jistě zajímalo, zda existuje po-
myslná hranice jejich využití?

Téma možné hranice robotizace zaměst-
nává mnoho spisovatelů science fiction.
Nicméně pokud zůstaneme v automobilo-
vém průmyslu, tak i vedle robotů, kteří na-
hrazují fyzickou práci, se snažíme automa-
tizovat i administrativní procesy a procesy
rozhodování. V tomto případě jde o tak-
zvané softwarové roboty. V zásadě se sna-
žíme automatizovat veškeré monotónní
činnosti tak, jak nám to technologie dovo-
lují. V budoucnu chceme automatizovat
i další, čím dál náročnější činnosti.

Hranici v každém případě nevidíme, ale
již teď je jasné, že na lidech bude zůstávat
vždy nějaká práce. Minimálně ta, která
bude řídit, opravovat a navrhovat roboty
samotné. 

Digitalizace představuje kvalitativně vyšší
krok v jakékoli výrobě, jak je tomu v závo-
dech ŠKODA AUTO?

Zakládáme si na široké nabídce výbav
a modelů. Digitalizace je jedním ze základ-
ních pilířů efektivního a bezchybného vý-
robního procesu a zvládnutí vysoké kom-
plexity výrobků, tak jak to očekávají naši
zákazníci.

S tím zřejmě souvisí i projekt „dPro-
dukce“. V čem jsou jeho hlavní přednosti
a výhody?

Projekt „dProdukce“ pomocí multimedi-
álního obsahu podporuje zaměstnance,
aby správně prováděli montážní kroky,
upozorňuje na změny v postupu výroby
a slouží jako doklad kontroly kvality. „dPro-
dukce“ zamezuje chybám, šetří čas a ná-
klady a jako digitální příručka a dokumen-
tace nahrazuje velké množství tištěné do-
kumentace.

V Kvasinách jsme implementovali pro-
jekt „dProdukce“ letos v dubnu na jedné
ze dvou montážních linek a v rámci něj
jsme investovali téměř 1,2 milionů eur. Na
této lince naši pracovníci vyrábí modely
ŠKODA SUPERB a ŠKODA KODIAQ a také
první plug-in hybridní model značky,
ŠKODA SUPERB iV. 

„dProdukce“ zamezuje chybám a umož-
ňuje rychlý přístup k dokumentaci. Na ob-
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Modernizace a rozšíření kapacit se dotklo
svařovny, lakovny a montáže vozů, do-
čteme se v tiskových zprávách, které vy-
dáváte. Lakovna dnes patří mezi světovou
špičku. Představte nám ji.

ŠKODA AUTO v roce 2019 také otevřela
novou lakovnu v hlavním závodě v Mladé
Boleslavi. Naši specialisté zde budou lako-
vat až 168 000 karoserií ročně, čímž se cel-
ková kapacita lakování zvýší na 812 000
kusů ročně. Do nového provozu jsme in-
vestovali 214,5 milionů euro a vytvoří více
než 650 nových pracovních míst. Zařízení
patří k nejmodernějším a nejekologičtěj-
ším svého druhu v Evropě.

K nejmodernějším technickým zaříze-
ním lakovny patří například plně automa-
tický dopravníkový systém pro jednotlivé
karoserie během přípravy a aplikace zá-
kladního laku. Tento dopravníkový systém
umožňuje zvolit procesní parametry indi-
viduálně pro každý vůz. U běžných lako-
vacích linek není možné z důvodu trans-
portu karoserií na řetězových dopravníko-
vých 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 do individuální pracovní sta-
nice, které na základě toho aplikují pří-
slušný materiál.

Při výběru celého technického vybavení
jsme kladli mimořádný důraz na nízkou
spotřebu energie. Příkladem je jedinečná
technologie sušení v nové lakovně. Aby se
při vypalování různých vrstev laku vyrov-
návaly teplotní rozdíly mezi masivními, vy-
sokopevnostními částmi karoserie a odleh-
čenými plechy, foukají centrální tepelné
výměníky horký vzduch na přesně defino-
vaná místa. To je umožněno nasazením
světově unikátního systému příčných
sušek. Tímto způsobem snižujeme spo-
třebu energie při sušení vrstev laku až
o 20 %.

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 roboty 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.

Stejně jako na stávajících lakovacích lin-
kách používáme, až na krycí lak, výhradně
vodou ředitelné materiály. V nové lakovně
však sestává tato krycí vrstva z 55 % z pev-
ných látek. 

Tímto složením klesne na každém vozu
potřebné množství bezbarvého laku o 17 %
a spotřebujeme o 16 % ředidla méně.

Celkově pět vrstev laku vozu ŠKODA
tvoří nakonec povlak o tloušťce přibližně
0,1 milimetru. V lakovně používáme cel-
kem 17 různých barevných odstínů,
mnohé z toho s metalickým nebo perleťo-
vým efektem.

Nové technologie mají také výrazný eko-
logický přínos. Zbytkové částice laku se ab-
sorbují cestou takzvaného suchého odlu-
čování. Při tomto postupu nahrazuje mletý
vápenec dosud používanou vodu – tím ne-
vzniká téměř žádný odpadní lakový kal. Sy-
stém čištění odpadního vzduchu mletým
vápencem snižuje zbytky barev o více než
2 kilogramy na karoserii. Použitý mletý vá-
penec a v něm zachycené barvy se ná-
sledně zhodnocují termicky a používají se
k odsíření zplodin z teplárny v dceřiné spo-
lečnosti Ško-Energo. Touto technologií
u nás recyklujeme až 80 % vzduchu použi-
tého v lakovacích boxech, což výrazně sni-
žuje spotřebu energie pro úpravu nasáva-
ného 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 nám po-
dařilo snížit o 36 %.
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Výškou 35 metrů a sedmi patry nyní
nová lakovna je nejvyšší budovou v našem
hlavním závodě v Mladé Boleslavi. Délka
276 metrů a šířka od 60 do 140 metrů vy-
tváří podlahovou plochu o rozloze 25 094
čtverečních metrů, to přibližně odpovídá
ploše tří fotbalových hřišť. Hrubý objem
budovy odpovídá svými 828 058 krychlo-
vými metry objemu 265 olympijských ba-
zénů.

Výpadek elektrické energie nebo pokles
napětí představuje pro společnost obrov-
ské škody. Přijali jste proto řadu řešení,
která tomu mají zabránit. To poslední
v Kvasinách. Řekněte nám o nich více.

Tzv. ultrakapacitor jsme v závodě Kva-
siny instalovali v letošním roce ve spolu-
práci se Ško-Energo  a slouží k vyrovná-
vání výpadků nebo poklesů napětí přichá-
zejících z distribuční sítě. Po Mladé Bole-
slavi má i závod v Kvasinách v evropském
měřítku unikátní zařízení, které plní stejnou
funkci jako UPS známé z počítačové tech-
niky. V tomto případě velký ultrakapacitor
disponuje výkonem 500 kVA a zálohuje vy-
braná elektronická zařízení v celé lakovně,
respektive zálohuje elektrickou energii po-
třebnou pro jejich provoz. Toto zařízení do-
káže vyrovnat i větší poklesy napětí trvající
až 2 sekundy. Ultrakapacitor je prvním za-
řízením svého druhu, skvěle funguje a oče-
káváme, že další zařízení tohoto druhu
budou využívána nejen v rámci ŠKODA
AUTO.

Takže se blackoutu bát nemusíte?
Ultrakapacitor moderní konstrukce po-

kryje tzv. krátkodobý pokles napětí. Totální
blackout samozřejmě řešit nemůže.
K němu ale, na rozdíl od poklesů napětí,
dochází velmi vzácně.

Tím jsme se dostali k energetické efekti-
vitě výroby jako celku. Když bychom srov-
nali její energetickou náročnost před tři-
ceti lety a nyní, k jakým číslům bychom se
dostali?

Udržitelnost, ochrana životního pro-
středí a odpovědný přístup k přírodním
zdrojům – to jsou důležité zásady naší spo-
lečnosti. Ve své ekologické strategii
‚Green Future’ definujeme konkrétní cíle –
učinili jsme rozsáhlé investice a při výrobě
vozů přistupuje čím dál šetrněji ke zdro-
jům. Od roku 2010 jsme snížili spotřebu
energií a vody v přepočtu na vyrobený
automobil o více než 53 %.

Zlepšování výroby má víc než stoletou tra-
dici. Podle některých pramenů je nejvíce
inovací spojeno s přelomem 19. a 20. sto-
letí. Druhou velkou vlnu prožíváme nyní.
Nakolik se na nich podílejí vaši zaměst-
nanci, jak probíhají v automobilce sou-
dobé zlepšovatelské aktivity? 

Motivujeme své zaměstnance k aktiv-
nímu podávání zlepšovacích návrhů
v celém podniku. V minulém roce podali
naši zaměstnanci více návrhů než kdykoli
předtím. Více než 60 %, z celkového počtu
téměř 30 000 návrhů, jsme úspěšně reali-
zovali. Jednotlivá opatření šetří zdroje
a náklady, zvyšují bezpečnost v závodě
nebo ergonomii na pracovišti. V rámci

zlepšovatelství ZEBRA odměňujeme nej-
lepší návrhy finančně, a čtyřikrát ročně pak
ze všech autorů návrhů losujeme výherce
automobilů. 

Takže lidský faktor je dnes stejně důležitý
jako v minulosti?

Jednoznačně. Vynalézavost a schopnost
inovovat je pro nás typická už od samot-
ných počátků automobilky. Naši zaměst-
nanci, kteří v rámci zlepšovatelství podá-
vají konkrétní zlepšovací návrhy, jsou pří-
kladnými reprezentanty tohoto ducha.
Svými návrhy přispívají k efektivnějším
procesům, ekologičtější výrobě, šetrnému
nakládání se zdroji, snižování nákladů
nebo dalšímu zvyšování bezpečnosti
práce.

Když bychom shrnuli vše předcházející.
Jak se změní výroba automobilů v hori-
zontu deseti dvaceti let?

Hlavní změna bude spočívat v práci s vel-
kým množstvím dat. Ať už pro monitoring,
predikci nebo vzájemnou komunikaci mezi
zařízeními. Vznikne tak spousta nových pra-
covních míst zaměřených na digitalizaci
a robotizaci. Rádi používáme pojem digi-
tální nebo chytrá továrna. Digitalizace tová-
ren tak vede ke změně pracovní náplně ori-
entované více na kreativitu a posudek než
na prosté činnosti. Někteří experti tvrdí, že
v příštích 15 letech vznikne 20 až 30 % no-
vých profesí, jejichž náplně dnes ještě ani
neznáme. Výsledkem bude stále větší podíl
autonomně pracujících systémů. �

Foto: Škoda Auto
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O hodnotách, službách a dnešním ne-
ustále se vyvíjejícím pojistném trhu
jsme hovořili s Ing. Vladimírou Ondrá-

kovou, obchodní ředitelkou pojišťovny. 

Jak byste popsala současné postavení pojiš-
ťovny na domácím trhu?

Hasičská vzájemná pojišťovna je dnes
schopna obsloužit klienty všech kategorií a ve-
likostí. Umí pojistit jednočlennou domácnost,
celou rodinu, malého či středního podnikatele
i velký průmyslový podnik a samozřejmě
i malou obec či celý kraj. Jeden z rozhodujících
společných znaků je ten, že všichni tito klienti
– ať malí či velcí – oceňují aktivní klientský pří-
stup a flexibilitu, se kterou jim pojišťovna vy-
chází vstříc. V současnosti, stejně jako v době
jejího vzniku, je stoprocentně českou pojišťov-
nou bez účasti zahraničního kapitálu a stejně
jako v roce 1900 je úzce spjata se sbory dob-
rovolných hasičů, které podporuje v jejich zá-
sahových i sportovních činnostech. Důsledně
pečuje rovněž o zachování svých dalších atri-
butů, jako je vstřícnost ke klientům, poctivost
v jednání, rychlé řešení pojistných událostí
a kvalitní zajistný program. 

Z jakých oblastí jsou zejména klienti pojiš-
ťovny?

Zaměřujeme se především na obyvatele
venkova a menších obcí, střední a malé pod-
nikatele a živnostníky.

A přesto, že nepatříme mezi největší pojiš-
ťovny, můžeme jim nabídnout moderní pojiš-
tění, která jsou připravena s ohledem na jejich
stále se měnící potřeby. V oblasti pojištění vo-
zidel je to  Autopojištění, pro pojištění soukro-
mého majetku movitého i nemovitého, včetně
běžné občanské odpovědnosti, nabízíme
Komplexní pojištění občanů, které v kombi-
naci s Rodinným úrazovým pojištěním po-
skytne klientům spolehlivé a přiměřené po-
jistné krytí. Atraktivní je pojištění FORTEL,
které jistě ocení především drobní podnika-
telé, kteří nemají vysoký obrat a potřebují jed-
noduchý a variabilní produkt.

Zcela speciálními druhy pojištění jsou pro-
dukty určené pro pojistnou ochranu členů
sborů dobrovolných hasičů. Tam je pojišťovna
schopna výhodně pojistit nejen jejich spor-
tovní a tréninkovou činnost, ale i práci s dětmi
a mládeží a samozřejmě i rizika při výkonu zá-
sahové činnosti jednotek sborů dobrovolných
hasičů obce.

Rád bych se nyní zastavil u jednotlivých druhů
pojištění. Vzhledem k změření časopisu bych
začal pojištěním podnikatelů FORTEL. Co vše
obsahuje?

Je určeno především živnostníkům, kterým
přináší možnost sjednat si optimální pojistnou
ochranu svého podnikání a nastavit si rozsah
pojištění podle svých potřeb. Sjednává se pro

stavby – maximální pojistná částka 15 mil. Kč,
movité věci – maximální pojistná částka
5 mil. Kč, odpovědnost za újmu – maximální
roční tržby 3 mil. Kč, resp. 5 mil. Kč. Pojištění
se sjednává na nové ceny, výše spoluúčasti je
volitelná. Klient si může vybrat ze tří variant –
standard, nadstandard a exkluziv. Varianty po-
jištění lze kombinovat, rozsah pojistného krytí
u zvolené varianty pojištění však měnit nelze. 

Pokud jde o stavby, tak se pojištění vztahuje
na ně jako takové, včetně stavebních součástí
a příslušenství pojištěných staveb, které jsou
uvedeny v pojistné smlouvě. U movitých věcí
se pojištění vztahuje na ty, které jsou v pojistné
smlouvě uvedeny samostatně nebo jako sou-
část souboru věcí (věci provozní, výrobní a ob-
chodní povahy, hotové a rozpracované vý-
robky, zásoby, věci cizí) a slouží k provozování
pojištěné činnosti. V rámci pojištění movitých
věcí jsou do limitu pojistného plnění zahrnuty
také stavební součásti, které pojištěný proka-
zatelně pořídil na vlastní náklady.

Konečně je to odpovědnost za újmu, která
může být sjednána v rozsahu pro Českou re-
publiku nebo Evropu. V rámci základního po-
jištění je zahrnuta odpovědnost za škodu způ-
sobenou na věci, případně na zvířeti, za újmu
na zdraví a životě, za újmu vyplývající z vlast-
nictví nemovitosti, jiného oprávněného uží-
vání nemovitosti včetně újmy způsobené pro-
najímatelem nájemci, za následnou finanční
škodu (především ušlý zisk). Dodatkové pojiš-
tění pak zahrnuje náhradu nákladů zdravot-

ních pojišťoven a nemocenského pojištění
(vlastní zaměstnanci i třetí osoby) a odpověd-
nost za škodu na věcech převzatých, na věcech
vnesených a odložených a za újmu způsobe-
nou vadou výrobku. 

A v případě staveb je tomu jak?
Pojištění staveb a dalšího nemovitého ma-

jetku patří k základu pojištění podnikatelů –
ztráta či závažná škoda na firemních nemovi-
tostech totiž může znamenat nejen ztrátu in-
vestice, ale také citelné omezení nebo přeru-
šení podnikatelské činnosti. Pojištění se sjed-
nává na nemovitosti na území ČR, a to na
stavby, jejichž vlastníkem je pojištěný, nebo na
stavby, které nejsou ve vlastnictví pojištěného,
ale které však po právu užívá.

Dále lze pojistit: vedlejší stavby nebo jedno-
duché stavby, drobné stavby, nebo seskupení
a soubory staveb, kterým nebylo přiděleno po-
pisné či evidenční číslo, trvalé porosty, terénní
úpravy, vnější anténní systémy či konzole elek-
trického nebo jiného vedení instalovaného na
pojištěné stavbě. Základní živelní pojištění za-
hrnuje požár, výbuch, přímý úder blesku, náraz
nebo zřícení letadla či jiného podobného stroje,
případně jeho části nebo nákladu. Sdružené ži-
velní pojištění se vztahuje na požár, výbuch,
přímý úder blesku, náraz nebo zřícení letadla či
jiného podobného stroje, případně jeho části
nebo nákladu, vichřici, krupobití, sesuv lavin,
zřícení skal nebo zemin, tíhu sněhu nebo nám-
razy, pád stromu nebo stožáru, náraz silničního

Našim klientům nabízíme moderní pojištění, která jsou
připravena s ohledem na jejich stále se měnící potřeby
Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s., je instituce s dlouhou tradicí. Ačkoliv se od roku 1900, kdy byla
Hasičská vzájemná pojišťovna založena, i od roku 1992, ve kterém byla obnovena, mnoho změnilo,
nadčasové hodnoty v jejím jádře přetrvávají. Jde totiž stále o pojišťovnu ryze českou, bez zahraničního
kapitálu. Je důkazem toho, že myšlenky z počátku minulého století mohou přežít, jsou-li v současném
dynamickém a rychle se měnícím prostředí uchopeny profesionály, kteří rozumí lidem i jejich potřebám.
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dopravního prostředku, vodu nebo topné mé-
dium vytékající z vodovodních zařízení, povo-
deň a záplavu, jednání pachatele za účelem od-
cizení pojištěných věcí. Dodatkové připojištění
se týká rizik jako vichřice, krupobití, zemětře-
sení, zřícení skal nebo zemin, sesuv lavin, tíha
sněhu nebo námrazy, povodeň a záplava, pád
stromu nebo stožáru, náraz silničního
dopravní ho prostředku, voda nebo topné mé-
dium vytékající z vodovodních zařízení, odci-
zení. Právo na plnění vzniká při krádeži nebo
ztrátě pojištěné věci, ke které došlo v přímé
souvislosti s živelnou událostí, při krádeži vlou-
páním. Klient má možnost zvolit také připojiš-
tění, které se týká například pojištění skel, ale
i dalších oblastí podle požadavku dotyčného.

Silniční doprava roste a houstne, takže riziko
havárií a dalších událostí je aktuální. Jak jste
reagovali na tuto změnu, co nabízíte doprav-
cům a řidičům?

Přeprava nákladu je dnes již trvalou sou-
částí naprosté většiny podnikatelských aktivit.
Pojištění přepravy kryje rizika, kterým jsou
dopravci vystavováni, ať už ze strany stále
rostoucího silničního provozu, nepřízně po-
časí nebo kriminálního jednání. V případě po-
jištění silniční přepravy nákladu lze pojistit
věci, které jsou na náklady pojištěného pře-
pravovány motorovými vozidly jím sjedna-
nou osobou (dopravcem) nebo vozidly, které
pojištěný vlastní nebo po právu užívá. Před-
mětem pojištění mohou být vlastní věci mo-
vité, nebo cizí věci užívané či převzaté. Zá-
kladní pojištění se vztahuje na škody způso-
bené poškozením nebo zničením nákladu po-
žárem, výbuchem, úderem blesku, krupobi-
tím, pádem stromů nebo stožáru. Dodatkové
pojištění pak na poškození nebo zničení pře-
pravovaných věcí při dopravní nehodě, na
škody způsobené odcizením v příčinné sou-
vislosti s dopravní nehodou, na odcizení věcí
krádeží vloupáním nebo loupežným přepade-
ním při přepravě. Pojištění lze sjednat pro
jednorázovou přepravu nebo na více přeprav
uskutečněných během pojistného období.
V naší nabídce zájemci naleznou i pojištění
cenností a věcí zvláštní hodnoty, vedené
v účetních dokladech a účetní evidenci pojiš-
těného, které jsou přepravovány v bezpeč-
nostní přepravce nebo způsobem uvedeným
v pojistné smlouvě; vztahuje se na škody způ-
sobené krádeží vloupáním, loupeží a zprone-
věrou a lze ho sjednat pro jednorázovou pře-
pravu nebo na všechny přepravy uskuteč-
něné během pojistného období.

Klimatické změny, které se dotýkají všech ob-
lastí lidské činnosti, představují novou výzvu
zejména pro zemědělce. Na co vše se mohou
v HVP pojistit?

Máte pravdu, že zemědělská výroba, ať už
provozovaná velkou společností nebo drobně
hospodařícím zemědělcem, je činností riziko-
vou a více než jiné závislá na rozmarech po-
časí. Speciálně pro zemědělce je proto připra-
veno zemědělské pojištění, které pokrývá
škody nejen na plodinách, zvířatech a poros-
tech, ale i na movitém a nemovitém majetku
a samozřejmě i odpovědnost za škody vzniklé
podnikáním. 

Pojištění lze uzavřít na zemědělské plodiny,
které jsou ve vlastnictví pojištěného a jsou
druhově specifikovány v seznamu, jenž je pří-
lohou každé pojistné smlouvy. Základní po-

jištění se vztahuje pro případ poškození nebo
zničení zemědělských plodin krupobitím a po-
žárem. Dodatkové pojištění lze uzavřít na po-
škození nebo zničení plodin povodní a zápla-
vou, nebo jarním mrazem, vyzimováním, po-
případě poškozením a zničením v důsledku
vichřice. Předmětem pojištění mohou být
obiloviny, luskoviny, okopaniny, ovoce, olej-
niny, pícniny, léčivé rostliny, konzumní zele-
nina...

Pojištění lze uzavřít i na hospodářská zví-
řata, která jsou ve vlastnictví pojištěného
a jsou druhově specifikována v seznamu v pří-
loze každé pojistné smlouvy. Základní pojiš-
tění se vztahuje na případ vyjmenovaných
nákaz dle jednotlivých druhů hospodářských
zvířat. Pojištění se vztahuje i na nutnou po-
rážku, uhynutí, utracení nebo poražení pojiště-
ného zvířete nařízené orgánem státní veteri-
nární péče ve vyhlášeném ohnisku nákazy
z důvodu onemocnění, nebo podezření z one-
mocnění velmi nebezpečnou nebo nebezpeč-
nou nákazou.

Dodatkové pojištění lze uzavřít na živelní
pojištění, úhyn zvířete v důsledku přehřátí or-
ganismu, zabití elektrickým proudem nebo
v důsledku přerušení dodávky elektrického
proudu. U koní můžeme připojistit zmetání po-
případě utracení koně v důsledku infekční ná-
kazy, úrazu nebo získané neinfekční nemoci.
Předmětem pojištění mohou být koně a hos-
podářská zvířata jako jsou ovce, prasata, skot,
kozy a drůbež; lze ho sjednat i pro jiné druhy
zvířat, výše nejmenovaná, nebo plemenná zví-
řata ve smlouvě individuálně specifikovaná.

Konečně je to pojištění lesních porostů,
které lze uzavřít na lesní porost, nacházející se
v místě pojištění. Předmětem pojištění nejsou
stavby, pozemky, terénní úpravy. Základní po-
jištění se vztahuje pro případ zničení lesního
porostu požárem.

Dodatkové pojištění lze uzavřít na do-
plňkové živelní nebezpečí – například výbuch,
přímý úder blesku, náraz nebo zřícení posád-
kou řízeného letícího tělesa, jeho části nebo
jeho nákladu, vichřici, krupobití, zřícení skal
nebo zemin, pokud k němu nedošlo vlivem lid-
ské činnosti, tíhou sněhu, námrazou, povodní
nebo záplavou.

Kromě těchto ryze zemědělských záležitostí
dále pojišťujeme zemědělské stroje a mecha-
nizmy – jde třeba o strojní škody, tedy ty, které
omezují nebo vylučují funkčnost těchto zaří-
zení, nebo škody způsobené požárem, odcize-
ním nebo poškozením neznámým pachate-
lem. Traktory, kombajny a nákladní automo-
bily – havarijní pojištění vozidel, povinné ru-
čení, nebo strojní škody v případech, kdy jsou
kombajny a traktory v době vzniku škody vy-
užívány jako pracovní stroje.

Jiná zvířata – pojištění zvířat individuálně
dovezených ze zahraničí, například pštrosů,
hadů.

Budovy, stavby, komíny, oplocení – napří-
klad pojištění živelních nebezpečí, nebo jejich
poškození neznámým pachatelem.

Movité věci, výpočetní technika, strojní za-
řízení – například pojištění živelních nebezpečí,
jejich odcizení nebo poškození neznámým pa-
chatelem.

Odpovědnost za škodu z provozní činnosti
– jedná se o škody, které pojištěný v rámci své
podnikatelské činnosti způsobí jinému. Pojiš-
tění kryje škody vzniklé na zdraví nebo ma-
jetku třetí osoby, a případně i finanční škody.

Z vašich předcházejících slov vyplývá, že v na-
bídce pro zemědělce myslíte doslova na vše.
Rád bych se ještě zeptal, co obsahuje pojištění
samosprávných celků.

Jako každý jiný produkt vychází i tento
z naší filozofie a strategie. Od prvopočátku
jsme úzce spjati se sbory dobrovolných ha-
sičů, zakládáme si na tradicích a hodnotách,
jako je vztah k vlasti, vztah k českým firmám,
vztah k místu. Právě proto, že jsme zapustili
hojně kořeny i v obcích a mezi obyvateli ven-
kova, a znají nás dobře drobní živnostníci
a majitelé menších firem, rozhodli jsme se po-
drobněji zkoumat jejich potřeby. Tak se vlastně
zrodilo Pojištění samosprávných celků. Mů-
žeme s radostí říct, že se nám v tomto pojištění
daří, pojišťujeme města i městečka, obce, ale
i kraje. Každý subjekt si může najít prostor po-
jistit se tak, jak mu to nejvíce vyhovuje. Pro-
dukt je velmi variabilní, přizpůsobivý a za-
hrnuje nespočet možností.

Co lze v tomto případě pojistit?
Je toho řada. Mohou to být jednotlivé bu-

dovy nebo jejich celky. A také ostatní (inženýr-
ské a speciální) stavby, mezi které lze zařadit
např. mobiliář (vývěsky, kontejnery, odpad-
kové koše), věže, komíny, mosty, lávky, veřejné
osvětlení, parkovací automaty, svislé dopravní
značení, sakrální památky, fotbalová hřiště, ná-
drže, jímky. Samozřejmě movité věci, které
jsou uvedeny buď samostatně, nebo jako sou-
části souboru věcí (věci provozní, výrobní
a obchodní povahy, hotové a rozpracované
výrobky, zásoby, věci cizí). Patří sem cennosti,
věci zvláštní hodnoty, výrobní a provozní do-
kumentace, průmyslové vzory, modely a pro-
totypy a věci uložené mimo místo pojištění.
V rámci Pojištění samosprávných celků lze
rovněž sjednat pojištění skel, elektroniky,
strojů, silniční přepravy nákladu, výstav. Pro-
dukt rovněž disponuje širokou nabídkou pojiš-
tění odpovědnosti za škody.

Pojištění odpovědnosti v rámci jmenovaného
produktu se týká také odpovědnosti za újmu
zastupitele způsobenou obci. Co si pod tím
máme představit?

Jde o pojištění, které kryje možné nároky
obce vůči jejím zastupitelům. Jde o újmu, kte-
rou zastupitelé při své činnosti mohou obci
způsobit. Příkladem může být, když zastupitel-
stvo uzavře smlouvu o dílo s externím doda-
vatelem a v budoucnu se ukáže, že bylo možné
takovouto smlouvu se stejným plněním uza-
vřít tak, že by obec platila méně. Tím obci
vzniká škoda, kterou jí zastupitelé způsobili.

Pokud se rozhodnu využít služby Hasičské
vzájemné pojišťovny, tak základní informace
získám na vašem webu. Poté by mělo násle-
dovat osobní jednání, kde se dozvím vše, co
mne zajímá. Jak postupovat? 

Určitě je nejefektivnější, pokud využijete mís t -
 ního odborníka pobočky HVP nebo pojišťova-
cího zprostředkovatele, který vám rád podá de-
tailní informace a vše se zájmem probere. 

Klientům se snažíme pečlivě věnovat, sá-
zíme na dobrou komunikaci. Jednak tím posi-
lujeme důvěru v naše služby, na druhé straně
je to právě osobní kontakt, který otvírá dveře
řešení řady problémů či nejasností. Ctíme však
i efektivnost jednání, takže ten, kdo má raději
internet, se nás může zeptat na cokoli elektro-
nicky. �
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Cenu Titul ČEEP 2018 v kategorii Inovace
a cenu Technologické agentury ČR převzal
za projekt špičkovací akumulační stanice ve

výrobním závodě společnosti Fenix s.r.o., v Jese-
níku Cyril Svozil, ředitel a předseda správní rady
společnosti Fenix Group, a.s., a ředitel firmy
AERS, s.r.o., Petr Gaman, která stanici SAS
navrhla a dodala.

Bateriové úložiště spolehlivě funguje a je
ekonomicky efektivní
Špičkovací akumulační stanice (dále jen SAS)
představuje v Jeseníku soubor technologií, které
vytvářejí zdroj energie pro široké spektrum apli-
kací. V Jeseníku má SAS za cíl snížit rezervovaný
výkon, vykrývat energetické odběrové špičky, po-

krývat čtvrthodinová maxima, eliminovat pokuty
za překročení maxim a fungovat i jako provozní
záloha energie pro doběh technologií (POWER
UPS). 

„Dosavadní výsledky potvrdily, že úložiště fun-
guje dle očekávání a plní všechny hlavní funkce,
které jsme od něj očekávali. Data z dosavadního
cca rok trvajícího provozu jsme prezentovali i na
5. ročníku konference a výstavy Smart Energy
Forum 2019 a účastníky zajímaly zejména ekono-
mické benefity této investice, kterou jsme realizo-
vali bez jakýkoliv dotací. Celkové náklady předsta-
vovaly 12 mil. Kč a jejich návratnost vidíme podle
dosavadních měření na cca 7 let, výhledově bude

ještě nižší. Největší přínos není v úsporách ná-
kladů na rezervovaný výkon či v eliminaci pokut
za překročení maxim, i když i tady ročně šetříme
stovky tisíc korun. Zásadní je pro nás naprostá
spolehlivost v dodávkách energie a 100% absence
mikrovýpadků, tam jsou roční úspory vyšší než 1,5
mil. Kč,“ řekl Cyril Svozil.

Fenix Group byl hlavním patronem studentské
kategorie ČEEP 2018
Účast zástupců vedení společnosti Fenix Group
na slavnostním ceremoniálu projektu ČEEP 2018
nebyla spojena jen s převzetím ocenění za špičko-

Společnost Fenix Group podpořila v rámci projektu ČEEP
2018 studenty technických vysokých škol i sbírala ocenění
za špičkovací akumulační stanici v Jeseníku

Tituly a další ocenění v již 17. ročníku celostátní soutěže Český energetický a ekologický projekt,
stavba, inovace roku 2018 byly slavnostně předány 19. 11. 2019 v aule ČVUT, pražské Betlémské kapli. 
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Nové administrativní centrum Fenix Trading v Jeseníku bylo postaveno ve standardu nZEB a po svém otevření v červnu 2016 v něm společnost Fenix
Group ve spolupráci s UCEEB (Univerzitní centrum energeticky efektivních budov) ČVUT Praha průběžně ověřovala spolupráci fotovoltaiky, elektrického
sálavého vytápění a bateriového úložiště

Cenu Titul ČEEP 2018 v kategorii Inovace a cenu
Technologické agentury ČR převzal za projekt

špičkovací akumulační stanice ve výrobním závodě
v Jeseníku ředitel Fenix Group Cyril Svozil a Petr
Gaman, ředitel společnosti AERS, která bateriové

úložiště navrhla a dodala. Na obr. zleva: Marian
Piecha, Ph.D., LLM, náměstek ministra průmyslu

a obchodu ČR, sekce fondů EU, Petr Gaman, ředitel
firmy AERS, Cyril Svozil, ředitel a předseda správní

rady společnosti Fenix Group, Pavel Pustějovský,
předseda podvýboru pro energetiku PSP ČR, Petr

Konvalinka, ředitel Technologické agentury ČR
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vací akumulační stanici. V první části večera byly
vyhlášeny výsledky 17. ročníku studentské sou-
těže ČEEP, konané pod záštitou rektorů sedmi čes -
kých technických univerzit. Hlavním patronem
této studentské kategorie projektu ČEEP, vypiso-
vané pro studenty vysokých a středních škol, byla
právě společnost Fenix Group a Cyril Svozil předal
jednomu z výherců šek s finanční odměnou a ví-
tězný diplom.

Po 30 letech na trhu je Fenix Group největším
evropským výrobcem elektrických sálavých
topných systémů
Obchodní skupina Fenix Group vznikla v roce
1990 a v roce 2020 oslaví 30 let od svého založení.
Hlavním předmětem činnosti je výroba a prodej
elektrických topných systémů. Jedním z klíčových
trhů byly a jsou energeticky úsporné rodinné
domy, u nichž v posledních letech výrazně roste
zájem o moderní velkoplošné elektrické topné sy-
stémy – známé jsou podlahové a stropní topné
fólie ECOFILM a topné kabely nebo rohože ECO-
FLOOR. V oblibě tuzemských i zahraničních inves-
torů je i sálavé vytápění, kde roste poptávka po
všech typech včetně panelů ECOSUN a skleně-
ných GR panelů. Důvodem jsou principiální vý-
hody těchto produktů – perfektní vzhled, nízká
cena, úspornost, snadná instalace a regulace a vy-
soký tepelný komfort.

Česká rodinná firma exportuje do více jak 60
zemí světa a má pobočky v osmi evropských
státech
V čele stojí po celou dobu existence Cyril Svozil,
ředitel a majitel holdingu. Postupně však do řízení
skupiny zapojuje i své dvě děti. Od ledna 2017 je
ředitelkou české dceřiné společnosti Fenix Trading

s.r.o., jeho dcera Kateřina Jezerská, místopředse-
dou správní rady Fenix Group a.s. je Cyril Svozil jr.
Cyril Svozil založil společnost na zelené louce
a postupně vybudoval současný holding Fenix
Group s jedenácti dceřinými společnostmi v osmi
evropských zemích – tři jsou v ČR, dvě ve Velké
Británii, další pak na Slovensku a ve Francii, Špa-
nělsku, Norsku, Německu a Polsku. Za dobu své
existence se firma stala nejen nejvýznamnějším
tuzemským dodavatelem elektrických topných sy-
stémů, ale i výrazným exportérem s vývozem do
63 zemí světa. V Evropě je dnes FENIX největším
evropským výrobcem elektrických sálavých top-

ných systémů. V sedmi zemích zaměstnává 323
zaměstnanců, z toho v České republice 178. Tržby
celé skupiny za rok 2018 dosáhly výše 1,591
mld. Kč a proti výsledkům roku 2017 se zvýšily
o 11 %. Loňský rok tak byl z tohoto hlediska nej-
lepší v celé historii firmy. Na rekordních výsledcích
se i letos výrazně podílel český trh, který je z po-
hledu objemu tržeb v posledních letech jedničkou
celé skupiny. �

Podrobné informace o společnosti Fenix Group
najdete na www.fenixgroup.cz.
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Podlahové topení ECOFLOOR
Protimrazová ochrana ECOFLOOR

Topné folie ECOFILM
Sálavé panely ECOSUN

www.fenixgroup.cz

>> chytré vytápění <<
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Vysoká poptávka po sálavých panelech ECOSUN vedla v posledních letech k významným investicím
do výrobního závodu a robotizaci celého procesu výroby sálavých panelů v Jeseníku
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O využití umělé inteligence se dnes hovoří
v souvislosti s dalším rozvojem průmyslu,
ale i dalšími oblastmi lidské činnosti. Co
vše si máme pod tímto pojmem předsta-
vit? 

Umělá inteligence je softwarový pro-
gram, který má zjednodušeně řečeno
schopnost se učit na základě historických
nebo současných dat, a na bázi této zkuše-
nosti měnit své výstupy. Tímto způsobem
napodobuje schopnost člověka měnit své
chování na základě předchozí zkušenosti,
a tím nahradit některé činnosti vyžadující
rozhodování. První 3 průmyslové revoluce
nahrazovaly primárně fyzickou práci,
umělá inteligence bude nahrazovat práci
duševní.

Nehrozí, že se umělá inteligence vymkne
z rukou člověka a stane se pro něj hroz-
bou, někdy se hovoří i o zničení lidské ci-
vilizace v nynější podobě? Konkrétně se to
týká vojenské oblasti.

To by byla opravdu veliká fantazie,
a obrovská nezodpovědnost výrobců ta-
kové technologie. Například pokud by-
chom vyrobili vojenské drony, které by
byly naprogramovány zastřelit každého
člověka, kterého rozpoznají, a vypustili je

do vzduchu ve všech částech planety ve
velkém množství, tak by samozřejmě
mohly způsobit velké ztráty na životech.
Ale na konec civilizace by to rozhodně ne-
stačilo.

A pokud jde o kyberzločin?
Tady naopak předpokládám masivní na-

sazení umělé inteligence v budoucnu.
Jedna oblast bude zcizení algoritmu umělé
inteligence konkurenční firmou, další
budou průniky do zabezpečených dato-
vých center pomocí učících se „útočících“
počítačů s cílem ukrást cenná data. Nevy-
lučuji také útok vyvolaný podvržením
„otrávených dat“ systému umělé inteli-
gence, který se tímto naučí nesprávně vy-
hodnocovat určitou situaci a změní svoje
chování.

Z vašich předcházejících slov vyplývá, že
není třeba se umělé inteligence bát, ale
naopak využít všechny možnosti, které
nabízí. Takže, jak konkrétně ovlivní prů-
mysl, dnes označovaný jako 4.0?

Průmysl 4.0 se vyznačuje plnou automa-
tizací výroby, s využitím robotů pro mecha-
nické činnosti a internetu věcí pro posky-
tování dat a měření různých fyzikálních ve-

ličin (teplota, rozměry, tvar…). Umělá inte-
ligence bude jeho neoddělitelnou součástí
a bude nahrazovat rozhodování v oblasti
výrobních procesů.

Kde všude v něm nalezne uplatnění?
Určitě v preventivní údržbě strojů, ve vý-

stupní kontrole a průběžném vylepšování
kvality výrobků.  Umělá inteligence bude
vstupovat i do oblasti návrhu nových pro-
duktů a bude provádět zabezpečení při
spolupráci robotů a lidí na jednom praco-
višti.

Můžete uvést konkrétní příklady?
Například obráběcí robot na základě sní-

maného obrázku, teploty nebo zvýšených
vibrací snímaných různými čidly, může
včas vyměnit nebo nabrousit obráběcí nůž.
Nebo v továrně vyrábějící HPE produkty
používáme roboty s mnoha kamerovými
systémy na vizuální kontrolu montova-
ných serverů před jejich předáním k závě-
rečným testům. Automobilový průmysl
používá umělou inteligenci při návrhu no-
vých modelů automobilů. Výkonný počítač
je schopen dopočítat řadu variant karosé-
rie, která splňuje předem nastavené para-
metry jako je třeba aerodynamika, hluk,

Umělá inteligence se stane neoddělitelnou součástí Průmyslu 4.0
a bude nahrazovat rozhodování v oblasti výrobních procesů,
řekl CzechIndustry Jan Kameníček, generální ředitel Hewlett Packard Enterprise Česká republika
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váha, použití různých materiálů apod.,
a přitom se učí z předchozích neúspěšných
pokusů.

Takže jak budou vypadat továrny budouc-
nosti?

Plně automatizovány, bez osvětlení, je-
doucí 24 hodin denně. Nejprve autonomní
kamion bez řidiče přiveze konstrukční díly.
Robot je vyloží a naskládá do zásobníků,
a plně automatická linka smontuje finální vý-
robek, provede výstupní kontrolu a výrobek
otestuje. AI pak vypočítá nejlevnější trasu
autonomní dodávky zboží k zákazníkovi. 

Velkým problémem celosvětově je růst
dopravy, čistá mobilita řeší pouze obrazně
řečeno změnu jednoho paliva za druhé, ne
však zácpy na silnicích. Co na to AI?

Tento problém bude nutno řešit po dvou
liniích.  Jednak změnou pohonu na palivo
s minimální uhlíkovou stopou, a jednak
autonomními vozidly. Poté nebude vý-
hodné vlastnit auto a auta se budou sdílet.
Prostě si v aplikaci navolíte čas odjezdu, cí-
lové místo, možnost sdílení s jinými pasa-
žéry a v daný čas vás vyzvedne autonomní
auto, naloží po cestě další pasažéry a vy-
loží vás na zvoleném místě. Počet potřeb-
ných vozidel klesne pod jednu třetinu.

Výrazně by měla promluvit do našeho ži-
votního stylu. Nehrozí takříkajíc defor-
mace člověka, který je stále ve své pod-
statě lovec a sběrač…

Člověk se neustále vyvíjí, dnes využí-
váme jenom několik procent našich mož-
ností. Další vývoj bych nenazýval defor-
mací, ale rozvojem. Můžeme mnohoná-
sobně zlepšit pružnost, zdraví a sílu na-
šeho fyzického těla a v oblasti kognitivních
funkcí máme ještě větší prostor na rozvoj.
A v novém světě na to bude mnohem více
času.

Hovoří se i o změně hodnot. V jakém slova
smyslu?  

Dodržování etických kodexů a zbavení
se závislosti na hromadění majetku nám
umožní lepší rozvoj fyzického těla i harmo-
nický tok energie v našem organizmu.
A potom můžeme konečně pokročit smě-
rem ke spiritualitě, vyrovnat se se sebou
samým, i s naším postojem k ostatním
a vůbec k vnějšímu světu. Ale to by bylo
na dlouhé povídání.

Společnost Hewlett Packard Enterprise
patří ke světovým lídrům v oboru, řekněte
nám o ní více.

HPE v dnešní podobě je na prvním nebo
druhém místě na světě ve všech oblastech
našich činností. Soustředíme se primárně
na technologie a služby do oblasti hybrid-
ních cloudů, připojení a zpracování dat na
okraji sítě (IoT) a zpracování velkých dat.
Zjednodušeně řečeno, vyrábíme servery,
datová úložiště a sítě pro všechny druhy
a velikosti datových center. A to je do-
plněno službami a softwarem na jejich ří-

zení, monitorování a proaktivní údržbu. Ve-
škeré HPE produkty mají nasazenu cen-
trální umělou inteligenci, která umožňuje
predikovat možná selhání a včas indikovat
potřebu výměny komponentů, opravu SW
chyby, anebo přenastavení administrativ-
ních parametrů systému.

V Česku je, kromě odborníků, stále vní-
mána jako firma, která dodává kvalitní vý-
robky z oblasti ICT. Z webu mateřské spo-
lečnosti je zřejmé, že v oblasti nových ře-
šení a formování naší budoucnosti nestojí
stranou. Můžete to konkretizovat?

Desítky let až do dnešních dnů měly po-
čítače stále stejnou architekturu, skládající
se z procesoru, operační paměti a různých
typů datových úložišť, což byly primárně
magnetická média.  Tato architektura je
dnes limitujícím faktorem, protože přenos
dat mezi operační pamětí a úložištěm dat
je o několik řádů pomalejší, než přenos dat
mezi pamětí a procesorem. HPE vytvořilo
novou architekturu pod kódovým označe-
ním The Machine, která je založena na
jedné velké centrální persistentní paměti.
K té může přistupovat libovolné množství
procesorů připojených světlovodnými ka-
bely. Tato architektura má zlomkovou spo-
třebu elektrické energie a je o několik řádů
rychlejší.

Svět je stále více zahlcován obrovským
množstvím dat, nemalá část z nich je při-
tom nepotřebná. Umíme s nimi pracovat?  
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Jan Kameníček, 
generální ředitel HPE pro Českou republiku
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Tenhle problém má dva různé přístupy
řešení. Tím prvním je zpracování dat tam,
kde vznikají a poté pouze výstupní data po-
sílat ke zpracování do centrálních datových
center nebo cloudu. Druhý stupeň je zpra-
covávat data v moderní architektuře, nebo
pomocí specializovaných masivně paralel-
ních systémů chlazených vodou. Robust-
nost systému vždy záleží na množství dat
a požadované rychlosti zpracování. 

S tím souvisí i jejich ochrana. Je v ČR dos -
tatečná?

Otázka bezpečnosti informačních tech-
nologií v dnešní době je bohužel aktuální.
Dříve nám stačilo chránit pouze perimetr
našeho datového centra, a věřit, že za kva-
litním firewallem jsme dokonale chráněni.
V dnešní době je řada aplikací pouze clou-
dových, hybridní datová centra zpracová-
vají data v domácích datových centrech
nebo v cloudu, a tím se nám reálná
ochrana dat zkomplikovala a vyžaduje
řadu bezpečnostních politik a specializo-

vaný bezpečnostní software. Obecně platí,
že překonat zabezpečení dat musí být pro
útočníka dražší, než je hodnota dat. Pro-
tože proniknout do jakéhokoliv systému je
pouze otázka času a peněz.

Na místě je otázka, jak si stojí Česká re-
publika v oblasti výzkumu a vývoje AI, nej -
sou přehnané ambice patřit do světové
dvacítky?

Česká republika má obrovskou spoustu
vzdělaných a podnikavých lidí, a to ob-
zvláště v technických oborech. A pro naši
ekonomiku je mnohem lepší být na před-
ních místech ve vývoji softwaru, než
v montování aut, i když každá aktivita s při-
danou hodnotou se počítá. Takže děkuji za
každou podobnou ambici, a rozhodně ji
nepovažuji za nereálnou. 

Stále více dat, stále více techniky zna-
mená stále větší spotřebu energie a tím
i větší zatížení planety Země a jejích eko-
systémů. Přitom řada odborníků varuje

před jejich zhroucením v horizontu několik
desítek let. Jak vnímáte tuto problematiku
v HPE? Nedostává se trojnožka energe-
tika-ekonomika-ekologie spíše do rozporu
než souladu? 

Tak především musíme vyřešit obnovi-
telné zdroje energie. Pokud například uzá-
koníme povinnost stavět domy s fotovol-
taikou na střeše, tak nám polovina prob-
lémů odpadne, a distribuční síti se uleví.
HPE investuje obrovské peníze do vývoje
produktů, které budou mít klesající spo-
třebu elektrické energie a tím i uhlíkovou
stopu. Bohužel potřebu mít výpočetní stře-
diska nezastavíte, ale můžeme zvyšovat je-
jich efektivitu. 

Otázka na závěr, máme být z pohledu dal-
šího vývoje lidské společnosti optimisté
nebo pesimisté? A proč?  

Teorie rezonance říká, že přitahujete to,
k čemu se přikláníte. Takže pesimista si při -
tahuje nové problémy, optimista nové zá-
žitky. Je jenom na vás, co si vyberete. �
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Společnost Hewlett Packard Enter-
prise (HPE) v Praze uspořádala
technologickou konferenci HPE

Discover More, kde představila zákazní-
kům i partnerům novinky IT pro svět, kde
hrají prim digitální technologie. Vychází
z prestižních akcí společnosti HPE nazva-
ných HPE Discover, ale poskytuje kon-
krétněji lokalizovaný a relevantní obsah,
specifický pro Českou republiku. Během
konference společnost předvedla, jak
podnik může transformovat svou techno-
logii ve světě, kde se vše zpracovává po-
čítačově a kde data sdílí každý a všechno
– miliardy zařízení, aut i domů, pracovišť,
stadionů, nemocnic i průmyslových pro-
vozů.

Konference HPE Discover More Pra-
gue se zúčastnilo přes 350 zá kazníků
a partnerů. Pro organizace a firmy byla
příležitostí dozvědět se více o vizi značky
HPE, rozvíjet způsob života a práce lidí
tím, že bude pomáhat podnikům nově

definovat zkušenosti a řídit chytřejší,
bezpečnější a vysoce efektivní provozy
v jednotlivých odvětvích. Možnosti jak
pomáhat plnit požadavky rostoucí glo-
bální populace na základní potřeby jako
jsou zdravé a hodnotné potraviny a roz-
voj precizního lékařství a zdravotní péče
upravené individuálním potřebám kaž-
dého pacienta kdekoliv na světě.

HPE Discover More staví na širší fi-
remní strategii HPE a je přehlídkou tech-
nologií, jejichž cílem je pomáhat podni-
kům zavádět přístup orientovaný na data
a založený na edge-centrickém modelu
s možností cloudu, který umožní aktivně
a plnohodnotně využít obrovské množ-
ství získaných dat.

Edge-centrický model: Okraje se ne-
ustále rozšiřují. Právě tam se potkávají
miliardy lidí a míst s biliony věcí a gene-
rují nepředstavitelná kvanta dat. Gartner,
Inc. odhaduje, že do roku 2020 75 %
všech vygenerovaných dat nikdy ani ne-

bude uloženo v datovém centru nebo na
cloudu. HPE drží přední pozici na inteli-
gentním edgi, což firmě dává poznatky
v reálném čase a umožňuje jí i v reálném
čase reagovat.

Orientovaný na data: Data se stávají
novou měnou, a děje se to rychleji než
kdy předtím. Objevují se také nové zdroje
dat. HPE pomáhá podnikům zpracovávat
a analyzovat data ze všech edgů a cloudů
a ve všech rozměrech, čímž urychluje zí -
s kávání poznatků a možnost reakce na ně
a zvyšuje tak hodnotu.

Možnost cloudu: Organizace všech
velikostí začínají používat hybridní clou-
dové modely k vytváření a poskytování
nových služeb, zrychlení uvádění no-
vých produktů a řízení obchodního
růstu. Přechodu na hybridní cloudové
prostředí však může bránit potřeba spe-
cializovaných dovedností k vybudování
a provozu vlastních cloud stacků.

�

Jak může podnik transformovat svou technologii ve světě, kde se vše zpracovává počítačově 
a kde data sdílí každý a všechno

Tomáš Kubát, ve vedení společnosti v ČR má na starosti produktovou divizi
Hybridní IT a Pre-sales

Kirk Bresniker, hlavní architekt Hewlett Packard Labs a Hewlett Packard
Enterprise Fellow a vicepresident společnosti

Umělá inteligence se stane neoddělitelnou součástí Průmyslu 4.0...
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12. a 13. března 2020, Praha

V. ročník mezinárodní konference

Digitální 
Česko
RENEW EUROPE!

Letos tomu bude přesně 100 let, kdy bratři 
Čapkové vymysleli slovo robot. Ryze české 
pojmenování pro inteligentní stroje, které 
používá celý svět. Dnes však již nejde jen 
o literární označení, jsou skutečně tady, 
a jak se k nim postavíme, rozhodne o naší 
budoucnosti na další století.

Registrace bude otevřena v lednu 2020.

Více informací naleznete na www.digitalni-cesko.eu

Digitalizace nás staví před nové a zásadní výzvy v oblasti politiky 
a regulace, kterým nemůžeme čelit sami, ale jen ve společné 
Evropě. Nová Evropská komise má před sebou náročný úkol 
v příštích pěti letech využít umělou inteligenci jako příležitost ke 
konvergenci ekonomik EU a udržet se v závodě s USA a Čínou. 
Zachovat přitom naše hodnoty, bezpečnost a úctu k základním 
právům jako zásadní konkurenční výhodu a pomoci vyrůst na 
Starém kontinentu vysněným novým jednorožcům.

Konferenci Digitální Česko 2020 zahájí premiér Andrej Babiš, 
zúčastní se jí ministři průmyslu a obchodu, dopravy, zdravotnictví 
a financí. S postupem v digitalizaci státu seznámí veřejnost vládní 
zmocněnec pro IT a digitalizaci. Navíc přivítáme řadu domácích 
i zahraničních hostů.

Konference se bude věnovat 
těmto oblastem:
•  Digitální vláda a stát
•  Digitální zdravotnictví
•  Umělá inteligence (AI)
•  Mobilita
•  Budoucnost práce
•  Demokracie v digitálním věku

Spalování lesní biomasy za účelem tvorby
elektřiny a tepla je oslavováno jako chytrý
způsob, jak dosáhnout ochrany klimatu.

Jak dokazuje série zpráv Expertní rady evrop-
ských akademií (EASAC), v případě dřevěných
pelet tomu tak ale není. Naopak, s ohledem na
jednotku generované elektřiny produkuje spa-
lování pelet více uhlíku než spalování uhlí.

„Dřevěné pelety nejsou žádným magickým
řešením pro výrobu energie a tepla bez emisí.
A to přesto, že EU a mnoho národních států ve
velkém dotují jejich využívání,“ říká předseda
EASAC panelu pro životní prostředí Lars Walloe. 

„Poslouchejte vědu“ je známé heslo hnutí
Fridays For Future. EASAC nyní poukazuje na
další nesoulad mezi vědou a praktickou politi-
kou, a to konkrétně v oblasti lesní bioenergie. 

Ředitel EASAC Michael Norton programu
pro životní prostředí říká: „Výrobu energie za-
loženou na uhlí a fosilních palivech nelze zasta-
vit hned. Ale opakovaně poukazujeme na to, že
masivní nahrazování uhlí lesní biomasou po-
vede k urychlování změny klimatu a k překro-
čení cílů Pařížské klimatické dohody. Důvod je
jednoduchý – když se pokácí les a je využit jako
bioenergie, uhlík z této biomasy se dostane do
ovzduší velmi rychle, ovšem novými stromy
nebude reabsorbován po několik dalších dese-
tiletí. To se neslučuje se snahou o rychlé řešení
klimatické krize.“ Pravidla nastavená v nové

Směrnici EU ke zdrojům obnovitelné energie
způsobí více škody než užitku. 

Navzdory všem varováním ze strany vědců
neřeší nová pravidla uhlíkového účetnictví OSN
žádným způsobem dopady kácení a spalování
lesů. V souladu s postojem OSN také nová
Směrnice EU ke zdrojům obnovitelné energie
z roku 2018 a systém emisních povolenek EU
(ETS) počítají s energií z biomasy jako s uhlíkově
neutrální. „To je pro odběratele energie a poli-
tiky zavádějící. Tyto mezery v zákonech bychom
měli rychle napravit,“ dodává Michael Norton.

„Koncept uhlíkové neutrality lesní biomasy
mohl možná mít nějaké opodstatnění v roce
2009, kdy nutnost řešit globální oteplování ne-
byla vnímána tak urgentně. Původní myšlenka
byla taková, že růst lesní biomasy odejme
stejné množství CO2 z atmosféry jako vzniká při
jejím spálení. Ovšem dnes je hlavním cílem sní-
žit globální oteplování o 1,5 až 2 stupně Celsia.
To vyžaduje jednat rychle, nikoliv čekat na to,
až dorostou nové stromy, zatímco budeme do
atmosféry vypouštět obrovské množství uhlíku
spalováním těch stávajících,“ dodává Norton. 

Rozsáhlé dotace pro obnovitelné zdroje
energie, jež byly k dispozici v některých člen-
ských státech EU, vedly k obrovskému nárůstu
využívání lesní biomasy, která nahradila uhlí
i ve velkých elektrárnách. Masivně se zvýšil
dovoz například z USA, Kanady a některých ev-

ropských zemí. Kácení lesů za účelem výroby
dřevěných pelet dosáhlo objemu mnoha mili-
ónů tun ročně a zahrnuje přepravu na vzdále-
nosti v řádech tisíců kilometrů. 

Při používání bioenergie je rozhodujícím fak-
torem tzv. doba návratnosti uhlíku, což je doba,
kterou nové stromy potřebují k reabsorbci
uhlíku, jenž se uvolňuje do atmosféry při spa-
lování původních stromů. Spalování lesní bio-
masy zdaleka není uhlíkově neutrální. Během
doby návratnosti uhlíku, která se pro nejběž-
nější stromy pohybuje mezi 50 a 100 lety, se
uhlík do atmosféry naopak přidává. 

Na nedávné klimatické konferenci v Madridu
vlády předváděly své úspěchy na poli obnovi-
telných zdrojů. Ovšem zavádějící pravidla pro
uhlíkové účetnictví jim umožňují snížit vnitros-
tátní emise na papíře pouhým přechodem
z uhlí (kde se musí vykazovat emise) na dová-
ženou biomasu (vykazovanou jako bezemisní).
„Lesní biomasa je oslavována jako magické ře-
šení výhodné pro politiky, lesníky i energetické
společnosti, protože současná pravidla umož-
ňují, aby byla bez rozdílu dotována jako obno-
vitelná energie. Ale s ohledem na změnu kli-
matu je to, jako bychom skočili z rozpálené
pánve do ohně,“ říká William Gillett, ředitel pro-
gramu EASAC pro energetiku. �

Zdroj: AV ČR

Vědci varují: Spalování dřevěných pelet přispívá ke změně klimatu
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Obě značky Hyundai a Kia předvedly,
jak budou novou technologii s vir-
tuální realitou využívat. Několik vý-

vojových aplikací umožňuje týmům desig-
nérů a inženýrů posuzovat kvalitu designu
vozidel a uskutečňovat ověřovací procesy
během vývoje.

Technologie je součástí investice 15 mi-
liard KRW (295 milionů Kč) do výzkum-
ného a vývojového centra v Namyangu,
kterou značky Hyundai a Kia oznámily
v březnu 2019. Společnosti očekávají, že
kompletní implementací virtuálních vývo-

jových procesů ve všech fázích výzkumu,
vývoje a příprav na výrobu zkrátí dobu vý-
voje vozidel o 20 % a sníží každoroční ná-
klady na vývoj o 15 %.

„Proces virtuálního vývoje je nezbytným
krokem, abychom mohli rychle reagovat
na požadavky zákazníků a změny paradig-
mat v automobilovém průmyslu,“ řekl Al-
bert Biermann, vedoucí divize výzkumu
a vývoje ve společnosti Hyundai Motor
Group. „Rozšířením virtuálních procesů
zvýšíme kvalitu a ziskovost, což nám
umožní také zvýšit investice do výzkumu

a vývoje, abychom si zajistili maximální
konkurenceschopnost v oblasti budoucí
mobility.“

Nové virtuální technologie kromě sní-
žení nákladů na vývoj zvýší rovněž zisko-
vost a umožní oběma značkám realizovat
cyklus nepřetržitého zvyšování investic do
výzkumu a vývoje.

20 uživatelů současně

Zařízení s virtuální realitou umožní desig-
nérům a inženýrům při vývoji vozidel vir-
tuálně vstupovat do nejrůznějších vývojo-
vých simulací. Zařízení disponuje 36 sen -
zory pohybu, které detekují a sledují po-
lohu a pohyby všech uživatelů. Každý
z nich se díky tomu může zúčastnit celého
procesu s mimořádnou precizností a v re-
álném čase. Nový systém pro posuzování
designu ve virtuální realitě může v součas-
nosti používat až 20 uživatelů současně,
což umožňuje ještě intenzivnější spolu-
práci mezi jednotlivými týmy než dosud.

 Nejmodernější zařízení díky tomu umož-
ňuje designérům obou značek efektivněji
posuzovat rozmanité designérské kon-
cepty v ranějších fázích vývojového pro-
cesu a řešit je způsoby, které byly dosud
fyzicky nerealizovatelné. Systém simuluje
stylistické prvky v interiéru i exteriéru,
osvětlení, barvy a materiály, a dokonce
i samotné virtuální prostředí.

Hyundai poprvé použil tento systém
během fází posuzování designu studie těž-
kého nákladního vozidla HDC-6 NEPTUNE,

Systém pro posuzování designu automobilu ve virtuální realitě
Společnosti Hyundai Motor Company a Kia Motors Corporation uvedly ve svých globálních
designérských centrech do provozu nový systém pro posuzování designu ve virtuální realitě. Soustava
představená ve výzkumném a vývojovém centru v jihokorejském Namyangu, vylepšuje díky využití
technologie virtuální reality nejrůznější procesy vývoje vozidel.
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která byla poprvé představena v říjnu 2019
na severoamerickém veletrhu užitkových
vozidel (North American Commercial Ve-
hicle Show). Také značka Kia plánuje využí-
vat rozšířené možnosti posuzování de-
signu tímto zařízením při vývoji budoucích
modelů.

Plánované zavedení virtuální reality pro
posuzování designu s dálkovým přístupem
umožní uskutečňovat v reálném čase vir-
tuální spolupráci designérských center
obou značek v Evropě, Americe, Číně
a Indii. Procesy virtuálního vývoje navíc
vytvoří optimální prostředí pro zavedení
rozšířené reality a dalších technologií.

Ověřování kvality designu 
ve virtuální realitě
Společnosti zavedly v březnu 2019 nový
systém pro ověřování kvality designu s vy-
užitím virtuální reality. Systém používá
trojrozměrná data CAD (Computer Aided
Design) ze všech fází vývoje vozidla. Na je-
jich základě probíhá posuzování kvality
každého designu ve virtuálních prostře-
dích. Systém ověřování kvality designu ve
virtuální realitě dokáže vytvářet ekviva-
lenty se 100% přesností. Předchozí digi-
tální posuzování bylo omezeno na dvou-

rozměrné analýzy a neumožňovalo detailní
vyhodnocování vlastností.

Procesy ověřování kvality designu ve
virtuální realitě nabízejí také nesmírný po-
tenciál pro vývoj bezpečnostních techno-
logií, protože účastníci mohou virtuálně
testovat vozidla v rozmanitých simulova-
ných prostředích a situacích. Mezi tato pro-
středí patří mimo jiné dálnice, městské
ulice, stoupání, tunely a podmínky se špat-
nou viditelností.

Virtuální realita také umožňuje týmům
při vývoji vozidel simulovat funkci jednot-
livých komponentů vozidla, jakými jsou
dveře, víko zavazadlového prostoru, ka-
pota motoru nebo stěrače čelního okna.
Systém navíc zvyšuje efektivitu testování
ergonomie a aerodynamiky vozidel.

Hyundai a Kia plánují zavedení techno-
logií s virtuální realitou do výroby a na
montážní linky. Cílem je vytvořit ergono-
mičtější, efektivnější a bezpečnější pra-
covní prostředí.

Vytvoření výzkumu a vývoje vozidel
s nízkými náklady a vysokou efektivitou
Obě společnosti zavedou procesy virtuál-
ního vývoje také do produktového pláno-
vání a výroby. Hyundai a Kia plánují využí-

vat tuto technologii k přednostní přípravě
velmi kvalitních vozidel, která jsou na trhu
poptávaná a potvrzují pověstné zaměření
obou značek na zákazníky.

Virtuální modely budou zpočátku sesta-
vovány na základě dat z výzkumného a vý-
vojového systému pro analýzu poptávky
trhu. Model bude následně virtuálně ově-
řován, což umožní vytvářet koordinované
a přesné cíle v oblasti provozních vlast-
ností na základě poptávky zákazníků.

Zatímco předchozí procesy ověřování
kvality začaly výrobou testovacího vozidla,
tento proces může nyní probíhat virtuálně
během jeho předvýrobní fáze. Ověřování
kvality pomocí virtuálních modelů a metod
již v raných fázích vývoje designu vý-
znamně vylepší řízení kvality reálných vo-
zidel.

Virtuální realita bude také intenzivně vy-
užívána při vývoji řešení pro budoucí mo-
bilitu, jako je například autonomní jízda
nejvyšších úrovní. V těchto oblastech na-
leznou uplatnění například aplikace pro vir-
tuální ověřování digitálního dvojčete. Tyto
virtuální ověřovací procesy slibují drama-
tické urychlení vývoje a praktické realizace
ve výrobě. Společnost bude díky tomu
schopna pohotověji reagovat na rychlé
změny v oblasti mobility. �
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V důsledku automatizace a robotizace
dochází k proměně rolí – vznikají
nové pozice, na které neexistují

„hotoví“ kandidáti a zároveň náplň práce
současných pozic se neustále proměňuje.
Rozevírají se nůžky mezi tím, co potřebují
firmy a jaké jsou dovednosti dostupných
kandidátů.

Podle průzkumu z letošního jara Revo-
luce 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 automati-
zovat některé činnosti, 24 % vytvoří nová
pracovní místa a firmy, které zavádějí
automatizaci nejintenzivněji, vytvářejí
nejvíce pracovních míst. Tato pracovní
místa většinou požadují takovou kombi-
naci tvrdých a měkkých dovedností, které
jsou na trhu práce velmi těžko dostupné.
Podle nedávného průzkumu Manpower-
Group Nedostatek lidí s potřebným pro-
filem nemůže 36 % českých firem a 45 %
firem globálně obsadit svá volná pra-
covní místa. Podle celosvětového prů-
zkumu ManpowerGroup Digital Work-
force Succession in Manufacturing, Man-
powerGroup and UI Labs se 49 % pozic
ve výrobě v následujících 3-5 letech bude
v důsledku digitalizace a automatizace
muset změnit. Ve studii Světového eko-
nomického fóra – Future of Jobs Report
2018 bude potřeba zvýšení kvalifikace
nebo rekvalifikace u 54 % zaměstnanců.
Očekává se, že přibližně 35 % z nich bude

vyžadovat dodatečné školení v délce
6 měsíců, 9 % bude vyžadovat přeškolení
trvající 6-12 měsíců a 10 % bude vyžado-
vat školení delší, než 1 rok.

„Na trhu práce roste poptávka po speci-
fických technických dovednostech a záro-
veň se zvyšuje důraz na tzv. měkké doved-
nosti (komunikace, spolupráce, řešení
problémů, učenlivost). Potřebujeme tedy
nové metody a standardy, jak definovat,
identifikovat a rozvíjet u lidí dovednosti,
které firmy vyžadují, a hlavně jak tento celý
proces systematicky řídit. V Manpower-
Group jsme nastavili novou strategii pro
nábor, rozvoj, motivaci a udržení doved-
nosti zaměstnanců, které my a firmy potře-
bují,“ říká Jaroslava Rezlerová, generální
ředitelka společnosti ManpowerGroup
Czech Republic.

Tři různé obory – příbuzné dovednosti

Například ještě nedávno firmy vnímaly ob-
last inženýringu, IT a výroby jako 3 oddě-
lené oblasti úplně rozdílných kompetencí.
Tím, jak nové technologie proměňují firmy
a výroba se automatizuje a sofistikuje,
vznikají nové inženýringové role ve fyzické
výrobě. Stejně tak obor IT prostupuje ob-
lastí inženýringu i samotné výroby, protože
se již nezabývá jen hardwarem, ale vý-
znamně se podílí na vytváření produktu,
služeb a celého řešení pro klienta. Jednot-
livé oblasti kompetencí se tak začínají pro-
pojovat a lidé mohou snáze prostupovat
do jiných oblastí uplatnění, pokud však
firmy umí příbuzné kompetence identifiko-
vat a pak rozvíjet.

Změny v přístupu k HR: 
Od konzumování práce 
k budování talentů
Jak uvádí Jaroslava Rezlerová „Naši roli
v budoucnosti již nevnímáme tak, že bu-
deme po způsobu just-in-time najímat
hotové zaměstnance na existující pozice,
ale že budeme propojovat budoucí po-
třeby firem s netušeným potenciálem in-
terních zaměstnanců nebo externích
uchazečů. V průběhu několika posled-
ních desetiletí se stali ze zaměstnavatelů
pouzí konzumenti práce místo toho, aby
talenty rozvíjeli. Firmy se musí posunout
od ´spotřebovávání´ práce k budování
talentů. V době revoluce dovedností
bude nutné mít opravdu silné zdroje no-
vých talentů s relevantními dovednostmi
a chutí se neustále učit novým věcem,
jelikož nejdůležitější bude schopnost bu-
dovat zaměstnancům dlouhodobý kari-
érní růst, ne pouze vytvářet pracovní
místa.“

Využití technologií k predikci
budoucích dovedností, jejich
hodnocení, mapování a systematické
plánování rozvoje talentů

ManpowerGroup využívá webovou a mo-
bilní aplikaci Visi-skill, která dokáže praco-
vat s daty o schopnostech a dovednostech
všech zaměstnanců firmy. Zachycuje spe-
cifické technické dovednosti a silné stránky
zaměstnanců, analyzuje současné role
a generuje změny dovedností v čase, při-

Trénink a rozvoj zaměstnanců v průmyslu 4.0
Příklady tréninkových center, ve kterých firmy připravují své talenty na revoluci dovedností
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čemž ukazuje vývoj pozic za poslední 1 až
3 roky. U každé pracovní pozice je znázor-
něn požadovaný poměr dovedností: např.
práce Java developera může vyžadovat
50 % kódovacích dovedností Java, 20 % C#
kódování, 10 % softwarového designu
a 20 % kreativity. Nástroj využívá séman-
tiku k analýze zaměstnanců v rámci firmy
a může také analyzovat životopisy poten-
ciálních kandidátů a posuzovat, které do-
vednosti jsou nejblíže současným a bu-

doucím požadavkům. Propojuje HR data
s požadovanými výsledky firmy. To vše
dává firmám přehled o dovednostech,
které mají k dispozici v rámci své organi-
zace.

Vytvoření kariérních plánů 
pro jednotlivce
Zatímco Visi-skill mapuje HR potenciál, ná-
stroj MyPath slouží k vytvoření konkrétních

kariérních plánů a tréninků pro každého
jednotlivce. Obsah tréninků je zajišťován
buď online, prezenčně při interních nebo
externích školeních, případně ve speciali-
zovaných tréninkových centrech. „MyPath
analyzuje současnou a budoucí poptávku
po určitých pracovních pozicích na trhu
práce. Vytváří pro jednotlivce kariérní per-
spektivu na míru, aby si mohli zvyšovat
dovednosti a postupovat v kariéře v ros-
toucích odvětvích, jako je IT, výroba, B2B
služby, zdravotnictví a sociální služby atd.
Pro mzdovou účetní s platem 25 tis. Kč je
možné realizovat řízený posun na finanč-
ního analytika s platem 50 tis. Kč. Program
MyPath se zrodil v USA, kde pomohl již
více než 120 000 lidem zvýšit dovednosti
i platové ohodnocení. Nyní je rozšiřován
do všech zemí světa,“ říká Jaroslava Rez-
lerová.

ManpowerGroup Akademie

ManpowerGroup Akademie slouží jako
platforma pro zaměstnavatele, technické
školy, univerzity a státní správu k vytvo-
ření školicích středisek, kde se společ-
nost zaměřuje na oblasti, ve kterých
budou vznikat nová pracovní místa
v blízké budoucnosti: robotizace, auto-
matizace, kybernetická bezpečnost, velká
data, rozšířená a virtuální realita, cloud
computing, pokročilá výroba, virtuální si-
mulace, internet věcí a systémová inte-
grace. Akademie byla založena v Itálii
v roce 2014. 

V italském regionu Emilia-Romagna
světoví výrobci nejmodernějších sportov-
ních aut bojovali s nedostatkem pracov-
níků. Společnosti se spojily s místními
technickými školami, univerzitami a vlá-
dou a otevřely školicí centrum s laborato-
řemi a akademií. Ferrari, Lamborghini,
Dallara, Siemens, Aprilia, Brembo, Micro-
soft, Oracle nebo ABB zde vychovávají
3000 specialistů na robotizaci, strojové
učení, analýzu velkých dat, kybernetickou
bezpečnost, výrobní simulace nebo spe-
cialisty pro motorsport s pravděpodob-
ností umístění 95 %. 

„Vyrovnat se s úpadkem některých od-
větví a nabídnout lidem smysluplnou per-
spektivu pro lepší život nemusí být zas
tak náročné. Přeškolili jsme např. stovky
pracovníků z upadajícího textilního prů-
myslu, kteří si těžko hledali uplatnění, na
specialisty pro práci s kompozitními ma-
teriály. Tento systém nyní funguje v ně-
kolika zemích Evropy a v ČR se nyní za-
měřujeme na role spojené s robotizací
výroby, jako jsou seřizovači, elektrotech-
nici, programátoři robotů nebo obsluha
CNC strojů,“ zdůrazňuje Jaroslava Rezle-
rová a dodává: 

„Kariérní plánování již není možné vy-
tvářet intuitivně. Jednotlivé oblasti kom-
petencí se propojují a proměňují vlivem
technologií. Personalisté budou muset
zaujmout systematický a holistický pří-
stup k dostupným talentům s využitím
prediktivních modelů. Ke vzdělávání
a posouvání zaměstnanců budou muset
firmy začít přistupovat systematicky
a začít kombinovat online a praktické tré-
ninkové nástroje.“ �
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Centrum žárových nástřiků, vybudo-
vané společností VZÚ Plzeň, bylo vy-
hlášeno Podnikatelským projektem

roku 2019 v kategorii výzkum a vývoj pro
inovace. Porota ocenila úspěšnou realizaci
výstavby výzkumného centra, které díky
kombinaci unikátní technologie a vynikají-
cího výzkumného týmu vytváří podmínky
pro úspěšný převod aplikovaného výz -
kumu do průmyslové praxe.

Pracoviště, zprovozněné na konci roku
2018, je unikátní nejen svými rozměry a pa-
rametry, ale hlavně technologickým záze-
mím. Nabízí, mimo jiné, povrchy realizo-
vané kaskádovou plazmou s teplotou až
25 000 °C nebo nástřiky, aplikované nad-
zvukovou rychlostí.

Mezi významné referenční zakázky Cen-
tra žárových nástřiků patří například
úprava povrchu trysek fluidního kotle elek -
trárny v Komořanech, úprava komponent
turbín Doosan Škoda Power pro zvýšení je-
jich účinnosti a snížení rizika poškození
nebo nástřik povlaků, které jsou odolné
proti opotřebení, např. u pístních tyčí tě-
žebních strojů. Know-how Centra využívají
i klienti z oblasti leteckého průmyslu – byly
zde realizovány nástřiky podvozkových dílů
Czech Airlines Technics pro letadla Boeing
a Aero Vodochody nebo úpravy kompo-
nent turbovrtulového leteckého motoru 

H-80 společnosti GE Aviation Czech. V od-
větví automotive našly technologie VZÚ
uplatnění například při nástřiku turbíno-
vých skříní.

„Žárovými nástřiky a oblastí aditivních
technologií se zabývá VZÚ Plzeň už přes
třicet let. Projekt Centra žárových nástřiků,
podpořený z programu Potenciál, nám
umožňuje pokračovat v této perspektivní
oblasti průmyslového výzkumu na evrop-
ské úrovni,“ uvedl při přebírání ocenění
Stanislav Martínek, jednatel VZÚ Plzeň.

Nové Centrum žárových nástřiků VZÚ
Plzeň bylo vybudováno v průmyslovém
areálu Karlov na Borských polích v Plzni.
Celková investice dosahuje výše téměř
60 mil. Kč. Kromě stavebních úprav a revi-
talizace prostor původního brownfieldu
byla investice směřována zejména do ná-
kupu nové technologie. VZÚ Plzeň kromě
nástřiku kovů, karbidů, cermetů a slitin
v nataveném stavu získal i kompetenci
k nanášení natavených keramických mate-
riálů na strojní součásti. �

Centrum žárových nástřiků v Plzni 
získalo cenu Podnikatelský projekt roku 
Know-how VZÚ Plzeň využívá Boeing, Doosan Power nebo Aero Vodochody
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Ústecký kraj společně s dalšími
17 významnými subjekty z řad mu-
nicipalit, institucí, firem a výzkum-

ných organizací podepsal 19. listopadu
Memorandum o partnerství a spolupráci
při rozvoji komplexního využití vodíku jako
zdroje čisté energie v Ústeckém kraji.

Cílem spolupráce je příprava a realizace
aktivit podporujících komplexní využití vo-
díku v Ústeckém kraji, zejména pak toho,
který již vzniká v technologickém procesu
místních firem. Vodík bude v kraji zpraco-
ván, distribuován i široce využit jako čistý,
bezuhlíkový zdroj energie (např. pro rozvoj
bezemisní dopravy v Ústeckém kraji).
A právě v uzavřeném cyklu výroby, distri-

buce a využití je projekt jedinečný i v rámci
celé ČR. Jedním z partnerů projektu je i spo-
lečnost ÚJV Řež, která už pro kraj začala
řešit studii, jejímž hlavním cílem je posoudit
možnosti využití bezemisní vodíkové mobi-
lity v rámci Ústeckého kraje a navrhnout
další postup v případě její implementace.

„Chemie a energetika byly vždy pilíře
ekonomiky Ústeckého kraje, tahouni ino-
vací. I nyní na nich stavíme a do popředí
zájmu klademe životní prostředí a čistou
energii. Jako jedna z nejvíce ohleduplných
k životnímu prostředí se ukazuje právě vo-
díková energetika. Vidíme v tom příležitost
a naši budoucnost,“ uvedl k záměru 1. ná-
městek hejtman Martin Klika.

„Rozhodnutí má nejen vysoce pozitivní
ekologický potenciál, ale vytváří také vý-
znamné ekonomické přínosy pro firmy
v Ústeckém kraji,“ doplňuje ředitel Inovač-
ního centra Ústeckého kraje Martin Mata.

První uplatnění nalezne vodík s největší
pravděpodobností v dopravě, a to přímo
v krajském městě.

„V roce 2019 Ministerstvo pro místní
rozvoj v rámci specifických výzev Integro-
vaného regionálního operačního pro-
gramu iniciovaných z úrovně strategie
RE:START nabídlo k využití téměř dvě mi-
liardy korun na nákup nízkoemisních vozů
veřejné dopravy, tedy i těch s vodíkovým
pohonem. Potenciál využití vodíku je ale
mnohem širší a patří mezi významné pro-
jekty, které jednou zcela změní Ústecký
kraj,“ prozrazuje Gabriela Nekolová, před-
sedkyně Hospodářské a sociální rady
Ústeckého kraje.

Průkopníkem v oboru vodíkových tech-
nologií a inovací v České republice je
právě společnost ÚJV Řež. Nástup vodíko-
vých technologií u nás je úzce spojen
s jejím projektem trojitě hybridního vodí-
kového autobusu (TriHyBus) a plnicí sta-
nice v Neratovicích, se systémem ukládání
přebytečné energie ze solárních panelů
do vodíku nebo s přenosným prototypem
napájecího zdroje s vodíkovým palivovým
článkem (Power Box). �

Ústecký kraj sází na vodík
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Ukrajinská státní společnost NAEK
Energoatom, provozovatel ukrajin-
ských jaderných elektráren, ocenila

Jiřího Žďárka z divize Integrita a technický
inženýring ÚJV Řež jedním z nejvyšších
vyznamenání – Medailí za přínos k rozvoji
jaderné energetiky Ukrajiny.

„Toto ocenění uděluji panu Žďárkovi za
deset let vysoce profesionální spolupráce
společnosti ÚJV Řež s NAEK Energoatom
a její významný přínos pro rozvoj jaderné
energetiky Ukrajiny,“ uvedl k tomu prezi-
dent NAEK Energoatom Jurij Nedaškovskij.

Jiří Žďárek  vedl přes 20 let jednu z divizí
ÚJV Řež a... od roku 2011 se na pozici Bu-
siness Development angažuje zejména
v projektech v oblasti řízení životnosti
a kvalifikaci komponent jaderných elektrá-
ren. Jeho erudici zhodnotila ÚJV Řež na
Ukrajině řadou úspěchů, například v pro-
jektech pro Rovenskou jadernou elek -

trárnu, Chmelnickou jadernou elektrárnu
(na snímku) nebo Jihoukrajinskou jader-
nou elektrárnu.

Jiří Žďárek je také ideovým otcem
úspěšného experimentálního zařízení
THS 15. Tento velkorozměrný termohy-
draulický stend byl v ÚJV Řež zkonstru-
ován k potvrzení strategie IVMR (tj. udržení
taveniny uvnitř tlakové nádoby reaktoru
při těžké havárii) pro jaderné elektrárny
s reaktory VVER 1000. O implementaci to-
hoto konceptu mají aktuálně zájem jak
ukrajinští partneři, tak i provozovatelé ja-
derných bloků z dalších oblastí.

Ocenění Jiří Žďárek převzal v Kyjevě
z rukou prvního viceprezidenta společnosti
NAEK Aleksandra Šavlakova v rámci výz -
namných jednání  ÚJV Řež, jako člena
mise České aliance výrobců pro jaderný
průmysl. �

Foto ÚJV a Wikipedie

Akreditovaná zkušební
laboratoř ÚJV Řež mezi
světovou desítkou
Česká akreditovaná zkušební laboratoř
Mechanické vlastnosti ÚJV Řež se v rámci
mezilaboratorního porovnávání ve zkou-
škách tvrdosti dle Vickerse umístila dosa-
ženými výsledky v první desítce nejlépe
hodnocených laboratoří z celkového počtu
115 laboratoří z celého světa.

Mezilaboratorní porovnávání bylo pořá-
dáno německou organizací IfEP (Institut
für Eignungsprüfung GmbH). 

Letošní úspěch navazuje na nejlepší do-
sažený výsledek v mezilaboratorním po-
rovnávání tahových zkoušek v roce 2014
(z 48 laboratoří) a třetí nejlepší výsledek ve
zkouškách rázem v ohybu v roce 2016 (z
celkového počtu 58 laboratoří).

Výstupy nezávislých mezilaboratorních
zkoušek dlouhodobě potvrzují vysoký
standard laboratoří ÚJV Řež, které jsou vy-
užívány zejména ke  zkouškám materiálů
pro pokročilou energetiku.

�
ÚJV Řež disponuje rozsáhlými zkuše-
nostmi a vyspělou infrastrukturou, které
umožňují provádět zkoušky mechanických
vlastností ozářených i neozářených mate-
riálů, analýzy poškození, kvalifikaci zaří-
zení na prostředí a hodnocení stupně de-
gradace vlastností konstrukčních materi-
álů v náročných energetických provozech.

Materiály a z nich zkonstruované kom-
ponenty v energetice jsou projektovány
na dobu provozu, během které musí spl-
ňovat vysoké požadavky na funkčnost,
bezpečnost a životnost v agresivním pro-
středí (tlak, teplota, chemické vlivy).

Hodnocení stupně degradace vlastností
konstrukčních materiálů a určení rozsahu
jejich poškozování vlivem různých provoz-
ních faktorů je zásadní součástí řízení ži-
votnosti zařízení.

Portfolio služeb ÚJV zahrnuje kom-
plexní návrhy a realizace svědečných pro-
gramů a ozařovacích experimentů, včetně
následných analýz degradace materiálů
a hodnocení mikrostruktury ozářených
materiálů. �
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Ocenění Jiřího Žďárka a ÚJV Řež za přínos
pro rozvoj jaderné energetiky Ukrajiny
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Za téměř tři miliony let historie lidstva
má poprvé naše generace ono v ro-
mánech Julese Verna popisované

štěstí chopit se jedinečného daru přírody –
vodíku – a tvořivě i účelně jej využívat ve
svůj propěch a přitom se chovat šetrně
k přírodě. 

Hlavní světové trendy v nové mobilitě 

V roce 2018 byla zveřejněna studie „Global
Automotive Executive Survey 2018“ spo-
lečnosti KPMG International Cooperative,
ve které jsou také výsledky průzkumu mí-
nění 900 vedoucích pracovníků automobi-
lového průmyslu ve 43 nejprůmyslověj-
ších zemích světa během posledních let na
téma ‚aktuálního stavu a vyhlídek jednotli-
vých branží do budoucna‘. Vodíkové tech-
nologie se podle této studie poprvé v roce
2018 staly nejvýznamnějším trendem
v mobilitě, dokonce i před konektivitou
& digitalizací a bateriovou elektromobili-
tou. (Obr. 1.)

Všeobecně lze konstatovat, že hlavním
centrem vývoje a výroby vodíkových pali-
vočlánkových technologií je v současné

době Asie – zejména Japonsko, Jižní Korea
a v neposlední řadě Čína, která již má am-
biciózní státem subvencovaný program.
Ten počítá mimo jiné s milionem palivo -
článkových osobních aut v roce 2030.
V Číně se nachází také pravděpodobně nej-
větší světové vývojové středisko na pali-
vové články. Podle zpráv expertů, kteří
vývoj v Číně průběžně sledují, nastal určitý
odklon od čisté bateriové elektromobility
směrem k vodíkovým technologiím poté,
co nastávají první větší problémy s horami
vysloužilých baterií, obsahujících škodli-
viny a s přetěžováním místních elektric-
kých sítí nabíjením elektromobilů. To ale
neznamená, že by bateriové elektromobi-
litě nenáleželo – pro určité aplikace – od-
povídající ‚místo na slunci‘. Naopak je žá-
doucím partnerem, neboť bez menšího
množství baterií se neobejde ani vodíková
mobilita.

Vodík pod lupou EU

Společný pohled na tématiku z pohledu EU
se objevil ve studii Roland Berger GmbH
ze září 2018 na zakázku FCH JU (Fuel Cell

and Hydrogen Joint Undertaking) pod ná-
zvem: „Fuel Cells and Hydrogen for Green
Energy in European Cities and Regions“.
Ve studii jsou vyhodnoceny hlavní vodí-
kové technologie pro dopravu, energetiku
i průmysl. (obr. 2.)

Z unijní studie vyplývá, že většina vodí-
kových odvětví již dosáhla technologické
zralosti a představuje praktické a bezpečné
řešení. Z důvodů nízké sériovosti jsou ale
vodíkové technologie ještě drahé a nemo-
hou konkurovat standardním technolo-
giím. Jedinou výjimkou z ekonomického
hlediska jsou palivočlánkové vlaky, které již
dnes představují úspornější řešení než je
elektrifikace příslušných tratí! Například
u žalezniční trati v rakouském údolí Zillertal
se očekávaly náklady na elektrifikaci ve
výši 156 mil. eur. Převedení dieselových na
vodíkové vlaky – se zahájením v roce 2022
– počítá jen s polovičními náklady 80 mil.
eur. K tomu ještě přistupuje velmi důležitý
faktor ochrany krajiny v této ‚Mekce ly-
žařů‘. 

U aplikací typu „back-to-base“ také tolik
nevadí, že zatím není k dispozici důkladná
infrastruktura vodíkových čerpacích stanic.

Vodík nabírá síly
Vodíkem byl, je a bude člověk obklopen v jeho různých podobách v nepřeberném množství. Voda je
odpradávna symbolem života a možná se stane i symbolem jeho zachování. 
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Bavorský ministr hospodářství Hubert Aiwanger (vpravo) symbolicky spouští provoz robotického zařízení na výrobu palivočlánkových svazků ve firmě
Proton Motor. Vlevo předseda představenstva Proton Motor Helmut Gierse Foto: Zdeněk Fajkus
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Prostě se vybuduje jedna nebo dvě vodí-
kové čerpací stanice účelově pro nějaký
nosný projekt a dopravní prostředky –
vlaky, autobusy, nákladní auta – se k ní pra-
videlně vracejí. 

Poznámka: dřívější hlavní brzda rozvoje
palivočlánkových technologií – velké
množství drahých surovin – např. platiny,
již dnes neplatí. Moderní palivovočlánkový
svazek či anglicky ‚stack‘ obsahuje zhruba
stejné množství platiny jako běžný kataly-
zátor u spalovacího motoru. 

Stacionární vodíkové technologie v po-
době Power-to-X – tedy většinou elektrolý-
zou vyrobený zelený vodík nebo synteticky
vyrobený metan –  jsou již dnes pokládány
za jeden z nevyhnutelných pilířů německé
transformace energetiky „Energiewende“.
Bude totiž zapotřebí skladovat nadbyteč-
nou produkci elektřiny z obnovitelných
zdrojů – hlavně energie větru a slunce.
V Německu již existují desítky takovýchto
velkých zařízení s velikostí až několik me-
gawattů. Mezitím se budují a plánují další
s výkonem v desítkách a stovkách mega-
watů. Proto je třeba v nejbližších letech
v Evropě počítat s bouřlivým vývojem pa-
livočlánkových technologií. 

Vedoucí oddělení vodíkových technolo-
gií ÚJV Řež Aleš Doucek, který má v oboru
mnohaleté zkušenosti a podílel se na pro-
jektu vodíkového autobusu TriHyBus
k tomu dodává: „Silnou stránkou vodíku je
dlouhodobé skladování velkých množství
energie.... Na trhu jsou běžně technologie
s megawattovým výkonem, které se navíc
dají řetězit. S využitím vodíku lze mít ener-
gii pro celé továrny, sídliště i města. Jsou
představitelné velké akumulace, řádově
stovky megawattů, což jiné technologie
prostě nezvládnou.“

Už v září 2018 byly vodík a ukládání
energie hlavním tématem setkání ministrů
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Obr. 3. Očekávaný rozvoj sítě vodíkových čerpacích stanic v Německu
Pramen: prezentace v rámci přednáškové řady ZOOM, organizované společností NOW GmbH – německou národní organizací pro vodíkové technologie

Obr. 1. Budoucí trendy v automobilovém průmyslu    Pramen: KPMG 

Obr. 2. Přehled aktuálního stavu rozvoje jednotlivých vodíkových technologií. Vysvětlivky: tmavě
modrá – vysoce rozvinuté technologie, světle modrá – středně rozvinuté technologie, bílá – málo
rozvinuté technologie. Nápisy nahoře od leva: Technologická zralost – ekonomická efektivnost –
výhodnost z hlediska ŽP – znak výsadního (monopolního) postavení – výkon – schopnost dodávek –
viditelnost (z hlediska odborné i laické veřejnosti) Pramen: Roland Berger GmbH >
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energetiky zemí EU v Linci, kde členské
země podepsaly Prohlášení k založení
„Hydrogen Initiative“. Mezitím bylo pode-
psáno 25 zeměmi a dále více než 85 insti-
tucemi a podniky z EU. 

Moravskoslezský kraj 
bude ‚vodíkovým údolím‘ 
Vedení Moravskoslezského kraje správně
a tvořivě uchopilo jedinečnou příležitost
dneška pro epochální změnu regionu ze
staleté uhelné ekonomiky na moderní a vy-
soce perspektivní vodíkové hospodářství.
EU má v nynějším období, nasyceném
plány na ‚ochranu klimatu‘, připravený
měšec pro podporu hlubokých restruktu-
ralizací, na jejichž konci jsou bezemisní
technologie. To se týká zejména uhelných
regionů Evropy, jako je Severní Porýní-
Vesfálsko nebo Moravskoslezský kraj, kde
se ročně spálí miliony tun uhlí. Jedním
z těchto projektů jsou „vodíková údolí“.
V posledních dvou letech se k této inici-
ativě EU připojilo 31 evropských regionů
z třinácti zemí hlavně západní Evropy
a společně navíc vytvořily „European
Hydrogen Valleys Partnership“. 

Moravskoslezský kraj oznámil zahájení
projektu „vodíkového údolí“ v září 2019
a stal se tak prvním ve střední Evropě. Ve-
dení kraje projekt pojalo ve velkolepém
stylu – jako komplexní a dlouhodobý pro-
jekt zaměřený na výrobu, skladování, do-
pravu a aplikaci vodíku nejdříve v dopravě
a později i v dalších oborech. Vodík bude
v kraji už brzy pohánět autobusy, auta
a později i vlaky. Ostrava už podepsala
smlouvu na výstavbu první vodíkové čer-
pací stanice na Hranečníku a zahájila pro-
ces nákupu prvních tří vodíkových auto-
busů. Na jaře 2020 má být vyhlášen tendr
na deset vodíkových autobusů, které
budou jezdit mezi Ostravou a Havířovem. 

„Jde nám o zavedení zcela bezemisní
dopravy… To je pro náš kraj, který trápí
časté smogové situace a nemůže se
zrovna chlubit svěžím ovzduším, primární.
Vodíková mobilita je budoucnost. Nejen
proto, že vodíkový pohon je čistý … Záro-

veň vytvoříme nové, progresivní a inova-
tivní průmyslové odvětví, kde najde práci
spousta lidí a které pomůže kraji v bu-
doucnu fungovat bez energetického spalo-
vání uhlí… Pevně věřím, že vodík se stane
budoucností tohoto kraje.“ uvedl hejtman
Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák. 

Nastartování nového průmyslu je pro
kraj nadmíru aktuální v souvislosti s oče-
kávaným útlumem hutní výroby a zánikem
těžby černého uhlí.

V moravskoslezském kraji je k dispozici
už nyní spousta potenciálního vodíku, ob-
saženého zejména v koksárenském, důl-
ním nebo skládkovém plynu. Samozřejmě
se ale počítá s postupným přechodem na
tzv. „zelený“ vodík z obnovitelných zdrojů.
Také rozvoj potřebného know-how má
v tomto průmyslovém kraji na co navázat.
„Vodíkové technologie máme připraveny.
Jsme už dnes dodavateli čtyř z pěti velkých
technologických světových hráčů – jak
z oblasti energetiky, tak mobility a sklado-
vání. Máme vyřešeno skladování pro tlaky
350, 500 a 1000 barů a naší vlajkovou lodí
je hydrogen transport, čili přeprava v mo-
bilních zásobnících. Jsme rádi, že právě
náš domovský Moravskoslezský kraj se
chová osvíceně, sleduje nejmodernější
trendy a rozhodl se vyjít z vodíkového pra-
věku Česka a nasadit jako vůbec první kraj
v ČR tyto technologie v masovém mě-
řítku," řekl předseda představenstva Vítko-
vice Cylinders Jan Světlík. 

Na Vysoké škole báňské – Technické uni-
verzitě Ostrava (VŠB-TUO) vzniká Centrum
energetických a environmentálních tech-
nologií, které bude mít ve „vodíkovém
údolí“ velkou roli.

Proton Motor – experti za humny 

Bavorská společnost Proton Motor Fuel
Cell GmbH (PM) s pouhými 75 zaměstnanci
patří ke světové špičce v oboru vývoje a de-
signu vodíkových PEM palivočlánkových
systémů. Jedná se o jeden z nejběžnějších
palivových článků s polymerní membrá-
nou, zvláště vhodný pro stacionární sy-
stémy, jako je akumulace energie z obnovi-

telných zdrojů a dále pro mobilní aplikace
zvláště u těžších vozidel, jako jsou auto-
busy, nákladní vozy nebo lodě. Během 21
let své krátké existence již dosáhla několika
světových prvenství – vyrobila první vodí-
kový vysokozdvižný vozík a první vodíko-
vou dopravní loď na světě. Plavidlo s kapa-
citou sto pasažerů bylo provozováno
úspěšně několik let na hamburských říč-
ních kanálech. Společnost také získala ce-
losvětově první certifikaci palivového
článku – v tomto případě TÜV – a podílela
se významně na projektu prvního českého
vodíkového autobusu TriHyBus, přestave-
ného veřejnosti v roce 2009.  Aktuálně pro-
žívá PM v souvislosti s rostoucím zájmem
o čisté technologie výrazný rozvoj – společ-
nost získala několik významných zakázek,
uzavřela smlouvy s kooperačními partnery
a neposlední řadě v září 2019 byla za pří-
tomnosti bavorského ministra hospodář-
ství Huberta Aiwangera zprovozněna auto-
matická linka na výrobu palivočlánkových
svazků. Jedná se o projekt s náklady okolo
3 mil. eur, financovaný organizací FCH JU,
která se v rámci EU zaměřuje na rozvoj vo-
díkových technologií. Kapacita robotického
pracoviště činí 5000 svazků s výkonem
30 kW ročně a může být poměrně jedno-
duše zvýšená až na 30 000 svazků ročně. To
je neobyčejně důležitý krok ke komerciali-
zaci technologie palivových článků. V sou-
časnosti nabízí PM dodávku největšího gra-
fitového palivočlánkového systému s jed-
ním svazkem na světě, a to s výkonem 71
kW. Výhodou je také modulární systém šitý
na míru zákazníka s odstupňováním vý-
konů po 7 kW a možností články montovat
jak vertikálně tak i horizontálně. 

Aktuálně také dochází k dalšímu sou-
znění čistých technologií: PM spolu s fir-
mou Schäfer Elektronik GmbH založily
letos společný podnik NEXUS-e GmbH,
který se specializuje na vývoj, výrobu
a prodej (i licencí na výrobu) rychlonabíje-
cích stanic elektromobilů na bázi palivo-
vých článků s připojením nebo bez připo-
jení k elektrickým sítím. �

Zdeněk Fajkus, Mnichov
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Palivové články pro pohon
vozidel na Zemi i ve vesmíru:
Japonská TOYOTA zveřejnila
prototyp lunárního vozidla
vyvíjeného pro japonskou
kosmickou agenturu JAXA,
které hodlá nabízet i dalším
zájemcům Foto: Toyota

Vodík nabírá síly

>
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Postupné předávání know-how mezi
více a méně zkušenými zaměstnanci
je jedním z klíčových aspektů fungu-

jící firmy. Mezi stále populárnější způsoby
přitom patří právě mentoring, který slouží
předávání a rozvoji nejen odborných, ale
i měkkých dovedností včetně těch mana-
žerských. Podle předsedkyně České asoci-
ace mentoringu Alice Hamplové zájem
o tuto formu předávání know-how zaměst-
nancům v současnosti roste. „Je to spo-
jeno se snahou o udržení zaměstnanců,
snížení fluktuace či zvýšení atraktivity za-
městnavatele pro schopné lidi. Vnímáme
například zvýšený zájem techniků, IT pra-
covníků či technologů, pro které je mento-
ring přijatelná forma předávání informací,
rychlejší a efektivnější než například ško-
lení. Vhodný je i při generační výměně ex-
pertů na různých pozicích,“ uvedla Ham-
plová.

Z hlediska mentoringu existují dvě různé
varianty, jak ho ve firmě zavést – řízená
a neřízená. Samotné programy se přitom
v různých firmách liší. „Úspěšné celofi-
remní programy mají ale jedno společné.
Jsou profesionálně řízené, mají jasně daný
cíl a dobře komunikovaný smysl do firmy.
Mentoři jsou adekvátně připraveni na svoji
roli, dělají ji dobrovolně a rádi,“ řekla Ham-
plová. Neřízená forma podle ní naopak
hodně záleží na otevřenosti a zájmu mana-
žera daného úseku, je také spíše využívána
ad hoc, v případě vzájemné kolegiální po-
moci.

Tento způsob předávání znalostí se ob-
jevuje i u takzvaných generačních zaměst-
navatelů, tedy u firem, v nichž zaměstnanci
působí mnohdy celou pracovní kariéru.
Know-how následně předávají o generaci
mladší skupině, která se často rekrutuje
z rodinných příslušníků. „Nevyužíváme
v tomto směru formy vyloženě řízeného
mentoringu. V minulosti jsme aplikovali
i tyto programy, nyní však sázíme na při-
rozenost, která je pro předávání znalostí
pro další generace jedním z klíčových
aspektů z hlediska efektivity,“ uvedl vý-
konný ředitel strojírenského koncernu ZKL
Jiří Prášil mladší.

Předávání informací v širším kontextu

Právě technicky orientované firmy přitom
z mentoringu v různých formách mohou
výrazně těžit. Zaměstnanci v těchto obo-
rech totiž bývají zaměřeni pouze na části
procesů, ačkoliv jsou jejich znalosti a do-
vednosti mnohem rozsáhlejší.  „Právě díky
mentoringu mají možnost předávat infor-

mace v mnohem širším kontextu, takže za-
brání zapomenutí kdysi nabytých znalostí.
Také předchází rutině, protože spolu se
studentem často nahlíží na svou vlastní
práci úplně novýma očima,“ sdělila Gabri-
ela Kodenková z personální agentury Ta-
lentica.cz, která se zaměřuje na nábor tech-
nických pracovníků. 

Mentoringové programy nejsou v prů-
myslových firmách zaváděny pouze pro
nově příchozí zaměstnance. Často se může
jednat i o studenty, příkladem může být
i mentoringový program ČVUT v Praze,
který se letos koná již potřinácté. Řada ze
studentů pak s danou firmou spolupracuje
i v budoucnu, podle dat ČVUT jde o čtvr-
tinu účastníků. Se společností se dále do-
hodnou na brigádě, částečném pracovním
poměru či spolupráci na tématu diplo-
mové práce. Podle Ilony Prausové z ČVUT
přitom mají studenti, kteří se účastní men-
toringu v technicky orientovaných firmách,
oproti jiným odvětvím značnou výhodu.
„Rozdíl je v tom, čím se v rámci mento-
ringu technici zabývají. Kromě rozvoje
měkkých dovedností a poznávání, jak fun-
guje firma, se studenti rozvíjejí i v odbor-
ných dovednostech a získávají zkušenosti
v technologicky zaměřených firmách,“
sdělila Prausová.

Rostoucí význam díky digitalizaci

Zatímco v případě mentoringu studentů či
nováčků ve firmě předávají know-how zku-

šenější pracovníci těm méně zkušeným,
existují i případy, kdy je tomu naopak.
„V případě takzvaného reverzního mento-
ringu naopak mladí zaměstnanci mentorují
ty starší ve specifických oblastech, napří-
klad u adaptace na nové IT technologie,“
uvedla Hamplová. Podle Prášila přitom
role tohoto řešení bude zejména v průmys-
lově orientovaných firmách stoupat. „Po-
zorujeme, že role informačních technologií
a s ní spojené digitální gramotnosti roste
prakticky každým dnem. Dříve byla klíčová
jen technická znalost, nyní už je v někte-
rých odvětvích dokonce na stejné úrovni
jako digitální know-how. Školení či mento-
ring starších zaměstnanců těmi mladšími,
ovšem progresivnějšími v IT technolo -
giích, tak bude čím dál častější,“ doplnil
Jiří Prášil mladší s tím, že klíčem bude ze-
jména otevřenost zkušenějších pracovníků
učit se novým věcem.

Podobný pohled na věc nabízí i prezi-
dent Elektrotechnické asociace České repu-
bliky Jiří Holoubek. Podle něj bude totiž
v nejbližších letech největší nouze o za-
městnance, kteří si budou uvědomovat po-
třebu soustavného zvyšování svojí digi-
tální gramotnosti. „Půjde to ruku v ruce
s konkrétní technickou nebo technologic-
kou odborností, které jim umožní optima-
lizovat vnitropodnikové výrobní i nevý-
robní procesy a rozvíjet nové obchodní
modely,“ uzavřel Holoubek. �

Martin Svoboda
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Obliba mentoringu v českých firmách stoupá, 
získá na důležitosti i díky digitalizaci průmyslu
V českých firmách v současnosti stoupá obliba takzvaného mentoringu. Společnosti se díky jeho
využívání snaží lépe si udržet své zaměstnance a snížit jejich fluktuaci. Důležitost mu připisují
odborníci především technicky zaměřeným firmám. Ty se zároveň připravují na rostoucí význam
reverzní podoby mentorování. V budoucnu totiž bude školení starších zaměstnanců těmi mladšími
důležité zejména pro efektivnější digitalizaci průmyslových podniků.
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Voda je z pohledu energetiky stále
globálně nejvýznamnějším obnovi-
telným zdrojem energie. Aktuálně se

ve světě staví na 3700 hydroenergetických
projektů. I když geografické podmínky
střední a východní Evropy neumožňují vy-
užívat vodní zdroje jako v Asii či Jižní Ame-
rice, v rámci plánovaného odklonu od uhlí
jde o významný obnovitelný zdroj výroby
elektrické energie. Jaký má hydroenerge-
tika potenciál na Slovensku a v České re-
publice? Na to jsme se ptali Iva Tichého,
člena představenstva společnosti ZAT a.s.,
která dodává řídicí systémy pro energetiku
a průmysl téměř do 70 zemí světa.

Jaký je současný stav vodní energetiky na
Slovensku a v Čechách?

Obě země úspěšně využívají potenciál
vodních toků k výrobě elektrické energie.
Česká republika má v současné době z ka-
pacitních důvodů řek už velká energetická
díla vybudovaná a čeká je především mo-
dernizace. Další možnosti rozvoje v ČR
vidím především ve výstavbě menších
energetických celků.

Na Slovensku je situace jiná. Pro místní
energetiku jsou vodní zdroje významné,
v současné době je zde instalováno více
než 2500 MW, což je kolem 33 procent cel-
kového instalovaného výkonu v zemi. Při-
tom Slovensko využívá svůj hydroenerge-
tický potenciál jen z necelých 60 procent. 

Vzhledem k odstavování uhelných
zdrojů tedy můžeme obecně očekávat re-
nesanci odvětví. Také k předpokládané
preferenci výroby energie z obnovitelných
zdrojů lze predikovat výraznou podporu in-
vestic do malých vodních elektráren s ka-
pacitou do 10 MW.

Než se podíváme na malé vodní elek -
trárny, můžete krátce zmínit, jaké projekty
se v současné době realizují u velkých
vodních zdrojů?

Modernizace a automatizace vodních
elektráren na Slovensku jsou pro energe-
tiku strategickou záležitostí stejně jako

v České republice. Souvisí s ekonomickými
a ekologickými dopady, udržitelností pro-
vozu i snižováním personální náročnosti.
Na Slovensku se v současné době připra-
vuje rekonstrukce VE Gabčíkovo, probíhají
modernizace vodních elektráren Dobšiná,
Velké Kozmálovce a dalších elektráren na
Váhu. Jako záložní zdroj pro JE Mochovce
se plánuje výstavba velké přečerpávací
elektrárny Ipeľ s instalovaným výkonem do
600 MW. 

V České republice největší vlastník elek -
tráren, skupina ČEZ, významně moderni-
zuje vodní elektrárny Kamýk a Slapy, pře-
stavbu plánuje také na VE Orlík a VE Ště-
chovice, za sebou má rekonstrukci elektrá-
ren Dlouhé Stráně či Lipno I. V rámci mo-
dernizace se do elektráren instalují nejno-
vější technologie. Například posledně zmi-
ňovaná elektrárna Lipno I po modernizaci,
kterou jsme realizovali jako generální do-
davatel, potřebuje pro připojení do sítě
zhruba poloviční čas oproti jiným techno-
logiím. Samozřejmostí je bezobslužnost
a dálkové řízení elektrárny ze 140 km vzdá-
leného dispečinku ve Štěchovicích.

Výstavbu lze tedy očekávat především
u malých vodních elektráren. Jaké jsou ka-
pacity pro jejich realizaci?

Můžeme říci, že velké. Dle Komory ob-
novitelných zdrojů energie existuje prostor
pro výstavbu nových malých vodních
elektráren v řádu stovek, přesněji 600 až
700 elektráren, podobně situaci vnímá
Cech provozovatelů malých vodních ele   k -
tráren, snad i optimističtěji. Pro srovnání,
v současnosti je v Česku evidováno nece-
lých 1600 malých vodních elektráren s vý-
konem od 1 kW do 10 MW. 

Realizovali jste rekonstrukci vodní ele k -
trárny Lipno I jako generální dodavatel
stavby. Nicméně při výstavbě či moderni-
zaci menších vodních děl nemusí všichni
investoři požadovat dodávku „na klíč”.
Jaké jsou zde možnosti?

Máte pravdu, jde především o poža-
davky zákazníka. Na Lipně I jsme realizo-
vali komplexní dodávku od úvodního pro-
jektu přes nasazení robustního DCS sy-
stému SandRA Synergy, kompaktních re-
gulátorů, synchronizátorů, lokálních řídi-
cích stanic až po uvedení do provozu. Sa-
mozřejmou součástí dodávek je také zá-
ruční a pozáruční servis, případně garan-
tovaný servis. Oproti tomu jsme schopni
díky kompaktním a na míru šitým řešením
uspokojit i dílčí požadavky zákazníků z ob-
lasti obnovitelných zdrojů energie. Jde
o menší dodávky pro řízení jednotlivých
provozních souborů, kde můžeme uplatnit
individuální přístup podle představ kaž-
dého zákazníka.

Můžete tento proces, pro lepší představu,
uvést na příkladu?

Tato spolupráce je vhodná především
u produktů využívajících kompaktní řešení
našich procesních stanic. Od samého za-
čátku naši odborníci spolupracují se zákaz -
níkem na projektu, případně jej odborně
vedou, zároveň některé dílčí práce si může
zákazník realizovat sám. Pro tyto účely
jsme vyvinuli kompaktní regulátor turbíny

Slovensko využívá hydroenergetický potenciál z 60 procent, 
v Česku budou vznikat malé vodní elektrárny s kapacitou do 10 MW
Podle Iva Tichého ze společnosti ZAT můžeme očekávat renesanci odvětví 
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SandRA Z210 CTC. Jde o řešení pro tur-
bíny menšího výkonu. Jeho výhody jsou
především jednoduchá a rychlá instalace,
nízká cena a stejný výpočetní výkon jako
u robustních systémů. Řešení splňují
všechny požadavky na přesnost a rychlost
reakce na najetí bloku a dodávkách elek-
trické energie. Například letos v říjnu jsme
na malé vodní elektrárně Veľké Kozmá-
lovce, jejímž hlavním účelem je zajistit zá-
sobu chladicí vody pro JE Mochovce, re-
alizovali výměnu buzení generátoru TG3.
Šlo o demontáž původního buzení a jeho
náhradu za nové s regulátorem naší vý-
roby. V tomto segmentu máme velké zku-
šenosti, dodávky kompaktních řešení jsou
běžnou součástí našich projektů.

V Průmyslu 4.0 se často skloňují IoT tech-
nologie. Jaké jsou novinky v oblasti vodní
energetiky?

Z oblasti IoT technologií jde například
o bezdrátový sběr dat. Získaná data
mohou firmy využívat pro komplexní pře-
hled o celé vodní kaskádě, pro prediktivní
údržbu technologií, manažerské řízení atd.,
a tím výrazně zefektivnit výrobu elektřiny.
Námi vyvinutá platforma SimONet, kterou
jsme uvedli na trh v loňském roce, má
v tomto směru už řadu zajímavých refe-
rencí. 

Další oblastí často spojovanou s Prů-
myslem 4.0 je vytváření tzv. digitálních
dvojčat. Může jít například o matematické
modely provozovaných technologií. Tyto

modely lze využívat pro simulování pro-
vozních stavů technologie a její optimální
nastavení. Porovnáním chování skuteč-
ného zařízení s modelem je pak možné
včas diagnostikovat potřebu servisu zaří-
zení dříve, než dojde k závažné poruše. 

Vyvinout inovativní produkt v oblasti
energetiky je tak trochu alchymie. Musíte
předvídat vývoj technologií na několik let
dopředu, jelikož váš systém bude na elek -
trárně sloužit i dvacet let. Je to jako u kva-

litního drinku, potřebujete správný poměr
ingrediencí. V našem případě to jsou mno-
holeté zkušenosti z vývoje řídicích systémů
a jejich nasazování v náročných průmyslo-
vých procesech, špičkový a do vývoje za-
pálený tým s moderním vývojovým záze-
mím i spolupráce s externími výzkumníky,
například z vysokých škol. Pak vznikne ať
už drink či produkt, u něhož si zákazník
řekne, že je pro něj ten pravý a rád se
k němu vrací. �

Poznamenejte si!

TEPLÁRENSTVÍ TEPLÁRENSTVÍ 
DNY

A ENERGETIKY

POŘADATEL ORGANIZÁTOR

ZÁŠTITA

Registrujte se na konferenci již nyní na www.dnytepen.cz

www.dnytepen.cz, www.tscr.cz, www.exponex.cz
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Řada elektrických a elektronických vý-
robků totiž obsahuje nebezpečné
látky, které jsou škodlivé pro životní

prostředí (např. zářivky obsahují rtuť, led-
nice freony atd.). V jiných typech elektro-
zařízení se naopak nacházejí cenné suro-
viny (např. zlato v mobilech, železo ve spo-
rácích atd.). Rozšířená odpovědnost vý-
robce tedy vznikla hlavně proto, aby se za-
bránilo úniku nebezpečných látek z těchto
použitých zařízení do životního prostředí,
a také proto, aby se zachovaly cenné suro-
viny, které by bylo jinak nutné těžit z pří-
rody. 

Dalším důležitým cílem rozšířené odpo-
vědnosti je přimět a motivovat výrobce
k produkci takových zařízení, která bude
možné snadno a efektivně recyklovat (tzv.
ekodesign). Rozšířená odpovědnost vý-
robce elektrozařízení je stanovena směr-
nicí EU o odpadních elektrických a elektro-
nických zařízeních a platí pro všechny člen-
ské země EU včetně České republiky již od
roku 2003. Výrobci si mohou plnit svoji po-
vinnost sběru a ekologické recyklace elek-
troodpadu sami, nebo si mohou založit
specializovanou soukromou firmu (tzv. ko-

lektivní systém), která sbírá elektroodpad
za ně. Účast v kolektivním systému je pro
výrobce dobrovolná. Sběr elektroodpadu,
zejména těch skupin elektroodpadu, které
jsou zároveň i nebezpečným odpadem, je
nicméně v České republice dlouhodobě
problematický. Nové odpadové zákony by
měly tento stav zlepšit. Níže se tedy podí-
váme, jaké novinky v oblasti sběru elektro-
odpadu nové zákony přináší.

Zavedení povinných cílů sběru
pro separátní sběr nebezpečného
elektroodpadu 
Jedním z největších problémů v oblasti
sběru elektroodpadu v České republice je
dnes to, že výrobci nemají nastavené
žádné povinné cíle sběru na separátní sběr
těch skupin elektroodpadu, které jsou ne-
bezpečným odpadem. Jak jsme naznačili
výše, sbírají se především proto, aby ne-
ohrozily zdraví občanů a nepoškodily ži-
votní prostředí. Ostatní typy elektrood-
padu nejsou nebezpečným odpadem (tj.
malé a velké spotřebiče, IT technika apod.)
a sbírají se především kvůli využití dobře

recyklovatelných a zpeněžitelných materi-
álů (železo, měď, hliník, zlato atd.). Tyto
materiály tedy není nutné znovu těžit a re-
cyklace tedy napomáhá k ochraně život-
ního prostředí. 

Může to znít pro někoho velmi překva-
pivě, ale podle platné právní úpravy
v České republice dnes výrobci, potažmo
jejich kolektivní systémy, nemají nasta-
vené žádné povinné cíle na separátní sběr
a recyklaci těch skupin elektroodpadu,
které jsou nebezpečným odpadem.
V rámci EU je to ovšem naprosto unikátní
jev. Separátní sběr nebezpečného odpadu
je totiž povinný dle výše uvedené směr-
nice EU. V drtivé většině jejích členských
zemí je proto nastaven nějaký systém
nebo nástroj, který má zaručit, že
výrobci/kolektivní systémy budou sbírat
především a přednostně nebezpečný elek-
troodpad. Nejčastěji jsou tímto nástrojem
specifické cíle pro separátní sběr těch sku-
pin elektroodpadu, které jsou nebezpeč-
ným odpadem. Nové odpadové zákony
konečně zavádí i u nás povinné cíle na se-
parátní sběr skupin nebezpečného elektro-
odpadu. Doháníme tak vyspělé evropské

Co přináší nový zákon o výrobcích 
s ukončenou životností v oblasti elektroodpadu
Vláda České republiky schválila návrhy nových odpadových zákonů. Součástí balíčku je i zákon
o výrobcích s ukončenou životností. Tento zákon řeší tzv. rozšířenou odpovědnost výrobce za jeho
vysloužilé výrobky, např. v oblasti elektroodpadu. 
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země, kde obdobná pravidla platí již delší
dobu.

Zavedení účinného nástroje 
proti zkreslování sběrové povinnosti
elektroodpadu
Množství (váha) elektroodpadu, který
bude muset ten který kolektivní systém
sebrat a zrecyklovat vychází procentu-
álně z toho, kolik jeho účastníci (výrobci)
prodali nových elektrozařízení (v tunách).
Pokud tedy kupříkladu výrobci registro-
vaní v nějakém kolektivním systému pro-
dali 100 tun nových zářivek, jejich kolek-
tivní systém musí následně splnit určitou
minimální míru sběru, např. 65 % (v praxi
tedy sebrat a zrecyklovat minimálně 65
tun zářivek). Samozřejmě, že se našli
„koumáci“, které napadlo, že pokud by
se nevykázalo 100 tun prodaných zářivek,
ale třeba jen 10 tun, tak by nebylo nutné
sebrat 65 tun, ale jen 6,5 tuny. Odborně
se toto počínání označuje jako „zkreslo-
vání budoucí sběrové povinnosti“. La-
icky řečeno, jde o falšování, které je   sa-
mozřejmě naprosto nelegální. Je potřeba
podotknout, že to není žádná česká spe-
cialita, podobný problém se objevil
i v řadě jiných evropských zemí. Nic-
méně prakticky všude v EU (např. v Ně-
mecku, Francii, Holandsku, Belgii, Špa-
nělsku, Portugalsku, Dánsku atd.), mají
kolektivní systémy povinnost vykazovat
na ministerstvo životního prostředí
(nebo jiný odpovědný orgán) hmotnosti
o nových prodaných elektrozařízení deta-
ilně po jednotlivých producentech (tj. vý-
robcích/dovozcích) a po jednotlivých sku-
pinách elektrozařízení. Tímto detailním
vykazováním se totiž dá velmi efektivně
předcházet pokusům o falšování množ-
ství prodaných elektrozařízení, z nichž se
odvíjí nastavení výše cílů sběru. Rovněž
to umožnuje velmi efektivní křížovou
kontrolu. Česká republika byla doposud
jednou z mála zemí EU, kde toto opatření
nebylo prozatím zavedeno. Návrh zákona
toto opatření proti falšování budoucí
sběrové povinnosti zavádí konečně
i u nás.

Stejné příspěvky 
pro všechny výrobce 
– zákaz diskriminace malých výrobců 
Již podle aktuální právní úpravy by měli
malí i velcí výrobci platit kolektivnímu sy-
stému stejné příspěvky za sběr a ekolo-
gickou recyklaci elektroodpadu. Myšleno
samozřejmě stejné příspěvky za sběr
a recyklaci jednoho spotřebiče nebo 1 kg
elektroodpadu. Bohužel se tento princip
nediskriminace malých výrobců některé
kolektivní systémy snažily různými způ-
soby obcházet, např. poskytováním ne-
smyslných objemových slev pro velké
výrobce. Nově to však již není možné,
protože diskriminaci malých výrobců
striktně zakazuje nová směrnice EU, která
nařizuje rovnost velkých i malých vý-
robců v placení jednotkových příspěvků.
Stejné jednotné příspěvky jsou konečně
jasně nastaveny i v nové české odpadové
legislativě. Takže všechny objemové
slevy či jiné tzv. VIP slevy budou novou
odpadovou legislativou jednoznačně za-
kázány.

Povinnost viditelného příspěvku

Nové odpadové zákony rovněž zavádějí
povinnost tzv. viditelného příspěvku. Vidi-
telný příspěvek znamená, že prodejce
(elektroprodejna, e-shop atd.) musí na ce-
novce nového elektrozařízení jasně a vidi-
telně uvádět výši příspěvku, který výrobce
platí za sběr a recyklaci takového spotře-
biče. Toto nařízení má dva hlavní důvody.
Za prvé se takto ihned pozná, zda je vý-
robce nějakým způsobem zapojen do
sběru a recyklace elektrozařízení, za druhé
je viditelný příspěvek důležitý také proto,
aby bylo jasné, že příspěvky jsou pro
všechny výrobce v rámci jednoho kolek-
tivního systému stejné, a že tedy nedo-
chází k cenové diskriminaci malých vý-
robců. Toto nové opatření tedy přispívá
k větší transparentnosti a snadnějšímu
odhalování těch výrobců a kolektivních
systémů, které by se pokoušely obcházet,
nebo dokonce porušovat odpadové zá-
kony.

Zvýšení minimálního počtu 
sběrných míst elektroodpadu

Doposud musely kolektivní systémy zřídit
nejméně jedno veřejné místo zpětného od-
běru v každé obci, městském obvodě nebo
městské části s počtem více než 2000 oby-
vatel. To je celkem zhruba 850 sběrných
míst za celou Českou republiku. Toto pra-
vidlo bylo zavedeno před několika lety a ve
své době znamenalo určitě posun, protože
dříve nebyla žádná povinnost zřídit mini-
mální sběrnou síť na elektroodpad. Nic-
méně časem se ukázaly i slabiny tohoto
nastavení. Sběrná místa se koncentrují ze-
jména ve větších městech (nad 2000 oby-
vatel), ve středních obcích mezi 2000-3000
obyvateli je sběrných míst často až zby-
tečně moc (5 až 6, podle počtu kolektivních
systémů), v malých obcích s méně než
2000 obyvateli pak sběrná místa naopak
zcela chybí. Nově je tedy do zákona zave-
deno pravidlo, že každý kolektivní systém
musí vytvořit minimálně 1065 sběrných
míst rovnoměrně rozložených po celém
území České republiky v návaznosti na
počet obyvatel v jednotlivých krajích. Nové
odpadové zákony tedy přináší nejenom
zvýšení minimálního počtu sběrných míst
na elektroodpad z 850 na 1065, ale navíc
ještě budou muset být tato sběrná místa
lépe a pravidelně rozmístěna po celém
území České republiky. Jedná se tedy
o posun správným směrem.

Odpovědnost výrobce nezaniká účastí
v kolektivním systému 
Nositelem rozšířené odpovědnosti vý-
robce jsou výrobci, nikoliv kolektivní sy-
stémy. Účastí v kolektivním systému rozší-
řená odpovědnost výrobce nezaniká! Vý-
robce se tedy rozšířené odpovědnosti vý-
robců nemůže jednoduše zbavit tím, že se
stane účastníkem kolektivního systému.
Pokud kolektivní systém povinnosti řádně
neplní, je za neplnění těchto povinností od-
povědný jak výrobce, tak kolektivní sy-
stém. A to společně a nerozdílně. Toto je
velmi rozumné ustanovení, protože
v opačném případě by to vedlo k tomu, že
by výrobci rezignovali na opatrnost a vybí-
rali by si ty nejlevnější kolektivní systémy,
které by nízkých cen mohly dosahovat na-
příklad tak, že by elektroodpad vůbec ne-
sbíraly nebo by ho místo ekologické recy-
klace mohly třeba sypat do řeky. Tímto je
zajištěno, že výrobce musí zvážit, do ja-
kého kolektivního systému se přihlásí.  Vý-
robci jsou tak motivováni postupovat
obezřetně při volbě kolektivního systému
a v průběhu účasti se zajímat o způsob
jeho fungování.

Toto jsou ve stručnosti hlavní změny,
které přináší nová odpadová legislativa
v oblasti elektroodpadu. Novinky jsou to
velmi pozitivní.  Je vidět, že Ministerstvo
životního prostředí připravilo skutečně
nový a moderní zákon, který by měl
v rámci sběru elektroodpadu konečně při-
blížit Českou republiku k vyspělým zápa-
doevropským zemím. �

Ing. Petr Číhal, obchodní ředitel
Kolektivní systém EKOLAMP
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Zvláště když ministr hospodářství Hu-
bert Aiwanger ujistil asi dvě stovky
přítomných expertů svou plnou pod-

porou a ocenil geotermii jako důležitého,
ne-li přímo klíčového partnera při řešení
‚Wärmewende‘, tedy transformace v oboru
tepla. Ta je nejvýznamnější součástí ‚Ener-
giewende‘, neboť produkce tepla se podílí
větší polovinou na německé spotřebě pri-
mární energie.   

Geotermický rezervoár teplé vody ‚pod
nohami Mnichovanů‘ považuje Aiwanger za
jedinečný dar přírody. „Geotermie se musí
probudit ze svého spánku Šípkové Rů-
ženky,“ prohlásil ministr k hlubinné geoter-
mii v Bavorsku a přislíbil i své osobní zapo-
jení. Důkazem, že to myslí vážně, bylo i jeho
oznámení „Masterplan Geothermie“– dale-
kosáhlého plánu k podpoře rozvoje geoter-
mie. 

Aiwanger apeloval, aby se geotermie
stala základním kamenem bavorské Wärme-
wende a dostalo se jí tak uznání, které ji díky
její jedinečnosti v bavorském mixu obnovi-
telných energií náleží. Geotermie je bezkon-
kurenčně výhodnou formou získávání ener-

gie – např. společnost Enerchange vychází
ve svých propočtech z provozních nákladů
30-40 eur na jednu vyrobenou megawattho-
dinu a zároveň má geotermie jeden z nej-
vyšších potenciálů úspory emisí CO2, což
potvrzuje Umweltbundesamt. Také život-
nost vrtů je vysoká – k nejstarším patří geo-
termický vrt v Bad Füssingu u bavorsko-ra-
kouské hranice, který byl vyvrtán v roce
1938 a dodnes po více než osmdesáti letech
stále slouží. Problémem hlubinné geotermie
zůstávají zejména vysoké vstupní investice
do vrtů (u hloubek okolo pěti kilometrů se
jedná o vrtné náklady v řádu stovek milionů
korun) a také riziko neúspěšnosti vrtů kvůli
nenalezení dostatečného zdroje geoter-
mické vody. Obojí lze vyřešit, o čemž svědčí
rostoucí počet privátních investorů i odhod-
lané bavorské obce, spojující své síly u no-
vých projektů a v neposlední řadě nové dů-
myslné modely pojišťoven, kryjící geolo-
gická rizika.  

Aiwanger – jako představitel pragmatické
bavorské politiky – chce postupovat formou
‚realistických kroků‘. Konkrétní opatření mají
např. obsahovat finanční podporu budování

sítí dálkového tepla, které jsou základním –
a přitom organizačně i finančně náročným
– předpokladem dalšího rozvoje hlubinné
geotermie. Slíbil také zlepšování rámcových
podmínek, podporu vyhledávání investorů
i zájemců o geotermické teplo.

Bavorská geotermie neustále posiluje

Díky své jedinečné předalpské geologické
struktuře tzv. Molasové pánve s bohatými
zdroji přírodní geotermické vody předsta-
vuje zejména širší aglomerace Mnichova
a také východní Bavorsko mezi Chiemským
jezerem a hranicí s Rakouskem nejdůleži-
tější a nejdynamičtější geotermický region
nejen v Německu, ale i ve střední Evropě.
Srovnatelný je s Pařížskou pánví, která zá-
sobuje teplem okolo stovky tisíc obyvatel
metropole nebo s kolébkou světové geoter-
mie –  Toskánskem, které kryje zhruba tře-
tinu své spotřeby elektřiny pomocí hlubinné
geotermie. V Bavorsku jsou v provozu dvě
třetiny všech dnes provozovaných téměř
čtyřiceti hlubinných geotermických projektů
v Německu. Dalších jedenáct hlubinných

Bavorský ministr Aiwanger: 
...“v geotermii máme klíč k ‚Wärmewende‘... jen jím musíme otočit!“
Účast ministra na sedmém ročníku konference hlubinné geotermie „Praxisforum Geothermie.Bayern
2019“ byla sama o sobě velkou událostí a symbolickým uznáním pro branži, která v Německu dosahuje
nejlepších výsledků právě v Bavorsku. 
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geotermických projektů se nyní nachází
v Bavorsku ve fázi přípravy resp. plánování. 

Z dosavadních šedesáti bavorských hlu-
bokých geotermických vrtů resp. dublet
(tedy dvojice produkčního + injekčního vrtu)
s délkou čtyři až šest kilometrů jen čtyři zů-
staly ekonomicky nevyužitelné – bez nale-
zení dostatku geotermické vody. To svědčí
o vysoké kvótě úspěšnosti vrtů v této spol-
kové zemi. Nejteplejší bavorskou geotermic-
kou vodou s teplotou 150 °C disponuje pro-
jekt Holzkirchen jihovýchodně od Mnichova,
největší vydatností projekt Traunreut u Chi-
emského jezera se stošedesáti litry geoter-
mické vody za sekundu. 

V současnosti je středem pozornosti geo-
termický projekt München-Süd přímo
v Mnichově kousek od centra. Pět z celkem
šesti jeho vrtů bylo již úspěšně vyhloubeno
a poslední šestý se právě vrtá a má být
ukončen začátkem roku 2020.  Komunální
podnik SWM zde vybuduje geotermickou
teplárnu s kapacitou padesáti megawattů
a po zprovoznění v topné sezóně 2020/2021
se stane bezkonkurenčně největším geoter-
mickým zařízením v Německu. Měl by záso-
bovat až osmdesát tisíc mnichovských oby-
vatel geotermickým teplem.  

Zvláštní fórum k významu hlubinné
geotermie pro Wärmewende
Konference se odehrávala plně v duchu
současného převládajího vypjatého klima-
tického alarmismu v Německu. Mimo jiné
zaznělo, že Německo je šestým největším
světovým emitentem CO2, a proto se ne-
může vyhnout své zodpovědnosti za
ochranu klimatu a také, že aktuální v tomto
směru senzibilovaná atmosféra v německé
společnosti – umožňuje postupovat ještě
podstatně razantněji v podpoře obnovitel-
ných zdrojů než dříve. K tomu je asi vhodné
poznamenat, že z hlediska světových emisí
a jejich vývoje zůstává i tak Německo jen
malým zlomkem emisí triumvirátu Čína-
USA-Indie. A poslední opakované masivní
protesty německých farmářů, kteří ochro-
mili německá města tisícovkami obřích trak-
torů, zase příliš neopravňují k optimismu
ohledně bezvýhradné podpory německého
obyvatelstva. 

Německá vláda se po letech přešlapování
konečně odhodlala k ráznějšímu kroku –
předložení zákona o ochraně klimatu. Cílem
je do roku 2030 snížení emisí skleníkových
plynů o padesátpět procent proti roku 1990
a do roku 2050 dosáhnout „uhlíkové neut-
rality“. Klimatický balíček, schválený v po-
lovině listopadu bundestagem sice v žád-
ném ze svých opatření nezmiňuje geotermii,
ale přesto si řečníci konference od něj slibují
pozitivní dopady pro svou branži. Hlavně
zpoplatnění emisí CO2 u konkurenčních,
zatím cenově stále výhodných fosilních
paliv představuje podle nich velkou naději
pro geotermii, zvláště poté, co cena jedné
tuny emisí překročí hranici 100 eur. Výcho-
zích deset eur za tunu CO2 v roce 2021 tedy
nepovažují ani zdaleka za dostačující. Geo-
termii ale svítá naděje k vystoupení ze stínu
ostatních obnovitelných energií, které již léta
profitují z aktuálního vývoje. Překvapivě taky
došlo na konferenci i na ojedinělou sebekri-
tiku, že ‚Německo své ambiciózní plány

v energetice a ochraně klimatu nekonzultuje
se sousedními státy!‘  

Subvence nejsou řešením    

Žádný z účastníků závěrečné diskuze se ne-
vyslovil pro přímou finanční podporu for-
mou subvencování geotermického tepla,
obdobně jako u geotermické elektřiny,
u které je zaručena zákonná výkupní sazba
za kilowatthodinu. Výsledkem podle nich
nesmí být „nezaplatitelná Wärmewende“.

Německo by podle diskutujících nemělo
opakovat ‚chybu s fotovoltaikou‘. Objevila
se kritika, že „překotná podpora fotovoltaiky
stála zatím sto miliard euro (asi 2,5 bilionů
korun!) a přitom kryje aktuálně jen kolem
sedmi procent spotřeby elektřiny v Ně-
mecku.“ Mezitím dosáhlo Německo – také
s výrazným přispěním zákona o obnovitel-
ných energiích EEG – nežádoucího prven-
ství: nejvyšší ceny elektřiny pro domácnosti
na světě! Už v roce 2018 byla třikrát vyšší
než v USA a dokonce čtyřikrát vyšší než
v Číně.  

Naopak většina účastníků konference
podpořila státem koordinovanou a finančně
podporovanou výstavbu sítí dálkového
tepla, která je základním předpokladem pro
rozvoj geotermické branže v Bavorsku. Vy-
budování jednoho kilometru vedení dálko-
vého tepla stojí v Německu okolo jednoho
milionu eur = zhruba 25 milionů korun. V sa-
motném Mnichově je situace ještě poměrně

příznivá – třetina rozlohy města je už z dří-
vějška pokryta sítěmi dálkového tepla, pro
menší města a obce je ale budování sítí vel-
kou finanční zátěží. Je ovšem třeba zlepšo-
vat také jejich kvalitu – současné sítě po -
ztrácejí v provozu okolo třetiny energie ‚na
trase‘. 

Disponibilita geotermie je vysoká

Jedním z hlavních bonusů geotermie je dis-
ponibilita v kombinaci se spolehlivostí geo-
termických zařízení, které patří v energetice
k nejvyšším – srovnatelné jsou i s jadernými
a uhelnými elektrárnami. Roční disponibilita
hlubinné geotermie činí až 8760 hodin, je
tedy v Německu až devětkrát vyšší než
u slunce. Disponibilita větrné energie se po-
hybuje pouze mezi 1200 – 2400 hodinami
ročně. 

Za základ dalšího rozvoje obnovitelných
zdrojů energie jsou však přesto v Německu
nadále považovány především energie
slunce a větru, když i německým politikům
začíná postupně docházet, že takový obří
úkol samotné nezvládnou. Oba tyto zdroje
dohromady aktuálně kryjí v Německu jen asi
šest procent spotřeby primární energie.

Zůstává tedy stále dost nejasné, jak vůbec
hodlá Německo rychle transformovat svou
energetiku na obnovitelné zdroje v rámci
světově unikátního souběžného odchodu od
jádra a uhelných elektráren. Zvláště, když po-
kračuje zejména v německých mediích a ze
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strany ekologických aktivistů cílená diskredi-
tace zemního plynu – paliva s nízkými emi-
semi mezi fosilními energiemi a možná jed-
noho z mála skutečně nosných pilířů pomysl-
ného mostu k bezemisním technologiím. 

Vrty rozhodují 
o budoucnosti geotermie 
V hloubkách kolem deset kilometrů se na-
chází teplota okolo 300 °C pod většinou
všech kontinentů s výjimkou Antarktidy. To
je obrovský rezervoár energie, hlavně
v oboru petrotermické geotermie – tedy tzv.
„horké suché skály“ (Hot Dry Rock), ve které
se skrývá asi 95 % veškerého potenciálu hlu-
binné geotermie. 

Aby bylo možné zužitkovat v podstatě ne-
konečné množství geotermické energie ve
prospěch lidstva i ochrany životního pro-
středí a klimatu, je nutné vyvinout resp. zdo-
konalit metody vrtání do velkých hloubek
a tvrdých materiálů jako je žula. Hloubení
vrtů se zkrátka musí podstatně zrychlit
a zlevnit, aby poklesla cena drahých vstup-
ních investic do geotermie. Zajímavou pro-
gresivní vrtnou technologií s velkou bu-
doucností může být například vrtná techno-
logie FHOS australské společnosti Strada,
která již prodělala svou praktickou zkoušku
vrtání do netvrdších skal, například na zatím
nejhlubším britském vrtu v Cornwallu (cca
4500 m) a při vrtání do finské žuly. Dosáhla
tam pozoruhodných výsledků – průměrné
rychlosti vrtání 10-25m za hodinu a denního
vrtného výkonu až třista metrů.

S přihlédnutím k současnému stavu tech-
niky je už nyní dosažitelný potenciál geoter-
mie, který odpovídá třicetinásobku potenci-
álu všech známých zásob fosilních energií.
Vzhledem k neustále probíhajícím přírod-
ním procesům je přitom geotermická ener-
gie veskrze obnovitelná, a tedy v podstatě
nevyčerpatelná.

Česká MND Drilling & Services
v Evropě posiluje
Společnost MND Drilling & Services se síd-
lem na jihu Moravy a s více než stoletou
úspěšnou historií provádění hlubokých vrtů
získala v posledních letech v EU jedno z čel-
ních postavení mezi vrtnými kontraktory.
Jen v letošním roce úspěšně realizovala
projekty ve Francii, Německu, Rakousku, Itá-
lii, Maďarsku, ČR či Rumunsku. V posled-
ních deseti letech vyhloubila v Německu
5 hlubokých vrtů, uskutečnila dlouhodobou
kampaň na likvidace vrtů pro ExxonMobil
a také opravy sond. Letos dokončila MND
Drilling & Services nákup tří vrtných sou-
prav od německého kontraktora ITAG, který
po více než sto letech opouští vrtnou branži,
a rozšířila tak strategicky svou působnost
nejen na německy mluvících trzích. Vrt v Ge-
retsriedu jižně od Mnichova s hloubkou
6036 metrů provedený před šesti lety v ko-
operaci s německou firmou Daldrup držel
donedávna rekord nejhlubšího geotermic-
kého vrtu na evropském kontinentu.

Osmý ročník Praxisforum Geothermie.
Bayern 2020 se bude konat 12.-14. října
2020. �

Zdeněk Fajkus, Mnichov
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Vývoj emisí CO2 od roku 1990. Výrazný růst emisí zejména v asijských zemích není ani zdaleka
kompenzován poklesem v několika málo zemích, které je snížily 

Těžká vrtná souprava RIG 40 společnosti MND D&S na letošním vrtu v Bad Lauchstädtu nedaleko
Lipska. zdroj MND D&S 

>

Bavorský ministr Aiwanger: ...“v geotermii máme...

CI0419_36_38_Bavorský�ministr_FAJKUS_CI_SABLONA��26/12/19��11:44��Stránka�38



Tepelná čerpadla jsou velmi dobrým ná-
strojem pro úsporu energie v mnoha
průmyslových odvětvích. Navíc tepelná

čerpadla Mach řady Chameleon jsou vyba-
vena systémem měření a regulace, který je
přímo napojený na centrální dispečink vý-
robce, takže je technologie pod neustálou
kontrolou.

„Aby celý systém správně fungoval a tvořil
co největší úspory, tak je nutné jej mít řízený
z jednoho místa. Velmi záleží také na praktic-
kých znalostech člověka, který systém měření
a regulace v tomto případě tvoří,“ říká Stanis -
lav Mach, majitel společnosti Tepelná čer-
padla Mach, s.r.o., a dodává k tomu: „My se
vždy snažíme systém navrhnout od základů.
Podílíme se na projektové fázi samotné tech-
nologie a projektujeme systém měření a re-
gulace tak, aby tepelná čerpadla přinášela co
největší úspory. Naše společnost dodává
nejen zakázková tepelná čerpadla Chameleon

přímo na míru, ale provádí i návrhy a dodávky
celých energetických celků a systémů měření
a regulace těchto energetických systémů“.

Mezi projekty společnosti z posledních let
patří:
•  Dodávka technologie a systém měření a re-

gulace pro Pivovar Kamenice nad Lipou
(2018)

•  Dodávka technologie chlazení pro lihovar
Bioferm Kolín (2016)

•  Dodávka technologie a systém měření a re-
gulace pro výrobu horolezeckých lan
Mouka Tišnov (2017)

•  Dodávka technologie chlazení pro plasti-
kářský průmysl (2017)

•  Hotel Galant Mikulov – získal cenu Energy
Globe Award �

Více informací na: 
http://www.tepelna-cerpadla-mach.cz/,
tel:  +420 737-260-792
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Úspory, kam se podíváš
Společnost Tepelná čerpadla Mach, s.r.o., se zabývá více než 20 let vývojem, výrobou, instalací a servisem
tepelných čerpadel vlastní značky Mach. Za tuto dobu už dodala tepelná čerpadla nejen do rodinných
domů, ale i do škol, hotelů, lihovarů, pivovarů, saunových center, sléváren či průmyslových objektů. 
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Prvním výrobkem značky Dermacol byl
make-up, který si ženy rychle oblíbily a je-
jich přízni se těší dodnes. Proč?

Je totiž zcela jiný než standardní make-
upy, stačí ho hrozně malinko a zakryje
hrozně moc! A ne náhodou se tehdy v 60.
letech dostal až Hollywoodu. I v současné
době je označován především mezinárod-
ními youtubery jako „nejlepší krycí make-
up na světě“. Zásadní roli v něm hraje pig-
ment, kterého je v něm 55 procent, takže
nejen perfektně kryje, ale splňuje i pod-
mínky vysokého ochranného faktoru
a naši pleť tak chrání. Tenhle make-up také
neobsahuje žádnou vodu, ani konzer-
vanty. Je hypoalergenní a voděodolný,
takže se s ním můžete třeba i vykoupat.
Jeho recepturu jsme proto neměnili, při-
byly jen další odstíny. Dnes jich už máme
přes dvacet. A nejen pro Evropanky,
máme ho i v paletách pro afroamerickou
a asijskou pleť.

Nezůstalo jen u něj, nabídka se rozšiřovala
až do dnešní podoby, co vše obsahuje? 

Na našem trhu jsme už tři roky absolutní
jedničkou v prodejích dekorativní kosme-
tiky. Logo Dermacol dnes najdete na více
než 1000 produktech. Kromě pěstící, tělové
a dekorativní kosmetiky pro ženy vyrábíme

také speciální řady pro muže a na trh jsme
uvedli už 20 vlastních parfémů. Co se týká
prodeje rtěnek, i v těch jsme v České re-
publice první na trhu. Naším hitem je dlou-
hotrvající barva na rty, která vydrží i více
než 16 hodin: stačí se ráno nalíčit a přes
den si už nemusíte rtěnku doplňovat, ne-
otírá se a je neslíbatelná. Já sama na naše

rtěnky nedám dopustit a těžko mě někdy
uvidíte bez růže na rtech.  

Jaký důvod byl rozhodující pro to, že jste
začali podnikat v kosmetickém průmyslu? 

Důvod byl takový, že za mnou přišel můj
nejlepší kamarád Jozef Gemela a řekl mi,
Dermacol tě potřebuje, začni zítra. Taková
výzva se nedala odmítnout. 

Takže jste chopili, lidově řečeno, příleži-
tost za pačesy? 

V té chvíli nevím, jestli to byla příležitost
nebo potřeba, ale okamžitě jsem se do této
krásné práce zamilovala. Zjišťovala jsem,
že výrobky mají perfektní kvalitu a jsou
srovnatelné s luxusní kosmetikou, na kte-
rou jsem byla zvyklá ze zahraničí. Že
vlastně jediné, co chybí, je důstojná
a správná image. Můj první cíl bylo zaměřit
se na obaly, prezentaci a distribuci. A po-
sílit export.

Byl to krok do neznáma nebo jste už měli
zkušenosti s tímto byznysem? 

Zkušenosti z marketingu jsem měla, pra-
covala jsem v rodinné italské společnosti
Ferrero, kteří jsou experti na marketing.
Byla to ze začátku mravenčí práce, ale mo-
tivace byla ohromná, byli jsme mladí

S láskou ke kráse měníme svět,
řekla CzechIndustry Věra Komárová, spolumajitelka rodinné společnosti Dermacol
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a pracovali jsme odhodlaně 14 hodin
denně i více. 

Konkurence na trhu kosmetiky je obrov-
ská, co je potřeba udělat pro to, aby firma
obstála? 

Důležité je se odlišit, být nejlepší a na-
bídnout výrobky, které budete opravdu po-
třebovat. Přišla jsem už k rozsáhlému port-
foliu. Vybrala jsem nejdůležitější produkty,
na vrásky, na akné, na celulitidu a dlouho-
trvající make-up. Začali jsme s kampaní
„Dermacol studio radí“ – jak na vrásky, jak
na akné, jak na celulitidu a jak na krásnou,
pěstěnou pleť. Objížděla jsem Českou re-
publiku a Slovensko a rozšiřovala distri-
buci v kamenných prodejnách. Pokud
správě komunikujete a jste dostupní, tak to
může zafungovat. Ale distribuce byl nej-
větší oříšek. Skvělá byla ovšem spolupráce
s vlastní vývojovou laboratoří a výrobním
závodem. Zvládli jsme vytvořit spoustu
inovačních výrobků a obstáli s naší pozicí
v rámci konkurence.  Dnes jsme v České
republice na špičce v prodejích dekorativní
kosmetiky, protože „s láskou ke kráse mě-
níme svět“. 

Souhlasíte s názorem, že dobré zboží se
prodává samo? 

No musí o tom ale zákaznici vědět.
Hodně v tom dnes pomáhá internet. Kon-
krétně recenze domácích i světových you-
tuberů, kteří nadšeně doporučují náš výro-
bek bez toho, že bychom jim za propagaci
platili, protože oni opravdu říkají o výrob-
cích vlastní, subjektivní názor. Například
americký Jeffree Star uznal, že náš make-
up je nejlépe krycím make-upem na celém
světě. Radost nám dělají také dopisy
a zprávy od nadšených zákaznic a zákaz -
níků, kteří chválí naše výrobky nebo nás
naopak žádají, abychom uvedli na trh ně-
jaký nový produkt.  

V čem jsou hlavní přednosti vašich vý-
robků ve srovnání s konkurencí? 

Dermacol má velmi kvalitní krémy už od
dob svého vzniku. Vždycky jsme používali
mořské řasy, vitamíny, kolagen nebo kyse-
linu hyaluronovou, kterou se dnes chlubí
kdekdo. My ji máme v naprosté většině na-
šich pleťových krémů. Používáme sofisti-
kované látky a dlouhodobé účinky můžete
vidět například na zakladatelce naší značky
Olze Knoblochové, která ve svých 86 letech
vypadá posledních 40 let stejně skvěle. 

Kde všude se dnes prodává značka Der-
macol?

Naše výrobky najdete všude, v droge -
riích, na internetu ale i v našich kamen-
ných obchodech, kterým říkáme „česko-
slovenská království krásy“. Vybudování
obchodů byla velká investice, jen letos
jsme otevřeli další čtyři značkové prodejny
v Praze, Brně, Pardubicích a Zlíně. Osobní
kontakt se zákazníkem, doporučení na
míru i prezentace široké škály opravdu
kvalitních výrobků, to všechno jsou při bu-
dování jména kosmetické značky velmi
podstatné nástroje.

Vědí její uživatelé, že je z České repu-
bliky? 

Kromě krásných nových kanceláří
máme teď i nové logo Dermacol
Prague, které se hrdě hlásí k našemu le-
gendárnímu make-upu i k mezinárodně
populární Praze. Ke změně loga v roce, kdy
slavíme 30 let svobody, nás vedla celosvě-
tově stoupající známost a prestiž města
Prahy. Tu v zahraničí vnímají jako město
romantiky a nádherných žen. Podobně
jako je Rimmel spojován s Londýnem
a L´Oréal s Paříží, bylo podle nás načase,
aby mělo „svou“ kosmetiku i hlavní město
České republiky, a proto jsme přišli s Der-
macol Prague. Vyvážíme do 70 států po
celém světě, Dermacol expanduje mimo
jiné v USA, Polsku, Saúdské Arábii, Špa-
nělsku nebo třeba ve Vietnamu a díky
tomu děláme i České republice skvělou re-
klamu!

Prosadit se na zahraničních trzích není
snadné. Organizujete obchod v cizině
vlastními silami nebo využíváte služeb
státu? 

Většinou fungujeme přes distributory.
Kromě Slovenska a Brazílie, kde máme
vlastní pobočky.

Trh chce být bombardován novinkami,
řekl mi před lety jeden úspěšný podnika-
tel. Platí to i v kosmetickém průmyslu? 

Ano, novinky tvoří každý rok asi 25 pro-
cent obratu. 

Make-up se prodává více než půl století
a stále je atraktivním zbožím. Zajímalo by
mne, zda vývoj nových výrobků vychází
z požadavků trhu nebo je to kontinuální
proces? 

Sledujeme poslední trendy, a vytváříme
nové potřeby! Například, před více než de-
seti lety jsme uvedli bázi pod make-up. Vý-
robek jsme na našem trhu dobře zavedli
a dnes máme v tomto segmentu třeba
v drogistickém řetězci Teta kolem 60 %.
Báze pomáhá udržet make-up déle a pod-
poruje to, aby pleť vypadala vyhlazeně,
díky bázi se make-up také neusazuje v pó-
rech a vráskách.

Letos jste se udělali řadu zásadních roz-
hodnutí, která mají posílit značku a zvýšit
její prestiž. Řekněte nám o nich více.  

Udělali jsme řadu strategických investic.
Přestěhovali jsme firmu do nových kance-
láří, které jsou doslova rájem pro ženy.
Jsou totiž navrženy a zařízeny s ohledem
na zaměstnankyně, které jsou ve společ-
nosti Dermacol nad muži v drtivé převaze.
Chtěli jsme vytvořit povznášející prostředí,
které bude příjemné hlavně nám, ženám,
což se podle dosavadních ohlasů povedlo.
Do vlastní továrny v Brně jsme pořídili
technickou novinku, nejmodernější typ za-
řízení, který je na trhu dostupný: novou
varnu barevných kosmetických hmot. Zá-
klad varny pro barevné hmoty – tedy
hlavně make-upy, ale i fluidy nebo oleje –
tvoří dva nové kotle, z nichž má každý
objem 1100 litrů. Spolu s digitálními tech-
nologiemi zařízení umožňuje přesně kon-
trolovat každý var.  A tak třeba našeho le-
gendárního krycího make-upu teď mů-
žeme vyrobit až pětkrát víc, což znamená
až 15 milionů kusů ročně. Kromě toho
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máme nové logo a samozřejmě i nové pro-
dukty – mezi jinými krycí, voděodolný
a dlouhotrvající make-up Longwear Cover,
luxusní srdíčkové paletky, Collagen sérum
a další dva parfémy. A protože neustále
rosteme, vybudovali jsme i nové sklady
u letiště v Brně.

V čem jsou podle Vás přednosti rodinné
firmy, jakou „dělbu práce“ jste s manže-
lem zvolili? 

Manžel je podnikatel, matematik a fi-
nančník. Já pracuji na strategii značky a vý-
voji nových výrobků. Čerpám inspiraci
z pracovních cest, vyhledávám nové příle-
žitosti a vylepšování fungování celé spo-
lečnosti. Naše práce se tak dobře doplňuje.
Do chodu se už zapojují i naše tři dcery. Ty
pro Dermacol vymýšlejí nové výrobky,
mladší dcerky Sára s Anežkou navrhly už
tři sprchové gely pro děti a nejstarší dcera
Julia navrhla pleťovou řadu Love My Face
pro teenagerky a metalické slupovací
masky. Kromě návrhů výrobků se děti po-
dílejí i na designu obalů. 

Když se ohlédnete zpět, co považujete za
hlavní úspěch a naopak, co se nepovedlo
podle vašich představ? 

Když Dermacol slavil 50 let existence,
zís kávali jsme ocenění a skvělé recenze od
světoznámých youtuberů. Já sama jsem
se pak dostala mezi 75 nejvlivnějších žen
v České republice. Je to obrovská výzva

a pohání nás to dál. Máme pořád další
výzvy pro rozšiřování v exportu a chtěli by-
chom posilovat v kategorii pleťové a tělové
kosmetiky.

Čím překvapíte zákazníky v příštím roce?  
Prodáváme už v 70 státech a začátkem

příštího roku začneme i v Brazílii. V rámci
drogistického řetězce Rossmann se více
rozšíříme i v Polsku, kde už teď máme
velmi dobrou pozici. Prodej v Polsku také

podpoříme i televizní kampaní. Rok 2020
pro nás bude zásadní pro spoustu novinek,
jedna z nich jsou kosmetické výrobky, které
budou vonět jako jídlo. Dokážete si před-
stavit pistáciovou bázi pod make-up či
make-up jako tiramisu. Lesky, které vypa-
dají jako mléčné koktejly? Těšte se!

Jaké je vaše podnikatelské krédo, kterými
zásadami se řídíte ve své práci?

Štěstí stojí velkou dřinu. �
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27. ROČNÍK SOUTĚŽE 

MANAŽER ROKU

Vyhlašovatel soutěže 
MANAŽER ROKU www.manazerroku.cz

Připojte se k úspěšným manažerským osobnostem a přihlašte se 
do soutěže o nejlepšího manažera/ku za rok 2019

 Kategorie: Manažer digitálního věku, Vizionář, Manažer MSP, Zahraniční manažer, 
Mladý manažerský talent, Průmysl a návazné obory, Zemědělství, Služby, Nezisková sféra, 
Veřejná správa. Zvláštní cena Inovace pro udržitelný rozvoj a Cena mediálních partnerů.

S láskou ke kráse měníme svět,

>
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Vyplývá to ze zprávy k nejnovějšímu, již
54. indexu atraktivnosti zemí pro in-
vestice do obnovitelných zdrojů (Re-

newable Energy Country Attractiveness
Index, RECAI), který pravidelně sestavuje EY.

Zpráva očekává, že se výrazně zrychlí za-
vádění klíčových moderních technologií,
jako jsou decentralizované zdroje energie,
elektromobily, demand-response techno-
logie, tj. technologie umožňující optimali-
zovat výrobu elektrické energie podle ak-
tuální poptávky, i systémy pro skladování
energie. Pokud chceme uskutečnit scénář
udržitelného rozvoje navržený Meziná-
rodní energetickou agenturou, musí se in-
vestice do obnovitelných zdrojů energie
zdvojnásobit z 300 miliard USD přislíbe-
ných v roce 2018 na průměrných 600 mili-
ard USD ročně. Do roku 2050 by to bylo
celkem asi 18,6 bilionů USD.

Na prvním místě je stále Čína

Globální jedničkou v investicích do obno-
vitelných zdrojů je podle aktuálního že-
bříčku stále Čína, která si svou pozici udr-
žela především díky objemu investic, a to
i přes 39% pokles v letošním prvním polo-
letí. Jeho důvodem je přechod od garan-
tovaných výkupních cen energie produko-
vané větrnými a solárními elektrárnami na
aukce. Ani na druhé příčce žebříčku ne-
došlo k žádné změně: udržely si ji Spojené

státy, kde se připravuje řada projektů moř-
ských větrných parků a solární a pevninské
větrné elektrárny mohou stále využívat
slevy na dani. Velká Británie si přes nejis-
totu spojenou s brexitem polepšila na
sedmé místo: svůj podíl na tom mají aukce
energie vyrobené v mořských větrných
parcích, díky nimž se tato energie již ne-
bude dotovat. Vzestup na žebříčku zazna-
menalo také např. Španělsko nebo Viet-
nam, kde k tomu přispěl především ros-
toucí trh se solární energií. A do první 40
sledovaných zemí se po několika obtížných
letech znovu vrátilo Polsko.

Propojení kapitálových zdrojů
s developery pomůže k uhlíkové neutralitě
Zpráva EY analyzuje příležitosti, které se
před energetikou otevírají v souvislosti
s úsilím o dosažení nulových emisí sklení-
kových plynů, i překážky, které bude na
této cestě nutné překonat. Bude to mimo
jiné vyžadovat větší otevřenost inovativ-
nějším investičním modelům, které propojí
kapitál s výrobními kapacitami. Jednou
z alternativ, jak dát dohromady energetické
společnosti a investory, by mohla být na-
příklad nová verze modelu „yieldco“, tedy
založení nové výnosové společnosti se za-
jištěnými peněžními toky. Takové a po-
dobné modely se mohou stát společnou
platformou, která propojí masivní kapitá-

lové zdroje s developery schopnými vybu-
dovat energetickou strukturu potřebnou
pro dosažení uhlíkové neutrality.   

„Na nové projekty v oblasti obnovitel-
ných zdrojů bude potřeba obrovský kapi-
tál, takže se určitě v nejbližších letech ob-
jeví spousta nových investičních modelů.
Tyto projekty jsou totiž stále komplexnější
a zasahují do řady odvětví. Proto je nutné
hledat nové finanční zdroje a nové mecha-
nismy, jak efektivně získat finance. Uhlí-
ková neutralita bude vyžadovat hlubokou
změnu téměř ve všech oblastech ekono-
miky, nicméně energetika bude hrát
v tomto úsilí ústřední roli,“ říká Blahoslav
Němeček, partner týmu poradenství pro
klienty z odvětví energetiky v regionu
střední a jihovýchodní Evropy, a dodává:
„Snížit emise skleníkových plynů na nulu
je extrémně náročný úkol. Čtyři země světa
již přijaly legislativu, v níž se zavázaly do-
sáhnout tohoto cíle do roku 2050, a více
než 60 dalších o tom aktivně uvažuje. Pro
sektor energetiky to znamená mimořád-
nou šanci na transformaci, která je zároveň
nevyhnutelná. Je na čase zbavit se otře-
pané nálepky, že tohle odvětví se mění jen
velice pomalu, ukázat rozhodnost a při-
jmout razantní opatření v řadě oblastí –
především používat nové technologie, in-
vestovat do energetické účinnosti a plošně
prosadit tzv. carbon pricing, tedy zpoplat-
nění emisí skleníkových plynů.“ �
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Průzkum EY: jen energie z obnovitelných zdrojů 
nám uhlíkovou neutralitu nezajistí
Pokud chceme do budoucna skutečně směřovat k uhlíkové neutralitě, je potřeba investovat nejen do
výroby energie z obnovitelných zdrojů, ale také do elektrifikace dopravy a teplárenství, do vodíkové
energie nebo do inteligentních distribučních sítí, díky nimž lze v reálném čase regulovat
decentralizovanou výrobu a spotřebu elektrické energie. 

MPO vyhlásilo novou výzvu v programu podpory 
Úspory energie, podpoří fotovoltaické systémy

Ministerstvo průmyslu a obchodu
vyhlásilo III. výzvu programu pod-
pory OP PIK Úspory energie Foto-

voltaické systémy s/bez akumulace pro
vlastní spotřebu.

Cílem tohoto programu je podpora kon-
kurenceschopnosti a udržitelnosti české
ekonomiky prostřednictvím maximálního
využití výroby elektřiny z obnovitelných
zdrojů, konkrétně z fotovoltaických sy-
stémů.

Plánovaná alokace na tuto výzvu je 500
mil. Kč (podporu pro podniky nesplňující
definici malých a středních podniků dle pří-
lohy č. 1 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014
lze poskytnout maximálně do výše 80 %
alokace na tuto výzvu). Jedná se o průbě-
žnou výzvu, kde příjem žádostí o podporu
bude probíhat od 13. 1. 2020 do 31. 8. 2020.

Podpora je poskytována v souladu s člán-
kem 41 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014
a může být proto slučitelná s vnitřním trhem

ve smyslu čl. 107 odst. 3 Smlouvy o fungo-
vání EU a je vyňata z oznamovací povin-
nosti dle čl. 108 odst. 3 Smlouvy o fungo-
vání EU. Míra podpory je 80 % pro malé
podniky, 70 % pro střední podniky a 60 %
pro velké podniky ze způsobilých výdajů
projektu. Dotace na projekt je poskytována
minimálně ve výši 2 mil. Kč a maximálně do
výše 50 mil. Kč.

Proti předchozím výzvám došlo ke zvý-
šení maximálního možného instalovaného
výkonu fotovoltaického systému na 2 MWp,
při zjednodušení administrativních poža-
davků došlo ke zrušení povinnosti dokládat
podnikatelský záměr, historickou spotřebu,
projektovou dokumentaci či položkový roz-
počet. V rámci zjednodušení výzvy byla zru-
šena podpora v režimu de minimis, došlo
k zavedení maximálních měrných investič-
ních nákladů ve výši 35 tis. Kč / 1 kWp insta-
lovaného výkonu FVE a 30 tis. Kč / 1 kWh sy-
stému akumulace elektřiny.

U modelu hodnocení došlo k zjednodu-
šení a snížení počtu hodnotících kritérií.
Počet kritérií C Potřebnost a relevance pro-
jektu byl snížen ze 3 na 2, u kritéria C1 Po-
měrná doba ročního využití instalovaného
výkonu se nově hodnotí množství vyro-
bené elektřiny bez ohledu na její využití,
přičemž v rámci kritéria C2 Bonifikace za
podíl vyrobené elektřiny z fotovoltaické
elektrárny určenou pro vlastní spotřebu
podniku na celkové výrobě elektřiny z foto-
voltaické elektrárny zůstává zachováno
omezení přetoku vyrobené elektřiny do dis-
tribuční soustavy.

Hospodárnost rozpočtu byla nahrazena
zavedením Nákladové efektivity projektu za-
měřené na měrné investiční náklady.

MPO předpokládá, že tato zjednodušení
Výzvy i hodnotících kritérií povedou ke zjed-
nodušení podávání žádostí ze strany žada-
telů a zrychlení procesu hodnocení ze strany
MPO. �

CI0419_43_Průzkum EY_CI_SABLONA  26/12/19  11:45  Stránka 43



Umění vládnout je řemeslo

První, kdo pochopil, že politici a vládci se musí
učit svému řemeslu, byl starověký řecký mys-
litel Platón. Založil vlastní školu v Aténách. Síd-
lila mimochodem v tělocvičně s názvem Aka-
dema a pojmenovali ji tak po legendárním řec-
kém hrdinovi. V této škole učil mladé muže
umění vládnout. Je neuvěřitelné, že tato škola
existovala přes 900 let (od roku 385 př. n. l. do
529 n. l.). Pojem akademie se díky tomu stala
synonymem vzdělávacích institucí. Platón byl
natolik skromný, že vše, co sepsal, nazýval So-
kratovými myšlenkami. Byl první, kdo jedno-
značně rozdělil a pojmenoval politický svět na
pět okruhů: demokracii, aristokracii, oligarchii,
monarchii a tyranii. Definoval i tři typy spra-
vedlnosti, a to spravedlnost boží, dále lidskou
a spravedlnost mrtvých. Stejně tak určil i tři
typy dovedností, tedy praktická, tvůrčí a teore-
tická dovednost. Právě politiku považoval za
věc praktickou, tedy vyžadující určitou znalost,
dovednost a přístup. Na základě Platónových
myšlenek vybudoval další z filosofů, Ptolema-
ios, v Alexandrii nový model města a státu,
který zajišťoval ekonomickou prosperitu, du-
chovní rozvoj, podněcoval vědecké objevy
a podporoval hledání nových cest. Tyto tři pří-
stupy měly zajišťovat ucelenou prosperitu spo-
lečnosti s důrazem na rozvoj jednotlivců.
„Vládce musí být lepší, učenější než jeho pod-
daní, jinak jim nemůže vládnout, ale pouze
ovládat strachem,“ alespoň podle Ptolemaia.
Jak velký je přesah a odkaz Platóna o několik
tisíciletí později, tedy v dnešní době, ukazuje
současný „segmentový“ přístup řízení, kde
jednotlivé oblasti společnosti se rozvíjejí bez
ohledu na ostatní. 

Třísektorový manažer

Řízení regionů vyžaduje stále více lidí, kteří
jsou schopni orientovat se a působit ve všech
třech sektorech – soukromém, veřejném a ne-
ziskovém. V této souvislosti se proto začíná
hovořit o tzv. „třísektorovém manažerovi“.
Tito lidé jsou stále žádanější, neboť jejich
pestré pracovní zkušenosti se dají velmi dobře
využít při rozvoji regionů. Patří také k nejvý-
znamnějším a nejvlivnějším osobnostem své
doby. Pro příklady nemusíme chodit daleko.
Lidé, jako Andrew Carnegie, Michael Bloom-
berg či Bill Gates, kteří získali jmění v soukro-
mém sektoru, se později úspěšně věnovali
a věnují politice nebo filantropii. „Třísektoroví
manažeři“ se díky svým zkušenostem odlišují
od jiných zejména způsobem svého uvažo-
vání. Studie na toto téma, kterou vypracovali
Nick Lovegrove a Matthew Thomas, stanovila
šest kompetencí, kterými se jmenovaní mana-
žeři vyznačují. Jde například o vyvážení růz-
ných osobních motivů. Úspěšní manažeři totiž
dokáží sladit potenciálně konfliktní cíle. Většina
se v určitém okamžiku zajímá o tvorbu bohat-
ství pro sebe a svou rodinu, což je spojeno se
soukromým sektorem. Zároveň ale usilují
o větší vliv ve státní správě, aby státní byro-

kracie zůstala v rozumné šíři a zbytečně se ne-
rozrůstala. Tito lidé zpravidla mají smysl i pro
určité „ sociální poslání“, což je směruje k ne-
ziskovému sektoru. Jejich motivem je vytvářet
i „veřejnou hodnotu“. Tu stále ještě mnozí po-
litici považují za cíl politiky, stejně jako je „sha-
reholder value“ cílem byznysu. „Třísektoroví
manažeři“ jsou tedy spíše idealističtější než
sobečtí a pragmatičtější než ti tzv. „obětaví“.
A právě kombinace idealismu a pragmatismu
je základem jejich úspěchu.

Také si osvojili mezisektorové znalosti a na-
učili se je aplikovat. Dobří manažeři v soukro-
mém sektoru vynikají například v tom, jak do-
káží přerozdělovat omezené zdroje ve své
firmě k jejímu prospěchu. Zaměstnanci ve ve-
řejném sektoru umí zase sladit protichůdné
zájmy a vytvořit určitý právní rámec ve pro-
spěch veřejnosti. Neziskoví manažeři zaměřují
své ještě omezenější zdroje ve prospěch soci-
ální sféry. Manažeři, přecházející ze sektoru do
sektoru, získávají znalosti o všech třech sférách
a posilují tak svou schopnost pracovat napříč.
Charakteristickou vlastností jmenovaných
lídrů je schopnost rozpoznat podobné rysy ve
zdánlivě nesouvisejících situacích. 

„Třísektoroví manažeři“ musí nejen vidět
paralely mezi sektory, ale také přesně vyhod-
notit rozdíly v konkrétních situacích a upravit
podle toho své postupy v rámci osvojení si tzv.
„kontextuální inteligence“. Jedná se o schop-
nost jednat s ohledem na kontext zájmů repre-
zentantů partnerských sektorů. Mnozí tito ma-
nažeři se dále časem soustředí na určitý prob-
lém a vytvoří si pro jeho úspěšné řešení pří-
slušné know-how. Rozvíjet a aplikovat tyto
specifické znalosti řešení napříč sektory jim
umožňuje pochopit skryté zákonitosti a překo-
nat některá omezení, která jsou pro manažery
z jednotlivých sektorů překonatelná jen ob-
tížně. To přispívá k důvěryhodnosti „třísekto-
rových manažerů“ a zvyšuje efektivitu jejich
práce při konsensuálním řešení problémů,
které se dotýkají více sektorů.

Sítě jsou důležité pro jakoukoliv kariéru, ale
pro „třísektorový“ management jsou ještě
mnohem důležitější. Tito manažeři jsou na
svých sítích plně závislí, protože jsou podmín-

Regionální rozvoj si vyžaduje nové kompetence
Současná společnost potřebuje stále více lidí, kteří jsou schopni orientovat se a působit ve třech
základních sektorech – soukromém, veřejném a neziskovém. Je dobré zdůraznit, že se jedná
především o manažerskou činnost v regionech. Zdá se, že se vytváří nový typ tzv. „třísektorového
manažera“. Základem úspěchu zmíněných jedinců je kombinace idealismu a pragmatismu.
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Vizionářství
Mysl soustředěná na budoucnost –
představují si lepší budoucnost, která
přijde poté, co budou překonány nej-
větší problémy společnosti. 
Vizionáři vědí, jaké podmínky je třeba
vytvořit, aby lepší budoucnost mohla
přijít.

Moc

Schopnost budovat vztahy a ovlivňo-
vat ostatní s úmyslem formovat bu-
doucnost tak, aby přinášela prospěch
společnosti.

Empatie

Budování pevných a důvěryhodných
vztahů s ostatními zúčastněnými stra-
nami, které jsou nezbytné pro úspěch
sdíleného projektu – emocionálně cítit
to, co cítí jiní lidé, a poznávat, jak
ostatní vnímají svět.

Důvěra

Důvěra posiluje vztahy a zvyšuje repu-
taci. K vlastnostem, z nichž důvěra vy-
růstá, patří bezúhonnost, transparent-
nost, celistvost, důslednost, spolehli-
vost a péče o zájmy ostatních.

Všestrannost

Disponovat mnoha různými způsoby
myšlení a chování a také patřičné se-
beovládání – sebejistota a nenucenost.
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kou pro sestavování týmů, které dokáží řešit
komplexní problémy i on-line.

Většina „třísektorových manažerů“ dospěla
ke své kariéře náhodou. Neplánovali ji, ale jak
se říká, „štěstí přeje připraveným“. Nestačí
schopnosti a pracovní nasazení. Takoví lidé
musí být ochotni sejít z vyšlapaných cest, vy-
užít příležitostí a přijmout riziko, které s tím
souvisí.

Model PQ – politická inteligence

V souvislosti s termínem „třísektorový mana-
žer“ lze zmínit ještě pojem „Model PQ – poli-
tické inteligence“ od autorů knihy Politická in-
teligence lídrů (Gerry Reffo, Valerie Wark). PQ
je schopnost vůdčích osobností navzájem se
strategicky ovlivňovat ve světě, v němž se ve-
řejná správa, byznys a širší společnost podílejí
na moci, a tak formují budoucnost. Proto si
musí „ třísektorové manažeři“ odpovědět na
nejrůznější otázky. Například, zda dovedou re-
agovat na změny ve svém okolí. Stačí si se-
psat změny, kterými tato oblast prochází,
a určit, zda zažité postupy jsou v souladu
s dnešní dobou. Musí si uvědomit, jak se
v průběhu času změnily výzvy, kterým svě-
řená organizace čelí a zda má pozitivní vliv na
prostředí, ve kterém funguje. S tím souvisí
otázka, jak ho vnímá okolní komunita, zúčast-
něné strany a širší společnost. Pokud je to
nutné, měli by změnit způsob svého chování
a určit jak.

Nejdůležitější otázkou však je, zda si věří, že
dovede splnit cíle, které si vytyčil, a také to, zda

těmto cílům osobně věří. Odtud následně
vede přímá cesta k strategiím, které jsou pro-
spěšné pro něho i pro jeho současné či bu-
doucí partnery? Ostatně spolupráce sama je
důležitým otazníkem. Uvažuje o tom, jak při-
stupovat ke svým partnerům? Hovoří spo-
lečně stejným jazykem? Tedy ujasnit si, čeho
chce každý z nich dosáhnout? Uvědomuje si
opravdu, co oni čekají od něho a zda to je ku
prospěchu společnosti? Pokud se v průběhu

času objeví rozdíly v hodnotách zúčastněných
organizací, musí nejdříve zjistit, jak se proje-
vují. Teprve následně řeší, zda neohrožují sa-
motnou spolupráci a v případě, že ano, do-
vede je s partnery projednat a rozdíly sjedno-
tit. �

Ing. Marek Pavlík, Ph.d., 
konzultant, pedagog a autor publikací 

v oblasti regionálního rozvoje 

Účelem naší společnosti je úspora
energií našim zákazníkům pomocí

ekologicky šetrných zdrojů

Tepelná čerpadla Mach, s.r.o.
U Mostu 590, 672 01 Moravský Krumlov, www.tcmach.cz

Vývoj, výroba,
instalace a servis
tepelných čerpadel

Projekty a realizace
měření a regulace

Úspory energie
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Město v dějinách

Kořeny Daruvaru sahají daleko do minulosti.
První stopy jsou v dávné době antiky, kdy byl
hlavním městem Republiky Iassů, v římských
dobách tu pro patricie byly proslulé lázně
Aquae Balissae, což v překladu znamená
velmi horké prameny. V dobách turecké
správy byl Daruvar důležitým strategickým
bodem. Později se město stalo střediskem
obchodu. V době panování hraběte Janko-
viće, kterého bereme za zakladatele dnešního
Daruvaru, se město stalo významným ře-
meslnickým a obchodním střediskem.

Multikulturnost a české tradice

Daruvar má nejrůznorodější složení obyva-
telstva v Chorvatsku. Na jeho území žijí pří-
slušníci více než 20 národností. Nejpočetnější
jsou Chorvaté, Češi a Srbové, což se odráží
i na kulturních charakteristikách, folkloru a li-
dových obyčejích. Ve městě a v přilehlých
obcích vládnou dobré vztahy mezi národ-
nostmi. Téměř žádná z vesnic není osídlená
jen jedinou národností, v každé jich žijí tři
i více. Z této kulturní různorodosti vyplynula
vysoká úroveň tolerance k odlišnostem
a kladný postoj ke změnám. 

Když se vydáte na procházku Daruvarem,
určitě si všimnete, že velká část místních

obyvatel ve své denní komunikaci nepoužívá
jen chorvatštinu, ale hovoří i česky. Není
proto náhodou, že většina všech společen-
ských a kulturních událostí české menšiny se
koná právě v něm. Sídlí zde Svaz Čechů v Re-
publice Chorvatsku. Už v roce 1907 byla za-

ložena Česká beseda Daruvar a po ní se za-
kládaly další instituce a spolky. Největší při-
stěhovalecká vlna Čechů byla v 18. a 19. sto-
letí, kdy do Chorvatska přicházeli různí úřed-
níci, vojáci, učitelé, řemeslníci, ale také země-
dělci, kteří kupovali půdu od zchudlé šlechty.
Přistěhování bylo snadnější i tím, že v té
době české země a Chorvatsko patřily do ra-
kousko-uherské monarchie.

V dnešní době jsou chorvatští Češi orga-
nizováni ve svých spolcích – českých bese-
dách. V těchto sdruženích se pracuje přede-
vším na uchování českých tradic a kultury,
jakož i českého jazyka. V Končenici a Daru-
varu jsou české mateřské školy a základní
školy, v nichž výuka probíhá v češtině.
Výuka českého jazyka je také v Gymnáziu
Daruvar. Ve městě působí také Novinově vy-
davatelská instituce Jednota, která vydává
různé časopisy a publikace v českém jazyce,
například týdeník Jednotu, měsíčník Dětský
koutek a Český lidový kalendář. Připravují se
tu i různé literární a vědecké publikace, jakož
i učebnice v českém jazyce. Stanice Radio
Daruvar denně vysílá pořad v českém ja-
zyce. V Daruvaru je také sídlo zastřešující or-
ganizace Čechů v Chorvatsku. Svaz Čechů
v Republice Chorvatsku je nepolitická orga-
nizace dobrovolně sdružených spolků – čes -
kých besed, škol, klubů a jednotlivců – pří-
slušníků české menšiny v oblasti kultury,

Daruvar – město s velkým investičním potenciálem
Malebný Daruvar leží ve střední části Chorvatska, turistické destinaci s nejrychlejším nárůstem
v Evropě za posledních deset let. Je přímo v centru kontinentálního Chorvatska, v blízkosti pěti
evropských metropolí – Záhřeb, Lublaň, Bělehrad, Sarajevo, Budapešť, i mnoha dalších urbánních
středisek. Je centrem české národnostní menšiny v Chorvatské republice. Vítejte v Daruvaru!

46
4I2019

Damir Lneniček, starosta Daruvaru

CI0419_46_49_Daruvar_CHORVATSKO_CI_SABLONA��26/12/19��11:46��Stránka�46



vzdělávání, vědy a sportu. Činnost je bohatá
a různorodá – sestává se z různých akcí
v průběhu roku, zaměřených na zachová-
vání české kultury a jazyka a národnostní
svébytnosti. Dožínkové slavnosti jsou nej-
větší kulturní akcí chorvatských Čechů. Je to
oslava dokončení žní, při níž ženci projevují
svou radost ze sklizně a uschování úrody do
bezpečí. Češi mají svého poslance v Chor-
vatském sněmu pana Vladimíra Bílka, který
je zároveň místostarostou Daruvaru, jenž za-
stupuje a spojuje Čechy v Chorvatsku a zemi
jejich předků Českou republiku, a za pomoci
české vlády a různých institucí zprostředko-
vává podporu zdejším krajanům. Nejlepším
příkladem je probíhající přístavba české zá-
kladní školy a mateřské školy, plánuje se
uspořádání Českého kulturního centra.

Zelená oáza klidu 
a vnitrozemského cestovního ruchu
Daruvar má nejvíc různých turistických
zdrojů v kontinentálním Chorvatsku: ter-
mální prameny, které se využívají k zdravot-
nickým procedurám i koupání, různé akce,
vinařství, pivovar, myslivecké revíry, oblasti
pro rybolov, trim stezky na procházky, cyk-
listiku, pěší turistiku, vesnickou turistiku,
astroturistiku (mezinárodní park tmavé ob-
lohy Vrani kamen), kongresovou turistiku
a řadu dalších možností. Chorvatské turis-
tické sdružení prohlásilo Daruvar nejkrás-
nějším malým městečkem vnitrozemského
Chorvatska dokonce sedmkrát. Cestovní
ruch je jedním z nejdůležitějších hospodář-
ských odvětví, se kterými Daruvar počítá,
proto neudivuje údaj, že plány do bu-
doucna, které v dalším textu představíme,
počítají s nárůstem cestovního ruchu
z dnešních 56 tisíc noclehů za rok na 250 až
300 tisíc v následujících letech. Chloubou
daruvarské turistiky a bezpochyby i lázeň-
ského turismu vnitrozemské části Chorvat-
ska jsou lázně.

Od dob starých Římanů

Daruvarske toplice jsou vysoce hodnocené,
moderně uspořádané středisko zdravotní
péče, nenápadně zakomponované do pří-
rody, ležící přímo u pramenů léčivé termální
vody a minerálního bahna, obklopené vel-
kým, pěkně upraveným parkem bohatým na
architektonické památky, s velkou krajinář-
skou hodnotou. Dějiny lázní sahají do dob
starých Římanů. Tradice lázeňského turismu

začala v roce 1772, kdy byla v Daruvaru po-
stavena první lázeňská budova. 

Právě lázeňský cestovní ruch je to, čím
jsou Daruvarské lázně nejvíc známé v Chor-
vatsku a širším regionu. Jsou vrcholným
sportovním střediskem v kontinentálním
Chorvatsku, které už řadu let početní uživa-
telé uznávají za ideální místo pro přípravu
sportovních týmů a reprezentací. Služby in-
dividuální léčby zraněných sportovců pod
odborným dozorem lékařů sportovní medi-
cíny využila řada slavných chorvatských
a světových jmen, jako např. několikaná-
sobní světoví mistři v lyžování a olympionici
Janica a Ivica Kostelićovi, vítěz Grand Prix
a UFC Mirko Filipović, olympijská, světová
a evropská mistryně v hodu diskem Sandra
Perkovićová a „trenér nad trenéry“ Miroslav
Blažević, pod jehož vedením v roce 1998
chorvatská fotbalová reprezentace získala
bronz na fotbalovém mistrovství světa ve
Francii.

Za návštěvu špičkových sportovců Daru-
varské lázně vděčí renomovaným zdravotní-
kům. Jedním z nich je specialista fyzikální
medicíny dr. Božidar Egić, odborník proslulý
ve sportovním světě doma i v zahraničí. Spe-
cializaci absolvoval v Chorvatsku, postgradu-
ální studium v Česku, kde se zaměřil na ob-
lasti vývojové kineziologie a dynamicko-ne-
uromuskulární stabilizace. Dr. Egić je prvním
terapeutem dynamicko-neuromuskulární
stabilizace v této části Evropy. Jde o přístup
k rehabilitaci založený na detekování a od-
straňování nevhodných pohybů, které zapří-
čiňují nepravidelné pohyby. Tato metoda
byla vyvinuta v Česku v kruhu proslulých
neurologů a psychiatrů soustředěných
v Pražské škole, světově známé ve fyziotera-
pii. Jeden z nich, Karel Lewit, učil dr. Egiće
tajům řemesla. 

Svět wellnessu – spa oázy Daruvarských
lázní jsou další z nabídek zaměřených na péči
o zdraví s použitím léčivých prvků z přírody.
Autentické, moderně designované středisko
nabízí dva otevřené a jeden krytý bazén s lé-
čivou termální vodou, fitnessové středisko,
Spa zónu a rozsáhlou paletu masáží. Tyto
procedury pomáhají k uvolňování od stresu
a předcházení jeho následků na zdraví. 

Daruvarské lázně se snaží vyhovět poža-
davkům soudobých podnikatelů ve smyslu
zlepšení zdravotního stavu a péče o zdraví.
Proto tato spa oáza nabízí zábavní a lákavě
koncipovaný zdravotně programovaný ak-

tivní odpočinek a teambuilding. Nabízí se
i možnost uspořádání seminářů, odborných
porad a obchodních setkání. Lázně disponují
kvalitně vybavenými sály a dalším zázemím.
Všechny jsou vybavené klimatizací a mo-
derní kongresovou technikou. 

Milovníci přírody jsou nadšeni tím, že jsou
lázně obklopené Juliovým parkem – jedním
z nejvýznamnějších a nejstarších krajinných
parků ve vnitrozemí Chorvatska s velmi bo-
hatým rostlinným fondem. Lázeňský park má
celkovou rozlohu 9,5 hektaru. Jeho jedineč-
nost je dána dřevinami staršími 150 let a kvě-
tinovými záhony se stylovou charakteristikou
baroka a prvky anglického krajinářského
parku. Jeho dnešní vzhled se koncepčně ne-
měnil už půldruhého století, díky čemuž má
neocenitelnou historickou a přírodně-kraji-
nářskou hodnotu. Navíc jsou v něm histo-
rické budovy představující kulturně-památ-
kové dědictví z 18., 19. a 20. století: Antunovy
lázně, Ivanovy lázně, Švýcarská vila, Vila Ar-
cadia a Ústřední bahenní lázně.

Termální vodní park „Aquae balissae“ 

Geotermální prameny jsou jedním z význam-
ných přírodních zdrojů, kterými Daruvar dis-
ponuje. K obohacení nabídky byl v bezpro-
střední blízkosti lázní vystavěn Termální vodní
park „Aquae Balissae“. Nevyčerpatelný zdroj
relaxace, požitku a zábavy se nachází pouhých
tři sta metrů od centra města u říčky Toplice,
u Juliova parku a sportovně-rekreační zóny.
Park disponuje s více než 2000 m2 vodních
ploch, bazény pro dospělé a děti, skluzavkami,
klidnou řekou o délce více než 200 metrů, pro-
storem k opalování a pohostinskými zaříze-
ními s pestrou nabídkou osvěžujících nápojů
a rychlého občerstvení. 

V areálu vodního parku se každé léto ko-
nají různé zábavní akce. V zimě je návštěvní-
kům k dispozici krytá část objektu, bazén se
čtyřmi 25metrovými plaveckými dráhami,
bazén pro děti, jeskyně, skluzavka a vířivka.
Vedle masáží proudem, gejzírem a přívalem,
můžete relaxovat také v tichu podzemí
„Aquae Balissae“, kde se nachází relaxační
zóna, dvě finské a jedná parní sauna a vířivka
s termální vodou. Využívá se zde výhradně
přírodní léčivá termální voda jednoho
z mnoha pramenů ve městě. Při návštěvě
vodního parku zapomenete na každodenní
starosti a ponoříte se do kouzelného světa
vodní zábavy.
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Nabídka nejen pro gurmány 
Pokud si chcete dopřát něco dobrého, pro-
cházkou daruvarským zámeckým parkem se
dostanete k baroknímu zámku hraběte Jan-
koviće, v jehož sklepích se i v dnešní době
pečuje o vrcholná vína. Když se ta propojí se
sýry, hosté zažívají nezapomenutelný hédo-
nismus ve městě jeřába. 

Tady platí, že dobrého není nikdy dost. Zde
hovoříme o melodii, harmonii, chutích a vů-
ních, které se prolínají k dokonalosti, kdy se
suché, sladké, slané, nahořklé, trpké, voňavé
a medové spolu míchají a vytvářejí přírodní
kouzlo. Zde se sjednocují tmavočervená, rus-
tikálně hnědá, zlatožlutá a všechny další
barvy a odstíny, které sýry a vína daruvar-
ského kraje mohou nabídnout všem oprav-
dovým nadšencům pro krásu žití – „Joie de
vivre“.

Vinařství je jedním z hospodářských odvě-
tví, kterým se Daruvarští zabývají po gene-
race. Dobří znalci vín vědí, že je kraj pověstný
kvalitními odrůdami révy vinné a je známý
díky kvalitním vínům. Pěstování vinné révy
v Daruvaru má stoletou tradici a bohatou his-
torii, protože mírné, sluncem ozářené pa-

horky Papuku poskytují ideální podmínky pro
vinohradnictví a vinařství. O tom, že je Daru-
var známý podle vín od římských dob, svědčí
císařský síťový pohár na víno „Vas diatretum
Daruvarense“, který byl objeven v roce 1789
v Římském lese. V roce 2008 byla v Daruvaru
založena první vinná stezka v Bjelovarsko-bi-
logorském županství. 

Zemědělství tvoří součást života mnoha
rodin v regionu, nemalému počtu obyvatel
je dokonce hlavním zdrojem obživy a pri-
márním povoláním. Není divu, že je tu velký
počet rodinných zemědělských hospodář-
ství, která vyrábějí širokou paletu zeměděl-
ských výrobků: sýr, med a produkty z něj,
víno, likéry, džemy a marmelády. A protože
i pivovarnictví tu má dlouhou tradici, několik
jednotlivců vyrábí tento zlatavý mok. Tak se
dostáváme k dalšímu znaku města – Pivo-
varu Daruvar.

Příběh Staročeského piva

Pivovar Daruvar je bezpochyby jedním z nej-
významnějších symbolů města a jeho bohaté
tradice. Byl založen v dávném roce 1840 na

panství hraběte Jankoviće. Od svého vzniku
dodnes působí ve stejné lokaci, má pověst
nejstaršího pivovaru v Chorvatsku, jedineč-
ného výrobou piva podle tradiční české tech-
nologie a staročeské receptury. 

Historie Staročeského piva se začala psát
v roce 1893, kdy tuto značku čili brand začali
vyrábět v tehdejším Daruvarském pivovaru.
První pivo bylo zimní – Zimsko, čepovalo se
ze dřevěných sudů a vyrábělo podle recep-
tury českých přistěhovalců do města a jeho
okolí. Po zimním pivu se název Staročeško
začal používat i pro ostatní druhy piva. Od
těch dob dodnes je Staročeško jméno, které
připomíná jedinečný zážitek kvalitního piva.
Název Staročeško se začal poprvé používat
v roce 1893, kdy byli majiteli pivovaru měš-
ťané Polak, Crner a Dobranović. 

U toho ovšem nezůstalo, pivovar sleduje
soudobé trendy na světovém trhu. Díky tomu
v roce 2014 vzniklo označení 5th Element
jako příspěvek Pivovaru Daruvar pivní scéně,
která se začala rozrůstat o speciální piva vy-
robená v malých várkách. S důrazem na
umění vytváření zvláštních aroma, chutí
a stylů piv, rozvinul pivovar řadu pravých
Craft piv 5th Element. Protože pivo se vyrábí
ze čtyř základních přísad (slad, voda, chmel
a kvasnice), jež jsou představeny čtyřmi živly
– elementy – země, oheň, voda a vzduch,
které vášeň pro výrobu piva spojuje pátým
živlem – láskou. Je na konzumentech a štam-
gastech, aby si vyhledali svůj živel, pití které-
hokoli zdejšího piva tak bude dokonalým zá-
žitkem.

Průmyslová minulost 
a potenciál pro podnikání
Vše doposud uvedené dokládá, že je Daruvar
známý svou dlouhou tradicí: výroba vín od
římských dob, první termální lázně z roku
1772, nejstarší malý pivovar v Chorvatsku
z roku 1840, největší plochy osázené lískou
a výroba špičkového medu. Dnes má město
stimulující právní rámec pro hospodářství,
cestovní ruch a investice do hoteliérství –
krajské plány hospodářského a turistického
rozvoje, generální urbanistický plán rozvoje
města a městské daně nižší než kdekoli jinde. 

Daruvar byl až do poloviny 80. let minu-
lého století významný i v oblasti průmyslu.
Někdejší slévárna Dalit ve vrcholném období
zaměstnávala na 1800 lidí, lze říci, že cca čtyři
tisíce osob, polovina obyvatel Daruvaru,
přímo či nepřímo žila z ní. Daruvarskou slé-
várnu a továrnu na stroje čili Dalit založil
před první světovou válkou Franjo Effenber-
ger, strojní zámečník a slévač z Liberce. Ten
za osm tisíc forintů koupil budovu někdejší
pily a parního mlýna, za dalších šest tisíc po-
řídil stroje a vybavení a v roce 1907 zahájila
provoz továrna, která opravovala kotle, válce
a mlýnské válce, předělávala benzinové mo-
tory a vyráběla malé zemědělské přístroje –
sečky, drhlíky na kukuřici či lisy na hroznové
víno. Po druhé světové válce byla továrna
znárodněna. Válečné události na začátku de-
vadesátých let 20. století a některá rozhod-
nutí tehdejší správy znamenaly zánik Dalitu. 

Ten dnes žije v nové podobě. Po letech
chátrání a devastaci tovární infrastruktury se
nynějšímu starostovi Daruvaru Damiru Lne-
ničkovi spolu s místostarostou panem Bíl-
kem a místostarostkou paní Ceglediovou po-
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dařilo znovu oživit prostory Dalitu a přivítat
v něm první podnikatele a tím zajistit vznik
nových pracovních míst. 

Podnikatelská zóna Dalit má rozlohu 14
hektarů a je stoprocentně v majetku města.
Je snadno dopravně dostupná. V lokaci jsou
všechny potřebné inženýrské sítě – elektrická
energie, plyn, zásobování vodou a kanali-
zační systém. Cena nájmu pozemku nebo
stávajících výrobních objektů je 1 kn/m2 pro
výrobní provoz a 3 kn/m² pro ostatní hospo-
dářské činnosti a služby. Podnikatelé, kteří si
zakoupí prostor v podnikatelské zóně Dalit,
jsou zproštěni placení komunálního po-
platku po dobu pět let pro výrobní podniky
a tři roky pro ostatní činnosti. Po vypršení
těchto lhůt platí jen 50 % z poplatků. Každý
investor v podnikatelské zóně má nárok na
příkon elektrické energie do 50 kW bez po-
platku.

Kromě Podnikatelské zóny Dalit, Daruvar
nabízí potenciálním investorům několik dal-
ších zajímavých příležitostí. Jednou z nich je
stavební parcela o rozloze 4,3 ha na západ-
ním konci města, položená u hlavního tahu
k dálnici do Záhřebu. Je vybavená veškerou
infrastrukturou, je zde možnost pronájmu,
nebo i koupě celého pozemku nebo jen
části. Další příležitost je stavba hotelu
„Aquae Balissae“. Budoucí hotel má stát
u termálního vodního parku v bezprostřední
blízkosti všech turistických míst, obklopený
zelení, jezerem, rekreačním střediskem,
stezkami, říčkou Toplicí a Daruvarskými lá-
zněmi. Parcela má plochu 9,814 ha a je vy-
bavená veškerou infrastrukturou. Třetí mož-
nost k investování je u Římského lesoparku,
kde se plánuje stavba hotelu Římský les.
Parcela je rovněž v těsné blízkosti všech tu-
ristických míst a městského centra, má
přímé silniční spojení. Plocha je 13 000 m2,
místo nabízí atraktivní výhled k Římskému
lesoparku a na plochy zeleně. Je tu snadno
dostupná elektřina, zásobování pitnou

vodou, kanalizační soustava, nedaleký pra-
men termální vody, vedou k ní telefonní ka-
bely pro pevné linky, je tu dobré krytí signá-
lem mobilní telefonie. 

V době internetu a digitalizace se nabízejí
i nové perspektivní obory. Město Daruvar
úspěšně drží krok s dobou a připravuje se na

tyto výzvy. Byl zahájen projekt s názvem Roz-
voj infrastruktury širokopásmového přístupu
pro města Daruvar a Grubišno Polje a pro
obce Dežanovac, Đulovac, Končanica a Sirač.
Nositelem projektu je město Daruvar; jde
o vývoj infrastruktury širokopásmového pří-
stupu v oblastech, kde není zvláštní komerční
zájem o investice ze strany operátorů a posky-
tovatelů služeb na trhu. Jde většinou o rurální
oblasti.

Před Daruvarem stojí velké výzvy a tím
také změny prakticky ve všech oblastech spo-
lečenského a hospodářského života. Rozvoj
průmyslu, malého a středního podnikání,
cestovního ruchu a zemědělství jsou zákla-
dem prosperity, což je spojeno s novými in-
vesticemi a pracovními příležitostmi. Věříme,
že jsme vám v krátkosti přiblížili několik pád-
ných důvodů, proč navštívit Daruvar a tady
investovat. Chorvatské předsednictví Evrop-
ské unií v roce 2020 otevře mnohé další
dveře a možnosti našemu městu, které už
více než 200 let žije evropským duchem vzá-
jemnosti a spolupráce. �
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Z tohoto dokumentu je patrné, že celo-
světové emise oxidu uhličitého ne-
ustále rostou, i když výrazně pomaleji.

Ačkoli z nejnovější zprávy výzkumné skupiny
Global Carbon Project vyplývá, že emise oxidu
uhličitého v Polsku jsou nejvyšší za posledních
více než 20 let, polská vláda se nemíní uhlí
vzdávat. Proto vyvstává o to naléhavější po-
třeba dosáhnout energetické účinnosti za úče-
lem co největšího snížení emisí a provedení
bezpečné, účinné a spravedlivé energetické
transformace.

„Global Carbon Budget 2019” předpokládá,
že globální emise CO2 z fosilních paliv budou
letos pravděpodobně o více než čtyři procenta
vyšší než v roce 2015, kdy byla přijata Pařížská
dohoda o změně klimatu. Poslední studie výz -
kumné skupiny Global Carbon Project hovoří
o tom, že Polsko se nachází na 18. místě na
světě, pokud jde o emise oxidu uhličitého a je
třetí v unijním žebříčků největších emitentů. 

Musíme se proto zaměřit na energetickou
účinnost, která nám umožní snížit emise.
Ohromný potenciál energetické účinnosti
dřímá v budovách, ale i v mnoha jiných oblas-
tech. Společnost Danfoss vyrábí širokou škálu
produktů a řešení umožňujících optimalizaci
využití energie a snižování její spotřeby v míst-
ních elektrických a tepelných sítích a budo-
vách, včetně rozvoden, součástí tepelných čer-
padel, výměníků tepla, monitorovacích zaří-
zení a vyrovnávacích a termostatických ven-
tilů. Hotová řešení významně podporující
energetickou účinnost, a tím i snižování emisí
CO2 existují a jsou široce dostupná – níže jsou
uvedená některá z nich. 

Elektromotory spotřebují cca 50 % elek-
trické energie na světě. 80 % z nich nepracuje
s frekvenčními měniči, což znamená, že i když
to není nutné, pracují na plný výkon. Použitím
frekvenčních měničů a dalších systémů zvyšu-
jících energetickou účinnost, by bylo možné
snížit energetickou spotřebu elektromotorů až
o 40 %, což by znamenalo snížení celosvětové
spotřeby energie o 8 %. (Doba návratnosti
těchto investic je asi 2–4 roky).

Optimalizace provozu systémů vytápění, kli-
matizace a ventilace zajišťuje snížení spotřeby
energie v budově v průměru o 22 % s dobou
návratnosti přibližně dva roky. Regulace teploty
v radiátorech a vyvažování rozvodů tepla je klí-
čová - více než 50 % radiátorů v měřítku EU má
stále pouze manuální ventily, což znemožňuje
regulaci teploty v místnosti a spolu s tím i do-
sažení významných úspor. Instalace funkce re-
gulace teploty na každém spotřebiči by v mě-
řítku EU mohla přinést 10–15 miliard EUR úspor
ročně. Dynamické vyvažování rozvodů může
přinést dalších 20 % úspor. V Polsku je potenciál
úspory energie v důsledku instalace termostatů
6 miliard kWh, což znamená snížení emisí CO2

o 1,5 mln. tun ročně, tj. tolik kolik vypustí 
745 000 aut ročně (doba návratnosti: 1–2 roky) 

Podniky spravující vodovody a kanalizace
(např. čističky odpadních vod) tvoří asi 30–50 %
celkové spotřeby energie v obcích, a tedy asi
4 % světové spotřeby elektřiny. Díky technolo-

giím zvyšujícím energetickou účinnost
a umožňujícím zpětné využití energie se tyto
podniky mohou stát energeticky neutrálními.
V dánském městě Aarhus se místní čistírna
odpadních vod díky investicím do tohoto typu
technologií transformovala z významného
spotřebitele energie v jejího výrobce. (doba
návratnosti investice: 5 let).

Datová centra spotřebovávají v celosvěto-
vém měřítku více elektrické energie než Velká
Británie, a jsou odpovědná za stejné množství
emisí CO2 jako celý sektor letecké dopravy.
V případě datových center je elektřina nej-
větší ložkou celkových nákladů – tvoří kolem 
25–60 % z nich. Ve Švédsku pomohl Danfoss
snížit náklady na energii pro datová centra Fa-
cebooku o téměř 50 % 

Využití tepla z chladicích systémů. Malý su-
permarket v dánském Sonderborgu dosáhl
díky zpětnému využití energie ročních úspor
30 000 eur a snížil emise CO2 přibližně o 34 %.
V Německu, kde se na chlazení v supermarke-
tech vynakládá asi 1,4 % spotřeby elektrické
energie, by zavádění obdobných postupů
mohlo vést k úsporám 2,6 Mtoe ročně a 1,8
miliardy eur. (doba návratnosti 1,5 roku).

Využití nízkoenergetického odpadního tepla
(získaného z tepla generovaného datovými
centry, průmyslovými procesy, čištěním vody,
ale také chladničkami v supermarketech) v top-
ných sítích. Využitím veškerého odpadního
tepla v evropském měřítku by mohla být po-
kryta poptávka po teple v celém sektoru staveb-
nictví. 

Nevyužitý potenciál kompresorů umístě-
ných v chladničkách supermarketů lze použít

jako tepelná čerpadla pro výrobu tepla během
přebytku energie z obnovitelných zdrojů ener-
gie, například při nadměrné výrobě energie
z větru. Díky tomuto řešení by supermarkety
v měřítku EU mohly poskytnout dalších 150
TWh tepelné energie. Chladicí systém lze také
použít k řízení spotřeby energie - 500 super-
marketů může během krátké doby poskytnout
flexibilitu na úrovni 26,5 MW. 

Síťové vytápění a chlazení může zajistit rov-
nováhu pro nestabilitu výroby energie z obno-
vitelných zdrojů. Přebytečná elektrická energie
může být použita k výrobě tepla pomocí tepel-
ných čerpadel. Skladování tepelné energie je
100krát levnější než té elektrické.

Inteligentní systémy řízení a regulace vytá-
pění, klimatizace a větrání mohou zdvojnáso-
bit tempo rozvoje digitalizace. Díky těmto tech-
nologiím může být spotřeba energie v budově
snížena v průměru o 38 %. Inteligentní auto-
matické technologie mohou sledovat a upra-
vovat spotřebu energie, informovat uživatele
o množství spotřebovávané energie a zároveň
optimalizovat využití energie z obnovitelných
zdrojů vyrobené pro vlastní potřebu a pomá-
hat integrovat budovy do společného energe-
tického systému a systému síťového vytápění
a chlazení. (doba návratnosti: 3–5 let) 

Můžeme sledovat potravinářské výrobky
v celém chladicím řetězci. Díky tomu doká-
žeme zajistit vyšší kvalitu potravin, minimali-
zujeme jejich ztráty a šetříme energii i vodu
nezbytnou pro celý proces výroby a sklado-
vání potravin. �

Zdroj: Tisková kancelář Danfoss Poland

Energetická účinnost jako řešení vedoucí ke snížení emisí CO2

Zpráva „Global Carbon Budget 2019” prezentována na klimatickém summitu OSN v Madridu (COP25)
je prvním dokumentem uvádějícím celoroční odhady emisí CO2. 
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Pane Pohle, existuje mnoho různých ná-
zorů na budoucnost české energetiky. Ně-
kteří volají po pokračování těžby a spalo-
vání uhlí, jiní po urychleném budování ja-
derných elektráren, další prosazují pře-
chod na obnovitelné zdroje. Jaký trend
zvítězí?

Nehovořme o vítězství určité technolo-
gie, ale o odpovědném a kvalifikovaném
zajištění rovnováhy výroby a spotřeby:
•  nejen energie (středního výkonu), ale

i okamžitého výkonu, a to kdykoli v prů-
běhu času,

•  nejen opatřeními na straně výroby, ale
i opatřeními na straně spotřeby (úspory
energie docílené zvyšováním energe-
tické účinnosti, řízení spotřeby podle na-
bídky zdrojů a možností sítě, …),

•  nikoli v dimenzi ČR, ale minimálně v di-
menzi EU, neboť ČR je součástí evrop-
ských hospodářských a energetických
struktur. Vždyť v současnosti ČR dováží
zhruba 56 % svých primárních zdrojů
energie (jaderné palivo, ropu a zemní
plyn v úhrnné hodnotě cca 1 000 PJ/rok),
tedy je na evropském dění velmi závislá. 
Ano, mnozí účastníci dialogu o budouc-

nosti energetiky mají emotivní vazby k ur-

čitým technologiím, které není snadné pře-
konat. Ale není čas na nostalgii, minulé
století již skončilo před dvaceti lety. Neza-
jistit do budoucích let rovnováhu výroby
a spotřeby energie by bylo neodpustitel-
ným selháním elit, je potřeba řešit budouc-
nost, a k té patří moderní technologie. 

Nehledejme však, co společnost rozdě-
luje, stavme budoucnost na všeobecně
souhlasně vnímaných skutečnostech. Přes
velmi široké spektrum představ o budoucí
podobě energetiky ČR panuje všeobecná
shoda v základních východiscích:
•  na rozdíl od cíleného poklesu konečné

spotřeby energie bude spotřeba elek-
trické energie postupně růst. Je totiž vy-
užitelná s vyšší účinností než fosilní pa-
liva, a proto je bude nahrazovat. Typic-
kým případem je doprava. Náhrada spa-
lovacích motorů elektrickými trakčními
motory v dopravních prostředcích bude
v ČR spojena s poklesem konečné spo-
třeby energie v dopravě ze současných
zhruba 300 PJ/rok na pouhou třetinu (100
PJ/rok). To však výhradně v podobě elek-
třiny, což znamená nárůst její spotřeby
v dopravě ze současných 2 TWh/rok na
čtrnáctinásobek (28 TWh/rok). Podobně,

byť v menším rozsahu, se projeví větší
rozšíření tepelných čerpadel,

•  éra uhelných elektráren postupně končí.
Předmětem diskuzí je jen otázka, jak
rychle budou utlumovány. Pravděpo-
dobně rozhodne ekonomika, jakou část
výnosu z prodeje elektrické energie po-
hltí náklady na nákup emisní povolenky.
Spalováním uhlí vzniká přibližně 0,36 t
CO2 na 1 MWh výhřevného tepla. Tedy
při typické účinnosti starší uhelné elek -
trárny v úrovni 36 % je výroba 1 MWh
elektřiny spojena s produkcí 1 t oxidu
uhličitého. Pokud byla tržní cena emisní
povolenky pouhých 5 EUR/t CO2 nešlo
o podstatnou částku. Nicméně v součas-
nosti, po zvýšení tržní ceny emisní povo-
lenky na 25 EUR/t CO2, odčerpávají ná-
klady spojené s nákupem povolenek po-
lovinu z výnosu z prodeje elektřiny (ten
číní cca 50 EUR/kWh). To je pro vlastníky
elektráren velmi silný podnět k útlumu
výroby elektřiny z uhlí,                      

•  minimálně ještě určitou dobu budou v ČR
významným zdrojem (4 GW) obě jaderné
elektrárny. Je otázka, jak dlouho a za jaké
náklady se je cestou postupného upgradu
podaří udržet v provozu. Rovněž je otáz-

Civilizace se v zájmu své další existence dobrovolně rozhodla
přestat používat ty zdroje energie, které ji přivedly k rozkvětu,
řekl CzechIndustry Jiří Pohl, člen Výboru pro udržitelnou energetiku Rady vlády pro udržitelný rozvoj
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kou, jak rychle a zda vůbec se dožívající
jaderné elektrárny podaří nahradit no-
vými. Rozhodujícím faktorem bude eko-
nomika – náklady ve srovnání s jinými
možnostmi. Vážným tématem je dostatek
vody pro jejich provoz (spotřeba činí cca
1 m3/GWs). Kromě dlouhodobého trendu
poklesu průtoku vody v řece Jihlavě
(z někdejších 5,4 m3/s na zhruba polovinu)
nyní zásadním způsobem dramatizuje si-
tuaci kůrovec, decimující lesy v povodí
této řeky, zásobující dukovanskou elekt-
rárnu vodou (spotřeba vody při nominál-
ním výkonu je v létě kolem 2 m3/s),

•  bude růst význam obnovitelných zdrojů,
neboť již mnoho dalších možností ne-
zbývá. Pochopitelně spolu s úsporami
energie, chytrými sítěmi, chytrými spo-
třebiči, decentralizací, kogenerací, aku-
mulací, dálkovými přenosy, evropskou
integrací a dalšími trendy moderní ener-
getiky,

•  minimálně po přechodnou dobu budou
mít významnou roli plynové elektrárny.
A to jak velké centralizované paroply-
nové, tak i malé domácí kogenerační jed-
notky, nahrazující společnou výrobou
elektřiny a tepla běžné plynové kotle
v rodinných domcích. Zpočátku jako fo-
silní zdroj, avšak s nižší uhlíkovou stopou
než uhlí (vlivem vyšší účinnosti a díky
většímu obsahu vodíku v palivu: cca 0,4 t
CO2/MWhe versus 1 t CO2/MWhe) s tren-
dem postupné náhrady fosilního metanu
metanem z obnovitelných zdrojů (elek-
trolýza plus metanizace i membránově
separovaný biometan),

•  v čase výrazně proměnnými cenami
elektrické energie bude do vyrovnávání
výkonové bilance elektrizačního systému
významným způsobem zapojen i ko-
nečný spotřebitel.
Tato základní fakta vytvářejí rámec pro

další kroky společného postupu.

Jedním z témat, o nichž se hovoří v souvi-
slosti s využitím obnovitelných zdrojů, je
potenciál slunečního záření a možnosti
jeho využití. Jak velký je v českých ze-
mích?

Na povrch území ČR dopadá sluneční zá-
ření s maximální intenzitou cca 1050 W/m2.
Střední roční intenzita činí zhruba 12 % hod-
noty maximální, tedy 126 W/m2. To repre-
zentuje měrnou energii 1100 kWh/m2/rok.
Plocha území ČR činí 78 865 km2, tedy slu-
neční paprsky předávají České republice
ročně energii 87 000 TWh. To je téměř
300krát více, než je nynější konečná spo-
třeba všech druhů energie v ČR v úrovni
292 TWh/rok a 1 300krát více, než je ny-
nější konečná hrubá spotřeba elektrické
energie v ČR v úrovni 67 TWh/rok. 

A pokud jde o praktické uplatnění, přes-
něji jeho transformaci v elektrickou ener-
gii, popřípadě tepelnou? 

Sluneční záření je základem všech obno-
vitelných zdrojů energie: tepelných, foto-
voltaických, větrných, vodních, biologic-
kých. Jde jen o to, s jakou účinností jej do-
kážeme přeměnit na prakticky využitelnou
formu energie a jak efektivně ji dokážeme
ukládat, aby byla k dispozici v době její po-
třeby.

Jak velkou plochu bychom potřebovali,
abychom zajistili energetickou potřebu
Česka fotovoltaikou?

Při zvažování pro ČR typických hodnot
slunečního záření (s maximální intenzitou
cca 1 050 W/m2, střední roční intenzita
12 % hodnoty maximální), účinnosti FV
elektráren v úrovni 18 % a měrné ceny
18 000 Kč/kWmax, lze jednoduchým mate-
matickým aparátem (trojčlenkou) odvodit
následující:
•  energii v nynější úrovni konečné hrubé

spotřeby elektrické energie v ČR v hod-
notě 67 TWh/rok dodá FV elektrárna
s maximálním výkonem 64 GW, využíva-
jící panely o ploše 337 km2, což je 0,43 %
plochy území ČR s vyžadovanou investicí
1 020 mld. Kč,

•  energii v nynější úrovni konečné spo-
třeby všech druhů energie (včetně uhlí,
ropných produktů a zemního plynu) v ČR
v hodnotě 292 TWh/rok dodá FV elek -
trárna s maximálním výkonem 277 GW,
využívající panely o ploše 1 468 km2, což
je 1,86 % plochy území ČR s vyžadova-
nou investicí 4 440 mld. Kč. Jde o ilustra-
tivní hodnotu, skutečná konečná spo-
třeba energie bude při náhradě paliv
elektrickou energií vlivem vyšší účinnosti
výrazně nižší (například v dopravě při ná-
hradě paliv pro motory elektřinou bude
zhruba třetinová).
To nejsou nereálná čísla, investice ve

zmíněné výši v nejbližších desetiletích je
možná, avšak řešila by jen jednu část
úlohy, a to je energetická rovnováha roč-
ního cyklu výroby a spotřeby. Nutno je
však řešit i druhou část úlohy, tou je výko-
nová rovnováha výroby a spotřeby v libo-
volném okamžiku průběhu času.  

Nicméně slunce svítí jen po určitý čas a ne
každý den. Co s tím? 

Ano, je potřebné vyrovnat denní i roční
cyklus slunečního záření. Ale to není nic
nového. Až do 18. století žilo lidstvo v rov-
nováze s přírodou. Využívalo jen obnovi-
telné zdroje energie, zejména fotosyntézu.
Vystačili s tím, co vytvořilo slunce ve ve-
getačním období. K přežití zimní doby se
lidé naučili energii slunce akumulovat. Nej-
větší budovou každé selské usedlosti byla
stodola, což není nic jiného než akumulá-
tor energie slunce (v podobě sena) z léta
na zimu. 

Odlišné průběhy spotřeby elektrické
energie a její produkce obnovitelnými
zdroji, a to jak v průběhu denního cyklu,
tak i v průběhu ročního cyklu, vede k po-
třebě řešit disproporci okamžitého výkonu
a příkonu. K tomu existují různé nástroje
(například odložení spotřeby řízení spotře-
bičů podle kondice zdrojů i sítě). Jedním
z nich je i akumulace elektrické energie,
která má tři různé podoby:
•  rychle působící stabilizace sítě (typicky:

lithiové akumulátory, a to jak nové, tak
i second hand z vozidel),

•  vyrovnávání denního cyklu, respektive
též několikadenních výkyvů počasí (ty-
picky přečerpávací vodní elektrárny a re-
doxní průtočné elektrochemické akumu-
látory),

•  vyrovnání ročního cyklu (typicky kon-
verze elektřiny na metan a jeho ukládání

v zásobnících s cílem zpětné konverze na
elektřinu).
Akumulace energie je spojena jak s in-

vestičními náklady (vybudování přísluš-
ných technologických zařízení), tak i s pro-
vozními náklady (úhrada ztrát energie při
přeměnách její formy). Proto je rozumné
minimalizovat množství skladované ener-
gie diverzifikací jejích zdrojů. 

Velmi dobře se navzájem doplňují foto-
voltaické a větrné elektrárny. FV elektrárny
dodávají elektřinu v průběhu dne, kdy jsou
lidé aktivní, avšak nikoliv v noci, kdy ener-
gii potřebujeme k osvětlování. Naopak vý-
hodou větrných elektráren je poskytování
elektrického výkonu i v noci a v zimním ob-
dobí.

Vhodná kombinace poměru různých
typů obnovitelných zdrojů vede k význam-
nému snížení požadavků na velikost zásob-
níků elektrické energie k vyrovnání ročního
cyklu výroby a spotřeby:
•  při 100% pokrytí konečné spotřeby elek-

trické energie v ČR fotovoltaickými elek -
trárnami by bylo potřebné k vyrovnání
ročního cyklu výroby a spotřeby elek-
trické energie akumulovat k uložení
a odebrání 22 TWh (směrná hodnota bez
uvažování ztrát akumulací),

•  při 100% pokrytí konečné spotřeby elek-
trické energie v ČR větrnými elektrár-
nami by bylo potřebné k vyrovnání roč-
ního cyklu výroby a spotřeby elektrické
energie akumulovat k uložení a odebrání
7 TWh (směrná hodnota bez uvažování
ztrát akumulací), 

•  při 30% pokrytí konečné spotřeby elek-
trické energie v ČR fotovoltaickými elek -
trárnami a 70% pokrytí konečné spotřeby
elektrické energie v ČR větrnými elektrár-
nami by bylo potřebné k vyrovnání roč-
ního cyklu výroby a spotřeby elektrické
energie akumulovat k uložení a odebrání
3,5 TWh (směrná hodnota bez uvažování
ztrát akumulací).
Pro srovnání: na území ČR jsou vybudo-

vány podzemní zásobníky plynu (metanu)
o výhřevné energii 28 TWh. 

První část procesu přeměny elektrické
energie na metan, konverze elektřiny na
vodík je technologicky zvládnuta. Elektro-
lyzéry jsou komerčním průmyslovým pro-
duktem a pracují s účinností kolem 60 až
70 %. Druhá nezbytná část této konverze,
přeměna vodíku na metan (Sabatierova re-
akce), je ve stadiu technického řešení labo-
ratorních provozů na komerční průmys-
lový produkt. Nejedná se o snadnou úlohu,
ale motivace mnoha pracovních týmů po
celém světě k jejímu vyřešení je velmi
silná. Zvládnutí této přeměny dá totiž lid-
stvu možnost disponovat nejen obnovitel-
nými zdroji elektřiny náhradou za uhlí
a ropu, ale i obnovitelnými zdroji metanu,
náhradou za fosilní zemní plyn.

Výhodou přeměny elektřiny na metan je
funkční propojení dvou již vybudovaných
infrastruktur síťového charakteru (elek-
trická a plynová vedení včetně jejich příslu-
šenství), a tím i možnost společného vy-
užití zásobníků energie, kterými plynová síť
disponuje.

Opačná konverze metanu na elektrickou
energii je technicky zvládnuta, a to jak na
úrovni centralizované energetiky (paroply-
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nové elektrárny, účinnost cca 60 %), tak na
úrovni decentralizované energetiky - malé
domácí kogenerační jednotky v rodinných
domcích náhradou za dosavadní kotle
ústředního topení, využívající kombinovanou
výrobu tepla (cca 70 %) a elektřiny (cca 30 %). 

Zde nastupuje ekonomika energetiky, není
sluneční energie příliš drahá ve srovnání
s jinými obnovitelnými zdroji? 

Zde je nutno rozlišovat cenovou úro-
veň FV elektráren v roce 2010 a nynější ce-
novou úroveň. Jedná se o řádový rozdíl.
Ano, poslanci parlamentu ČR tehdy udělali
chybu přijetím poslaneckým návrhem poz-
měněného zákona, který nedovolil státu
snížit výkupní ceny elektřiny v pružné re-
akci na pokles cen FV článků, který nastal.
Obrazně řečeno se v důsledku toho ČR na
zimu předzásobila nejdražšími ranými
bramborami. 

Jistě, poučení z této chyby stojí Českou
republiku každým rokem několik desítek
miliard Kč. Je však potřebné se odklonit ni-
koliv od obnovitelných zdrojů, ale od ne-
uváženého rozhodování.  

Ponechme dějepiscům, jak budou popi-
sovat události roku 2010. Užitečnější je za-
myslet se nad dvěma trendy, které jsou
nyní velmi aktuální: agrofotovoltaika
a nadnárodní pojetí energetiky obnovitel-
ných zdrojů.

Jakkoliv vznikly v ČR polní instalace FV
elektráren za poněkud deformovaných
ekonomických podmínek, nic to nemění na
skutečnosti, že FV elektrárny transformují
energii slunečního záření na elektřinu se
600krát větší účinností než jakou má tech-
nologický řetězec metylester řepkového
oleje – spalovací motor (18 % versus
0,03 %). Spolu s propadem investičních
nákladů FV panelů vzniká nový způsob je-

jich aplikace, a to kombinace výroby elek-
třiny se zemědělskou rostlinnou výrobou
(pěstováním plodin) či živočišnou výrobou
(pastevectvím). Spolu s probíhajícími kli-
matickými změnami klesá vlivem sucha
a přílišného tepla produkční schopnost ze-
mědělské půdy. Její zastínění, odvedení
části energie slunečního záření FV panely
a koncentrace dešťových srážek na menší
plochu působí pro mnohé rostliny blaho-
dárně. Agrofotovoltaika, tedy zřizování FV
elektráren na souběžně zemědělsky využí-
vaných plochách, je proto velmi efektivní
kombinací adaptačních a mitigačních opa-
tření vůči klimatickým změnám, které se
staly tvrdou realitou.  

Energetika funguje nikoli na národní,
nýbrž na mezinárodní úrovni:
•  ropná a plynná paliva, která v ČR zajišťují

93 % energie pro dopravu (zbylých 5 %
tvoří biopaliva a pouhá 2 % zajišťuje elek-
třina – zejména železnice a MHD), jsou
dovážena,

•  palivo pro jaderné elektrárny, které v ČR
zajišťují 34 % netto výroby elektrické
energie, je dováženo,

•  plyn, který pokrývá většinu spotřeby
energie pro vytápění domů v ČR, je do-
vážen.
Je to logické, přírodní naleziště surovin

jsou na naší zeměkouli rozmístěna nerov-
noměrně. Stejně je tomu i u obnovitel-
ných zdrojů. Pro doplnění časového prů-
běhu výkonu FV zdrojů jsou velmi
vhodné větrné elektrárny, vede to k výraz -
nému snížení nároků na vyrovnávání oka-
mžité výkonové bilance výroby a spo-
třeby elektřiny akumulací. Na řadě míst
v ČR jsou vhodné podmínky pro budo-
vání větrných elektráren, avšak v pobřež-
ních mořských mělčinách jsou podmínky
pro budování větrných parků ještě vý-

hodnější. Střední roční výkon tam dosa-
huje kolem 40 % výkonu jmenovitého. To
je téměř dvojnásobek srovnání s tuzem-
skými instalacemi (střední roční výkon
činí u větrných elektráren v ČR cca 20 %
výkonu jmenovitého). 

Podobné téma řešilo před sto lety hlavní
město Praha při zajišťování elektrické ener-
gie pro pokrytí rostoucí spotřeby. Výsled-
kem bylo strategické rozhodnutí neposta-
vit novu elektrárnu vedle již existující v Ho-
lešovicích, ale přímo u zdroje uhlí ve vzdá-
lených Ervěnicích, a spojit ji s Prahou dál-
kovým elektrickým vedením 3 x 110 kV, což
bylo v roce 1926 uskutečněno. 

V analogii s tím je v současné době aktu-
ální propojování větrných parků, vybudova-
ných v pobřežních mělčinách Severního
a Baltského moře s alpskou oblastí Evropy
bohatou na vodní zdroje s potenciálem
energetického využití. Velmi aktuální je situ-
ování k tomu potřebných vysoce výkonných
HV DC přenosových elektrických vedení (na-
pětí například 1200 kV stejnosměrných),
v trasách souběžných s právě budovanými
vysokorychlostními železnicemi. Ty propo-
jují severozápad s jihovýchodem Evropy
i sever s jihem Evropy. Stát má pro ně na
území ČR v zásadách územního rozvoje
chráněné pozemky, které lze využít nejen
pro dopravní, ale i pro energetické koridory. 

Jak vidíte v souvislosti s výše uvedeným
budoucnost dalších obnovitelných zdrojů
v Česku?

Jak už jsem uvedl, do osmnáctého sto-
letí obyvatelstvo spotřebovalo jen tolik
energie, kolik ji Slunce k životu na Zemi
průběžně předávalo, a to zejména fotosyn-
tézou v podobě potravy pro člověka i pro
jeho hospodářská zvířata, respektive v po-
době dřeva na otop i pro výrobní techno-
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logie (výroba skla, potažmo hutnictví).
Objev a využití fosilních paliv přinesly zá-
sadní zvrat. Díky dostatku relativně levné
a dostupné energie uhlí, ropy a zemního
plynu došlo k nebývalému rozvoji prů-
myslu, dopravy i bydlení, návazně na to
i vzdělanosti, zdravotní a sociální péče, kul-
tury i volnočasových aktivit. Sekundárně
se to projevilo i prodloužením lidského ži-
vota a nezájmem lidstva válčit. Svět se
změnil. Přínos fosilních paliv pro rozvoj lid-
stva je zcela zásadní, mnohonásobně pře-
vyšující význam činů všech panovníků, po-
litických stran, válek a revolucí. 

Avšak nepatří se hovořit jen o nedávné
minulosti. Využívání energie fosilních paliv
je stále ještě podstatnou součástí našeho
současného životního stylu. Na jednoho
občana ČR připadá spotřeba energie fosil-
ních paliv ve výši 95 kWh/den, každému
z nás trvale někde hoří fosilní ohníček o vý-
konu téměř 4 kW.  

Nesmíme však zapomínat nejen na
zákon zachování energie, kvůli kterému fo-
silní paliva využíváme, ale i zákon zacho-
vání hmoty. Uhlík obsažený ve fosilních
palivech se jejich spalováním neztrácí, jen
se stěhuje z podzemí do zemského obalu.
Jde o velká množství, například spálením
jednoho litru nafty se do ovzduší dostává
2,65 kg oxidu uhličitého. Za dobu využí-
vání fosilních paliv již lidstvo zvýšilo obsah
oxidu uhličitého v zemském obalu o 1 600
miliard tun CO2. Oxid uhličitý se v ovzduší

přírodními procesy neodbourává, jeho
množství v zemském obalu se spalováním
uhlí, ropy a zemního plynu zvýšilo z pů-
vodních 3500 mld. t na současných cca
5100 mld. t. Tedy o 46 %! A každoročně se
zvyšuje o dalších téměř 35 miliard t. Dů-
sledkem jsou nežádoucí a hlavně nevratné
klimatické změny, mezi které patří zvýšení
střední teploty Země o 1 °C.  Občané ČR
patří k největším producentům oxidu uhli-
čitého na světě. Roční produkcí cca 12 t
CO2 eqv./obyvatele/rok překračují téměř
trojnásobně průměr světa, dvojnásobně
Číňany a o polovinu průměr EU. 

Česká republika se přijetím Pařížské do-
hody spolu s ostatními státy světa zavázala
zastavit oteplování Země na hodnotě 1,5
až 2 °C. To v praxi znamená přestat do roku
2050 spalovat uhlí, ropu a zemní plyn.  Jde
o dosud nejzásadnější rozhodnutí v ději-
nách lidstva: civilizace se v zájmu své další
existence dobrovolně rozhodla přestat po-
užívat ty zdroje energie, které ji přivedly
k rozkvětu. Má třicet let na to, aby se na-
učila žít bez fosilních paliv.

Na plochu území ČR dopadá ročně zhruba
87 000 TWh energie slunečního záření, což
je 229 násobek současné roční spotřeby fo-
silních paliv v ČR v úrovni 380 TWh/rok. Ná-
hrada fosilních paliv obnovitelnými zdroji je
tedy reálně uskutečnitelnou. Jen je potřeba
vybrat vhodnou kombinaci různých typů ob-
novitelných zdrojů s cílem zajistit pokrytí po-
žadovaného příkonu a při tom optimalizovat

investiční i provozní náklady. Půjde o kom-
binaci decentralizované energetiky, a to
včetně energeticky úsporných opatření i cen-
tralizované energetiky. 

Je rozumné racionálně využít obě již
v ČR vybudované rozsáhlé přenosové
a rozvodné sítě (elektrickou a metanovou)
a doplnit je velkými centrálními obnovitel-
nými zdroji jak elektřiny (solární, vodní
i větrné), tak metanu (biologické a elektro-
lytické technologie), i velkými zásobníky jak
elektřiny (elektrochemické akumulátory,
přečerpávací vodní elektrárny), tak i me-
tanu. A to na národní i evropské úrovni. 

Uvedený výčet technologických mož-
ností moderní energetiky není úplný, jde
o obor s velkým inovačním potenciálem.
Další roky přinesou nové poznatky a nová
řešení. Jde o témata, na kterých pracují
kreativní týmy po celém světě. Přece ne-
chceme, aby se o nás v dějepise psalo jen
jako o Patech a Matech, kteří navždy na
Zemi pokazili počasí.  

Tedy je budoucnost české energetiky
v moderních technologiích a v evropské
integraci?

Ano, jiná cesta není. Dvacáté století skon-
čilo před dvaceti lety. Drátěný ohradník, za
kterým žilo obyvatelstvo ČR, odděleno od
svých sousedů, byl demontován před třiceti
lety. Technika pokročila výrazně vpřed
a inovační aktivity pokračují. Je na místě vy-
užít potenciál těchto příležitostí.   �

SPOLEHLIVÁ DOPRAVA 
V TUZEMSKU I DO ZAHRANIČÍ
Zánovní vozidla 8 – 59 míst, Mercedes, Iveco

Dispečink 7/24
Mobil: +420 608 278 444

E-mail: viptours@volny.cz
Web: www.limousines-viptours.cz

� �� �� �� �

VIP TOURS
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Pražský veletrh FOR INDUSTRY 
se po roční pauze vrací v plné síle
V termínu 12. – 15. května 2020 se v PVA EXPO PRAHA po roční pauze uskuteční již osmnáctý ročník
mezinárodního průmyslového veletrhu FOR INDUSTRY, jehož hlavními obory jsou strojírenství,
povrchové úpravy, elektrotechnika a energetika, logistika a svařování. 
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Jedním z důvodů konání veletrhu pouze
v sudých letech bylo prodlužování inter-
valů uvedení novinek v průmyslových

oborech na trh. Vystavovatelé i organizátor
také získali více času a prostoru pro přípravu
kvalitní prezentace, a to včetně marketingové
podpory a v neposlední řadě došlo i k úspoře
nákladů firem.  Veletrh i v roce 2020 doplní na-
bídka volných pracovních pozic v technických
oborech, kterou zprostředkuje dvoudenní akce
FOR JOBS.

Proč se účastnit veletrhu 
FOR INDUSTRY?
Pro vystavovatele, kteří chtějí oslovit zákazníky
především z Prahy a regionu Čech a využijí ke
své prezentaci právě veletrh FOR INDUSTRY
2020, je připraveno kromě již osvědčených
výhod, jako jsou zdarma vstupenky v neome-
zeném množství, zviditelnění v rámci reklamní
kampaně, možnost pronájmů sálů pro semi-
náře, workshopy a v neposlední řadě také in-
dividuální přístup ze strany organizátora, také
velmi příznivá cena výstavní plochy a jako
každý rok jednoznačně bezkonkurenční cena
plochy pro stroje.

Atraktivitu této nabídky potvrzují již přihlá-
šené firmy, které využily nabídky FIRS MI-
NUTE  a zajistily si tak lukrativní umístění ve
výstavních halách.

Vystavovatelé mohou přihlásit své výrobky
či technologie do tradiční soutěže GRAND
PRIX.  Ocenění TOP EXPO si pak odnesou
nejpůsobivější výstavní expozice.

Sháníte zaměstnance? 
Buďte součástí FOR JOBS 
Nedostatek technických pracovníků je dlou-
hodobým problémem většiny výrobních
podniků. 

Právě proto bude i v roce 2020 součástí
veletrhu dvoudenní doprovodná akce FOR
JOBS (12. – 13. květen 2020), která má za cíl
propojit nabídku volných pracovních míst
v technických oborech, cílovou skupinu od-
borných návštěvníků veletrhu FOR IN-
DUSTRY a také tradiční spolupráci se stu-
denty technických směrů SŠ a VŠ. Více na
www.forjobs.cz.

Multifunkční areál PVA EXPO PRAHA

Největší veletržní areál v hlavním městě prošel
za poslední roky rozsáhlou modernizací jak vý-
stavních hal, tak zázemí pro návštěvníky i vy-
stavovatele. V PVA EXPO PRAHA se ročně
uskuteční na 80 akcí s účastí přes 5600 firem
z více než 30 zemí světa a návštěvností téměř
600 000. Areál také nabízí Kongresový sál
s ojedinělou kapacitou 650 osob. �

FOR INDUSTRY 
12. – 15. května 2020

PVA EXPO PRAHA
www.forindustry.cz

Zdraví a kvalita životního prostředí jsou
ohroženy různými způsoby. Rozsah rizik
a současné dopady jsou výrazné a k boji

proti některým z nich je potřeba rychle při-
jmout nezbytná opatření.

Nejnaléhavějšími problémy jsou změna kli-
matu, úbytek biologické rozmanitosti, využí-
vání zdrojů a znečištění ovzduší, vody a che-
mické znečištění. Na změnu klimatu mají vliv
mimo jiné lesní požáry, okyselování oceánů,
tání ledovců a úbytek biologické rozmanitosti.
Činnost EU vyvíjená společně s mezinárod-
ními partnery může pomoci tyto jevy omezit.
Evropská unie se zavázala snížit své emise
oproti emisím z roku 1990 o 20 % do roku 2020
a o 40 % do roku 2030. EU byla první význam-
nou stranou, která své cíle do roku 2030 zakot -
vila do právních předpisů. Dále je doplnila
o další cíle pro úsporu energie a energii z ob-
novitelných zdrojů, jakož i o řadu právních
předpisů vedoucích ke snižování emisí sklení-

kových plynů. Intenzita opatření ke snižování
emisí se však musí celosvětově ztrojnásobit,
aby byl splněn limit 2 °C, a zvýšit pětinásobně,
aby byla dosažena hodnota 1,5 °C. Mezivládní
panel pro změnu klimatu prohlásil, že dosaže-
ním a udržením čistých nulových emisí oxidu
uhličitého a snižováním čisté radiační účin-
nosti jiných skleníkových plynů než oxidu uhli-
čitého by se na několik desetiletí zastavilo glo-
bální oteplování způsobené člověkem.

Existují vědecké důkazy, že se rychle zhor-
šuje biologická rozmanitost a související eko-
systémové služby a že v posledních desetile-
tích se prudce zrychlila degradace půdy a úby-
tek biologické rozmanitosti. Mezinárodní svaz
ochrany přírody posoudil ve svém Červeném
seznamu ohrožených druhů celkový stav z hle-
diska ochrany u více než 105 700 druhů a zjis-
til, že více než 28 000 z nich je ohroženo vyhy-
nutím: 40 % obojživelníků, 25 % savců, 34 %
jehličnanů, 14 % ptáků, 30 % žraloků a rejnoků,

33 % útesů a korálů a 27 % vybraných korýšů.
Zelená dohoda pro Evropu ohlašuje strategii
na zastavení úbytku biologické rozmanitosti
v EU i v mezinárodním měřítku. Pomůže for-
movat postoj Unie v rámci mezinárodního
úsilí o zastavení úbytku biologické rozmani-
tosti na konferenci smluvních stran, jež se
bude konat na podzim roku 2020 v Kunmingu
(Čína).

Evropská dohoda rovněž řeší to, že je třeba
používat méně zdrojů a vytvářet méně od-
padu, například plastového, který často končí
ve světových mořích a oceánech. Komise
předloží plán na podporu lepšího oběhového
hospodářství v EU, který se bude věnovat
i otázce plastů. Snížením znečištění z průmys-
lových zdrojů a omezením odplavování země-
dělské půdy, která obsahuje nadměrné množ-
ství živin, se rovněž zlepší kvalita vody a po-
břežních oblastí. �

Zdroj: Evropská komise

Jak zajistí Zelená dohoda pro Evropu 
ochranu našeho životního prostředí a oceánů?
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Vše začalo na jaře roku 2018, kdy Zbyněk Čep dostal k 40. naro-
zeninám výtisk knihy „Chronologické mapy světových dějin“
v původním českém vydání z roku 1995. Tehdy už jako známý

YouTuber představil knihu široké veřejnosti, jako velmi zajímavou his-
torickou publikaci a mapu v jednom. Po odvysílání se strhla lavina
komentářů a emailů, kdy se na něj diváci začali obracet s žádostí
o kontakt, kde by mohli knihu koupit. 

Od té chvíle se píše příběh, který měl velmi zajímavý průběh a dnes
na něj můžeme hledět zpětně, podle autora, jako na úspěšný projekt.
Poté co zjistil, že kniha už není v ČR ani SR k sehnání, dostal nápad
napsat do Londýna, držiteli autorských práv a současně vydavateli
knihy společnosti The Millenium Press Limited. Za zmínku stojí fakt,
že pan Čep neumí anglicky a přesto se odhodlal napsat na kontakt,
který si našel na internetu. Celé to bylo, jak dnes s úsměvem komen-
tuje, velmi zvláštní, neboť překlad do angličtiny za něj udělal interne-
tový překladač na Google. Sám na tento fakt upozornil britské vyda-
vatelství ve sdělení s tím, že text je napsán přes překladač. Světe div
se, reakce přišla za 3 dny, kdy dostal odpověď: „Děkujeme pane Čepe
za Váš zájem mít knihu Chronologie lidstva, omlouváme se, ale už
nemáme žádné volné výtisky k dispozici. Pokud byste ovšem měl
zájem, knihu si můžete vydat, stačí jen zaplatit autorská práva a ne-
chat vytisknout 15 000 kusů. V případě zájmu se do projektu pusťte
a nám pošlete vaše fakturační údaje.“ 

Tehdy, jak říká dnes autor aktualizovaného vydání, se dostavil první
šok! Neměl ani ponětí s kým se taková kniha dá vydat, neměl na účtu
žádné volné prostředky a v hlavě měl 100 důvodů proč NE a jen 10
proč ANO. Hlavní motivací byla skutečnost, že o knihu se díky videu,
které běželo na YouTube, začalo zajímat stále více lidí. Proto se roz-
hodl uveřejnit na sociální síti informaci, že se kniha může znovu vydat

a také na webové stránce www.otevreteoci.cz. Díky, jak sám dnes
říká, své víře o vedení projektu shůry, mu lidé z celého světa vyjadřo-
vali podporu, včetně Austrálie a USA. Vše vygradovalo dne 15. pro-
since 2018, kdy oficiálně odstartoval s kamarádem Martinem před-
prodej knihy. Tehdy už měl jako podnikatel živnostenské oprávnění
a nové www stránky, určené výhradně na podporu předprodeje knihy
www.chronologie-lidstva.cz. Zpětně lze hodnotit tento krok kladně,
neboť, jak zdůrazňuje novopečený vydavatel, za 4 měsíce se prodalo
v předprodeji cca 550 kusů knihy a na projekt i bez větších partnerů
získal půjčku celkem 1,5 milionu korun. Tato suma pokryla kompletní
vydání knihy a autorská práva pro Česko i Slovensko. Dokonce se
díky následné komunikaci domluvil na právech na vydání knihy v Pol-
sku a Německu. V případě těchto zemí zaujmou dvě skutečnosti.
V Polsku kniha ještě nikdy nevyšla, což je pro stát, kde je 40 000 000
obyvatel, a z nich podle statistik 90 % věřících, překvapující. Naopak
Německo se svými 60 000 000 obyvateli má prvenství, neboť od roku
1995 do roku 2018 se prodalo v němčině více než 230 000 výtisků.
Pro doplnění, celkem se distribuovalo po celém světě více jak 1,5 mi-
lionů kusů, což z knihy dělá celosvětový bestseller. 

Řekněme si nyní, proč je o knihu po celém světě takový zájem
a proč si ji čtenáři oblíbili.

Autor knihy Edward Hull, tehdejší profesor Royal College of Sci-
ence (Královská Vědecká Vysoká Škola) poprvé představil mapu ve-
řejnosti už v roce 1890. Jako podklad pro počátek lidstva, tedy i za-
čátek mapy, určil datum 23. 10. 4004 př. Kr. Vycházel přitom ze studie
mineraloga Arcibiskupa Jamese Usshera (1581-1656), který byl ve
své době hlava Anglikánské církve v Irsku. Ussher patřil mezi uzná-
vané odborníky, který měl encyklopedické znalosti o historii lidstva. 

Kniha není klasickou publikací, neboť ve skutečnosti to je 6,5 metru
dlouhá rozkládací mapa, která se skládá do sebe jako dětské leporelo.
Originál mapy je vystaven v Národním Britském muzeu v Londýně
(British Library London). Zde je umístěn jako národní klenot Britské
literatury a ročně mapu shlédnou statisíce návštěvníků z celého
světa. Nynější české vydání je aktualizováno v roce 2019 a obsahuje
doposud nepublikované stránky, které se přidaly k původní české
edici. Celá mapa tedy ukazuje celosvětově historické souvislosti od
roku 4.004 př. Kr až do roku 2017, tedy do současnosti.

Jako kurýr jedné z nevětších zahraničních firem přepravující balíky
si Zbyněk Čep neuměl představit, jak by se vše mohlo podařit, neboť
svou práci neopustil a každý den pracoval na plný úvazek. Jak sám
říká, dodnes je stále tím kurýrem, kterého můžete potkat v Praze.
Úsměvné je, že několik klientů, kteří si objednali knihu, ho poznalo
při předávání balíčků. To mu přineslo další motivaci pokračovat ve
vydavatelské činnosti. Jak zdůrazňuje, skutečné osobní setkání s ko-
nečným čtenářem a jeho kladná reakce, je to nejlepší co může vyda-
vatele knihy potkat. 

K prvnímu adventu se již prodalo 917 knih prostřednictvím e-hopu
www.chronologie-lidstva.cz. Kniha a mapa je nyní k dostání v řadě
míst v Česku a na Slovensku, Je tomu tak díky její distribuci společ-
nostmi KOSMAS.CZ, KNIHY DOBROVSKÝ a Karmelitánské knihku-
pectví. Vydavatel se svými spolupracovníky se netají tím, že se pokusí
o stejný zázrak jako v ČR, tedy o vydání knihy a mapy v Polsku a o ná-
vrat knihy po 10 letech i na Německý trh.

Závěrem je možné dodat, že český a slovenský čtenář stále exis-
tuje, což je velmi pozitivní. Zájem o historii a informace v souvislos-
tech motivovaly autora projektu k vydání knihy i bez finanční podpory
silného partnera. Kniha je skvělým dárkem pro každou generaci,
neboť oslovuje všechny malé i velké čtenáře a nabízí souvislosti, které
na jedné ploše tak přehledně v jiném díle těžko nenajdete. Patří k hod-
notným dárkům, které i za 30 let neztratí nic na své aktuálnosti. �

Více na: www.chronologie-lidstva.cz
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Příběh knihy, jejíž historie se píše již 6000 let 
Pustit se do podnikání v oboru, který je náročný po všech stránkách, bez předcházejících zkušeností,
vyžaduje notný kus odvahy. V případě pana Zbyňka Čepa to platí doslova. Profesí kurýr je autorem
projektu, který na sebe upoutal pozornost díky sociální síti YouTube. Přitom se nejedná o nápad
ledajaký, ale o vydání knihy, jež mapuje 6000 let historie lidstva. Dnes je majitelem nakladatelství
ANDĚLSKÁ KŘÍDLA, které se specializuje na vydávání knih s biblickou tématikou.
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Jaké jsou největší trendy a výzvy v kultuře
života lidí? 

V posledních letech došlo k výjimečnému po-
vědomí a upřednostňování kultury na praco-
višti ze strany zaměstnavatelů i zaměstnanců.
Kultura je „osobností“ společnosti, včetně oče-
kávání, chování, praktik a dalších norem, které
ovlivňují interní interakce lidí i jejich jménem.
Ignorovat tento fakt je možné jen na vlastní ne-
bezpečí. Nedávný výzkum společnosti Hired
totiž zjistil, že firemní kultura je druhým nejdů-
ležitějším faktorem, který uchazeči zvažují, zda
vůbec pracovat pro společnost.

Kultura na pracovišti je ovlivněna různými
faktory. Demografické posuny, iniciativy v ob-
lasti rozmanitosti a začlenění, nedostatek
opravdových talentů, automatizace, vyvíjející
se technologie a nápor digitálních dat se nav-
zájem prolínají a vytvářejí okamžité změny. Ne-
třeba zapomínat na skutečnost, že špatné prak-
tiky ve firemní kultuře přispívají k „psychické
újmě a stresu“ zaměstnanců.

Na kulturu života lidí má vliv i vývoj na trhu
práce. Světové ekonomické fórum (WEF) v této
souvislosti nedávno odhadlo, že 1,4 milionu
lidí ztratí do roku 2026 práci v důsledku tech-
nologických změn, přičemž k více než 70 %
těchto ztrát dojde, protože mnoho typů pracov-
ních rolí přestane existovat. Ze studie Future of
Jobs (budoucnost práce) WEF navíc vyplývá,
že do roku 2022 se trh práce změní, celých 54
procent zaměstnanců bude potřebovat přeško-
lit nebo se dovzdělat. Pokrok jde tak rychle, že
jedno dosažené vzdělání již nestačí, což po-
tvrzuje skutečnost, že nikdo z nás nemůže říct,

že jsme dostatečně připraveni na éru umělé in-
teligence. 

K trendům ovlivňující nejen kulturu pracov-
ního života lidí neoddiskutovatelně patří podle
(1) Knight Frank rostoucí počet coworkingo-
vých prostorů a hledání možností jejích efek-
tivního vytížení; (2) KPMG zvyšující se význam
agility jako dominantního faktoru úspěchu a (3)
BCG obrovská nejen obchodní příležitost sou-
visící s cirkulární bioekonomikou (Poskytuje ře-
šení pro největší environmentální problémy
jako: změny klimatu, nedostatek zdrojů, ztráty
potravin a plýtvání, změny ve využívání půdy
a ztráta biologické rozmanitosti).

Geopolitická neshoda, obchodní války,
rychlé tempo změn vyvolané technologickým
a digitálním narušením a naše pozice v pozd-
ním hospodářském cyklu přispívají ke zvýšené
nejistotě. Uprostřed této nejistoty je navíc
zřejmá jedna věc: mezi společnostmi ve své
třídě a zbytkem se vytvořila jasná a rostoucí
mezera.

Podle analýzy EY vytvořené v roce 2019 in-
vestoři odměňují hlavně společnosti, které si
vybudují odolnost prostřednictvím silného ve-
dení, udržení marží a posílení peněžních toků.
Na druhé straně této mezery je neúspěch tres-
tán rychleji a přísněji. Stále silnější místo má
také aktivističtější zelený kapitál.

Vzhledem k obavám z recese nastal čas, kdy
generální ředitelé musí připravit své organi-
zace na prosperitu v jakémkoli prostředí. Při vy-
tváření sebe-udržitelných podniků mohou
vůdci přitom zaujmout přístup založený na
třech zásadách: (1) vybudovat přizpůsobivé
a odolné myšlení; (2) vytvořit platformu pro

přetvoření organizace a (3) obratně se přetvořit
a budovat na volitelnosti – schopnosti rychle
se přizpůsobit.

Proč efektivní resilience vede nejen
k přežití, ale i prosperitě? 
Resilience je asi 500 let starý výraz, popisující
schopnost návratu do původního stavu (u ne-
živých materiálů a konstrukcí), schopnost pře-
konávat krizové podmínky (u živých orga-
nismů), nebo obecněji, schopnost systému vy-
rovnávat a přizpůsobovat se změně. Jde tedy
o schopnost adaptace jednotlivce nebo sku-
piny ke stresujícím podmínkám života. Efek-
tivní resilience nutně vede k úspěšnému přežití
a zachování či obnově potřebných životních
funkcí. (Inspirativní příklad lidské resilience je
zaznamenán v americkém epickém filmu The
Revenant.)

Prof. Milan Zelený ve své eseji věnující se
evoluční ekonomice pro echo24 s názvem
„Evoluční ekonomika a dynamická resilience
společenských systémů“ zdůrazňuje, že za
podmínek akcelerující, bezprecedentní a vy-
soce náročné změny, se resilience samotná
mění a přizpůsobuje; je dynamickou adaptací,
která, obzvláště u lidského druhu, už není jen
biologicky evoluční či geneticky determino-
vaná, ale je předmětem kultury: musíme se jí
učit za stále náročnějších podmínek akcelerace
evoluce kulturní.

Specifickou vlastností evoluce lidského
druhu je dnešní převaha a akcelerace tvorby vy-
stavěného, znalostního a institucionálního pro-
středí. Jelikož je adaptace k masivně umělému

Vyspělost života se mění. 
Spolupráce a kultura spolutvoření je klíčová nejen pro přežití
Jaké jsou největší trendy a výzvy v kultuře života lidí? Proč efektivní resilience vede nejen k přežití,
ale i prosperitě? Jak se kultura života měnila a mění? Jaká je základní vlastnost života a proč je
kultura spolutvoření základním principem nejen přežití? Je možné žít v souladu s přírodou?
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prostředí následkem učení a zkušeností, mů-
žeme mluvit o kulturní evoluci, která přehlušuje
a dominuje dnes již statickou evoluci biologic-
kou. Lidé se rodí do prostředí, které sami vy-
tvořili – a které marginalizuje a vytěsňuje pro-
středí přírodní (živé i neživé). Kulturní evoluce
akceleruje a bude dominovat následná staletí
existence lidského druhu. Přirozená resilience
(adaptabilní odolnost) neživého i živého pro-
středí již nestačí, a musí být doplněna i nahra-
zena účelovou a naučenou resiliencí vytvoře-
ného prostředí a lidí fungujících v tomto pro-
středí. Jak se přizpůsobovat nárokům a odolá-
vat nástrahám umělého prostředí je novou
a zásadní výzvou lidskému druhu v podmín-
kách kumulativní akcelerace změny. 

Stále významnější součástí vytvářeného
prostředí jsou ekonomické, politické a spole-
čenské instituce i systémy. Tyto tři oblasti také
definují potřebu rychle se měnící resilience lidí
a jejich skupin. Současné nedostatky a selhání
jsou převážně v oblastech ekonomické, poli-
tické a společenské evoluce. Tato kulturní evo-
luce sice akceleruje, ale přesto zůstává evolucí,
tj. rozvíjí se jednosměrně, nevrací se a neustále
vstupuje do nových, nikdy předtím nepozna-
ných realit. Historie přestává být vodítkem do
budoucnosti, starší generace nemohou učit
mladší generace jak se adaptovat v nikdy před-
tím nepoznaném prostředí. Nároky na vzdělá-
vání, zvládání technologie a adaptaci k novým
ekonomických, politickým a společenským re-
alitám jsou enormní a bezprecedentní. Navíc,
i teorie, nápady, inovace a řešení jsou produk-
tem dané doby, podřízené kontextu a pozna-
menané akcelerující dynamikou evoluce pro-
středí, neumožňují jejich přenos do nových,
nepřetržitě se měnících kontextů. Historie se
stává stále více prostým záznamem a stále
méně poučením a vodítkem do nových fází bu-
doucnosti. Každá generace (i sub-generace)
musí vytvářet svá řešení, své teorie a své adap-
tace, často radikálně diferencované a neustále
de novo. Moderní chápání resilience vyžaduje
nepřetržité hledání vlastní cesty. Je logické, že
rozpoznání akceleraci změny vytvářeného pro-
středí nelze zvládnout v rámci současných pa-
radigmat globalizace, monopolizace a státního
intervencionismu, ale je třeba podchytit různo-
rodost a diferencovanost myšlení ve flexibil-
ních rámcích lokálních ekonomik, autonom-
ních vzdělávacích institucí, a samosprávných
komunit. Trendy přechodu od globalizace k lo-
kalizaci je třeba pochopit a využít, ne se jim
vzpouzet snahami o udržování politického sta-
tus quo.

Jak se kultura života měnila a mění? 

Regenerace představuje obnovu nebo i restau-
raci biologického (i neživého) přírodního sy-
stému (půdy, lesů, vodních zdrojů, atp.) po výz -
namné kalamitě, poškození, anebo i jako nor-
mální proces přirozené sebeobnovy. Před vý-
razným nástupem člověka byla regenerace (ve
smyslu sebeobnovy a „hojení“) součástí přiro-
zeného procesu evoluce ekosystémů. 

Evoluce podle Francisco J. Ayala je proces
„vývoje uzpůsobením“, jímž prošly všechny
druhy organismů, které dnes kolem sebe vi-
díme, stejně jako mnohem větší počet těch,
které již vymřely. 

Resilience je tedy podle M. Zeleného před-
mětem evoluce. Mění se, adaptuje, posiluje,
ochabuje, anebo i zaniká (a také vzniká). Resi-

lience není spolehlivým a trvalým atributem
přirozených systémů, obzvláště ne v dlouho-
dobém pohledu a v interakci s lidským dru-
hem. Přirozená (přírodní) evoluce, stejně jako
systémová resilience, je dnes již nezvratně
spjata s evolucí lidského druhu. Od monumen-
tálního vynálezu a objevu zemědělství, lidé se
stále více musí přizpůsobovat prostředí, které
sami sobě vytvářejí.

Přirozený systém (N) existoval dlouho před
příchodem člověka a po celou dobu ekono-
miky lovu a sběru (L). Tato ekonomika nemo-
difikovala prostředí, pouze využívala jeho při-
rozenou produktivitu sběrem plodů, lovem
a rybolovem v relativně nízké míře ovlivnění
okolí. Lidé a jejich předchůdci byli organickou
součástí přirozených koloběhů regenerace
a obnovy. Lidé se adaptovali nomádským způ-
sobem života, některými typy chovu a životem
v přirozených přístřeších, jeskyních a dočas-
ných stanech a jurtách.

Po objevení agrikultury (A) se vše změnilo.
Zemědělství (A) se stalo prvním „vytvořeným“
ekonomickým sektorem. Vznikl nový druh ka-
pitálu (B), umožňující opuštění nomádství
a prudký růst vyráběného prostředí (pole,
cesty, domy, města, nástroje, atp.). Nově vytvá-
řené prostředí začalo ovlivňovat a prolínat se
s původním přirozeným prostředím (N). Tato
nová interakce vyžadovala záznam a přenos
potřebných znalostí a zkušeností – vznikal lid-
ský kapitál (H), zakotvený ve školách, univerzi-
tách, řemeslech a mezigenerační kultuře. Ku-
mulace lidského kapitálu H umožňovala zpětný
dopad na N a B v předtím nevídané akceleraci
autonomie lidí od původního přirozeného pro-
středí. Po úspěchu sektoru zemědělství (A) se
objevil sektor průmyslu (I), již plně zaměřený
na industriální rozmach komplexních techno-
logií nástrojů, strojů, staveb a infrastruktury.

Posledním klíčovým kapitálem je (S), tedy
kapitál společenský: soustava institucí (ne „in-
stitutů“), jako podniky, soudy, sdružení, ústavy,
samosprávy, nadace, ale i ochrana institucí
trhu, státu, kultury, autonomie, svobody, atp.
Společenský kapitál zajišťuje, že znalosti a zku-
šenosti dané společnosti budou zachovány
a využity k dobru, spíše než k újmě rozvíjející
se společnosti. Vzdělaní lidé musí nalézt uplat-
nění a ochranu: jinak je jejich vzdělání zpo-
chybněno, a evoluce i adaptabilita společnosti
utlumena. Instituce jsou rozvíjeny obzvláště po
sektorové transformaci z průmyslu (I) na služby
(S) a stát nebo government (G). Evoluce eko-

nomických sektorů řetězce L/S→A→I→S→G tedy
probíhá paralelně s odvíjením čtyř klíčových
kapitálů N→B→H→S, formujících lidský spole-
čensko-ekonomický systém. 

Lze uzavřít, že dnes jsme na základě probí-
hajících celosvětových změn součástí procesů
Deglobalizace → Re-lokalizace.

Jaká je základní vlastnost života 
a proč je kultura spolutvoření klíčová 
nejen pro přežití? 
Milan Zelený ve svých publikacích zdůrazňuje,
že základní vlastností života a živého orga-
nismu (jedince, skupiny a společnosti) je se-
beprodukce. Život se musí vynořit z neživého
– jiné cesty není. Abychom pochopili setrvání
a resilienci života, musíme pochopit mini-
mální podmínky, které diferencují živé od ne-
živého – tj. pochopit definici života. Právě
k tomu lze využít koncepce autopoiesis (sebe-
produkce), která specifikuje tři nutné pod-
mínky živého systému, tj. jedince a jeho spo-
lečenství. (Samozřejmým předpokladem je, že
každý systém je složen z interaktivních a ko-
munikujících komponentů či součástí. Tento
aspekt zdůrazňuje holismus, který diskutu-
jeme jinde.)

Základní nutriční elementy α jsou přetvá-
řeny v komponenty r, které jsou katalyticky
propojovány do větších celků a řetězců K→𝜴,
různorodé a doplňující se komplexity. Tyto ře-
tězce (nebo jejich části) následně zanikají (roz-
padají se) a tak vytvářejí nové nutriční ele-
menty α. Celý proces se neustále opakuje, sy-
stém mění svoji velikost, formu, hranice
(membránu), a intenzitu sebeprodukce, až do-
sáhne reprodukce (nová autopoiesis uvnitř
staré autopoiesis); pak ochabuje, umírá a pře-
chází zpět v α. (obr. 3) 

Tento základní cyklický proces představuje
podmínky nutné, i když ne ještě postačující k ži-
votu. Procesy tvorby a zániku musí být vyvá-
žené a přetrvávající, aby dosáhly reprodukce
a staly se tak schopnými evoluce. Tedy, nejen
vnitřní systém, ale i jeho nutriční (fyzikální)
a reprodukční (skupinové, společenské) pro-
středí musí být podobně vyváženy.

Základním principem nejen přežití je tedy
spolupráce (ne solidarita) součástí za účelem
udržení celku, zatímco chování celku zpětně
ovlivňuje chování součástí. Celek a jeho části
jsou neoddělitelné. Evoluce života je kreativní,
protože vytváří realitu samotnou. Svět, ve 
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Obr. 1. Faktory ovlivňující kulturu na pracovišti. zdroj: www.avmedia.cz, https://www.linkedin.com/in/jiriplatek/
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kterém existujeme, je výsledkem kolektivní
tvorby života – jak je plně a nejsilněji demon-
strováno dnes, u lidského druhu. Život je pro-
stě výrazem specifické, sebeudržitelné rovno-
váhy mezi součástmi a celkem. 

Spolupráce v současnosti podle Zeleného
doplňuje a nahrazuje skomírající konkurenci
nebo EU prosazovanou solidaritu. Podniky
v síti či alianci spolupracují, konkurují si jejich
sítě samotné. Žádný podnik není ostrůvkem.
Relokalizovaná síť užití zdrojů posiluje dlouho-
dobé vztahy a návaznosti doplňujících se pod-
niků: kdo nespolupracuje, je odsouzen k izolaci
a solidaritě.

Doplňující se entity jsou efektivnější ve spo-
lupráci. Když všichni dělají totéž, pak zbývá jen
dočasná konkurence. Účelem benchmarkingu
je rozšíření diferenciace, ne homogenizace. Ko-
pírování tzv. „nejlepších praktik“ vede ke stej-
nosti a inovačnímu útlumu, tak jako státní
„udržitelnost“ eliminuje žádoucí autonomii se-
beudržitelnosti.

Velké firmy se již rozkládají do sítí doplňují-
cích se zdrojů, strojů, lidí a znalostí. Dělali to
Baťové a dnes to například dělá Siemens. Malé
firmy se nesdružují do „klastrů“, ale do aliancí,
partnerství a sítí spolupráce jako je například
adaptivní organizace – nadace ZET prof. Milana
Zeleného. Pochopili, co se děje a proč. Tradiční
firma se tak transformuje v pružnou, spoluvy-
tvářející a rychle se měnící, obzvláště v lokál-
ních kontextech. Právě v lokálních kontextech
totiž lidé dokáží žít v souladu s přírodou, imple-
mentovat a provozovat řešení typické pro cir-
kulární bioekonomiku. Nejlepším důkazem
v lokálním kontextu je energeticky soběstačná
česká obec Kněžice. 

Strategická flexibilita, adaptabilita a organi-
zační přizpůsobivost jsou podle Zeleného efek-
tivnější než tradiční provozní výkonnost. Spíše
než dělat věci správně, je žádoucí dělat správné
věci. Minimalizace nákladů ustupuje maxima-
lizaci přidané hodnoty pro zákazníka i spolu-
pracovníka. A právě proto je pro úspěch v době
plné akcelerujících změn důležitá spolupráce
založená na kultuře spoluvytváření, která cha-
rakterizuje adaptivní organizaci: 
•  která má pracovníky oprávněné vidět a reali-

zovat změnu;
•  kde jsou produkty nebo služby, poptávky

a nabídky za všech okolností sladěné a syn-
chronizované;

•  která optimalizuje využívání svých zdrojů
(včetně informačních technologií), vždy po-
užívá jen ty, které potřebuje, a platí jen za to,
co efektivně použije, a také zajistí, že zdroje
jsou dostačující k pokrytí poptávky;

•  která je inovativní, štíhlá, autonomní, agilní,
kreativní, propojená a spolupracující; 

•  která se rozumně přizpůsobuje svým zákazní-
kům.
Klíčovými výhodami této organizace jsou

schopnost porozumět lidem a jejich motivač-
ním faktorům, jednoduchost řízení, flexibilita,
nízké zásoby, nízká vázanost kapitálu a zdrojů
a eliminace neproduktivní či nadbytečné práce
a plýtvání materiálem. 

Adaptivní organizace je navržena tak, aby
se neustále přizpůsobovala novým výzvám,
a nové nápady v ní jsou podporovány. Vý-
sledkem je adaptivní prostor, který lze pova-
žovat za vztahovou a emocionální svobodu
lidí, aby mohli svobodně zkoumat, vyměňo-
vat si názory a diskutovat o myšlenkách.
Tento prostor funguje jako zóna volného ob-

chodu pro nápady, díky využití dynamiky
sítě a vytváří spojení, která slouží k objevo-
vání, rozvíjení a šíření nových nápadů do
a napříč organizace. Není tedy divu, že jed-
nou z filosofií adaptivní organizace je sdru-
žování malých a středních podniků a star-
tupů za účelem řešení složitých problémů
v různých lokalitách prostřednictvím sdílení
informací a rozvoje inkluzivních myšlenek.
Tyto podniky spojuje kreativní spolupráce,
což je to, co příroda dělá, a její způsob „ná-
vodem“, jak bychom se měli přiblížit bu-
doucnosti. Jde o opravdové lidské propo-
jení hlubokých neotřelých kreativních ná-
padů v jeden komplexní celek, což je jeden
ze základních způsobů lidského chování lidí
působících v adaptivní organizaci, bez kte-
rého se dnes i v budoucnosti neobejdeme. 

Abychom mohli opravdu plnohodnotně
spolutvořit, potřebujeme podle Jiřího Plátka
z AV MEDIA se setkávat s lidmi v pracovním
prostoru, jehož cílem je usnadnit vzájemnou
komunikaci, umožnit jednoduše sdílet digitální
obsah a podpořit tok myšlenek např. v Huddle
room, Collaboration room, Meeting room, Bo-
ardroom, Videoconference room.

Během pracovního dne vznikají i takové si-
tuace, kdy potřebujeme nerušeně tvořit a hlu-
boce přemýšlet v klidném prostoru např. Focus
room nebo vykonávat kognitivně nenáročné
úkony, tzv. mělkou práci, v open office či odpo-
činkových a relaxačních zónách.

Přerušováním času mezi spolutvořením ve
skupině a samostatnou "hlubokou prací" si roz-

šiřujeme kontext a zesilujeme vlastní neotřelé
nápady. Z výše popsaného plyne, že je vhodné
vše rovnoměrně rozložit v čase, abychom do-
sáhli nejvyšší míry kreativního myšlení.

Říká se, že spolupracující týmy mají více ná-
padů než ti, kteří pracují samostatně. Výzkumy
však naznačují, že k originálním nápadům
často přicházíme v okamžiku, kdy pracujeme
samostatně. Co je tedy lepší? Obě možnosti
jsou správné. Nejlépe přicházíme s nápady
v prostoru, který podporuje jak skupinovou
spolupráci i samostatnou práci.

Skvělým příkladem je spolupráce založená
na spolutvoření mezi lékaři a jejích spolupra-
covníky při záchraně lidského života. Součástí
této spolupráce je aktivní zapojení hlavy, srdce
a lidských rukou. 

Dalším ideálním příkladem je zvyšování di-
gitální gramotnosti nejen v Evropě vyžadující
přístup založený na širokém partnerství, který
přinese digitální dovednosti mladým lidem,
profesionálům, starším občanům, a také povz-
buzuje více žen a dívek, aby se zapojily do de-
mokratického vzdělávání. K tomu je třeba, aby
vlády zajistily, že digitální dovednosti budou
součástí vzdělávání, zatímco podniky by měly
spolupracovat se školami a vzdělávacími orga-
nizacemi, aby zajistily, že zítřejší pracovní síla
bude digitálně gramotná. �

Ing. Adrián Podskľan, Ph.D, 
expert na adaptivní organizaci, 

management a prostředí
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Obr. 2. Fáze lidského myšlení. zdroj:  www.avmedia.cz, https://www.linkedin.com/in/jiriplatek/

Obr. 3. Autopoiesis (sebeprodukce)
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Přehlídka špičkových firem bude do-
plněna i poradenstvím specialistů, archi-
tektů či projektantů nebo přednáškovými

bloky. V PVA EXPO PRAHA v Letňanech bude
připraven i doprovodný program pro laiky,
profesionály a rodiny s dětmi. 

Dřevostavby se stále více dostávají do ob-
liby Čechů jakožto rodinné, ale i bytové domy
nebo například penziony nebo školky. Z celko-
vého počtu 18 287 postavených rodinných
domů za rok 2018 v České republice se dřevos-
tavby podílely číslem 2945 staveb, což činí 16,
1 % z celkového podílu. To je více než deseti-
procentní nárůst oproti roku 2008.

Na tento trend reaguje veletrh FOR WOOD,
který zodpovídá všechny otázky a naplňuje po-
žadavky zájemců o tento typ bydlení. FOR
WOOD také boří jeden ze zažitých mýtů laické
veřejnosti, které za dřevostavby pokládají
především sruby a roubenky. Pravdou je, že
největší procento výstavby dřevostaveb tvoří
takzvaný rámový skelet. Tedy celostěnové se-
ndvičové panely, které se v celku přivezou na
stavbu, kdy tato technologie významně urych-
luje stavební proces. Hned druhou nejčastější
používanou technologií je sendvičová kon-
strukce realizovaná staveništní montáží. Sy-
stémy lehkého rámového skeletu nejen urych-
lují stavbu, ale také dokáží ušetřit průměrně 2
m2 obytné plochy.

Pro informace i pro radu

Všechny tyto technologie i další systémy
a trendy výstavby dřevostaveb představuje

FOR WOOD s pomocí výrobních a dodavatel-
ských firem. Ani v únoru 2020 tomu nebude
jinak a návštěvníci mohou poznat nabídky
společností, jako jsou např. DOMY DNES,
CELET, PILA MARTINICE, RD RÝMAŘOV nebo
OK PYRUS a mnoho dalších. 

Velký výběr kvalitních dodavatelů dřevosta-
veb na jednom místě ale není jedinou devizou
veletrhu. Zájemci se mohou zdarma poradit
s odborníky v Poradenském centru, kteří po-
mohou v jakékoliv fázi přípravy stavby. Anebo

si mohou vyslechnout cenné informace na ně-
kterém z připravovaných přednáškových
bloků.

FOR WOOD je jedním ze tří pilířů unikátního
souběhu veletrhů, jehož dalšími jednotlivci
jsou FOR PASIV a nově i FOR THERM. Jedná
se tak o nejkomplexnější akci představující no-
vinky, trendy a unikátní technologie týkající se
trendu pasivního bydlení. �

Více informací o veletrhu 
najdete na www.for-wood.cz.
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FOR WOOD 2020: 
Poznejte novinky a trendy světa dřevostaveb 
České stavebnictví zažívá boom i v oblasti dřevostaveb. Jaké novinky a trendy hýbou trhem? Veletrh
dřevěných staveb, konstrukcí a materiálů FOR WOOD představí ve dnech 6. až 8. února 2020 aktuální
dění v tomto oboru. 

Plánované snížení emisí CO2 o 80 procent
do roku 2050 v rámci boje proti změnám
klimatu bude stát Českou republiku bili-

ony korun. Bez finanční pomoci Evropské unie
nebude možné tohoto ambiciózního úkolu do-
sáhnout a stejně tak je nezbytně nutné, aby
k podobným opatřením přistoupily i další prů-
myslové země na celém světě, shodli se na tis -
kové konferenci před klimatickým summitem
v Madridu premiér Andrej Babiš, vicepremiér
a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček
a ministr životního prostředí Richard Brabec.

Česká republika plní závazky Pařížské kon-
ference o ochraně klimatu a má jasný plán, jak
snížit do roku 2050 produkci emisí CO2 o osm-
desát procent. Jak zdůraznil předseda vlády,
česká vláda zaujala k přijímání opatření na
ochranu klimatu odpovědný přístup. „Nemů-
žeme přece slibovat něco, co bychom nechtěli
plnit,“ konstatoval premiér. Připomněl také, že
pro ochranu klimatu na Zemi je zásadní, aby
se do zásadních opatření pustily i další země

na světě. „Evropská unie produkuje jen devět
procent emisí, v roce 2018 snížila emise o 20
milionů tun, ale zbytek světa je navýšil o 1 020
milionů tun,“ připomněl Andrej Babiš.

Upozornil také, že zatímco Česká republika
či Německo se chystají postupně utlumovat
výrobu elektřiny z uhlí, Čína se naopak aktu-
álně chystá otevřít nové bloky uhelných elek -
tráren o výkonu srovnatelném se všemi uhel-
nými zdroji v EU. „To je ten problém, že
ostatní země neřeší závazky Pařížské konfe-
rence, a to se pak projevuje i v cenách energií
a je to i problém v konkurenceschopnosti,“
uvedl předseda vlády.

Česká republika v současnosti vyrábí 47
procent elektřiny z uhlí. „Česká republika, Pol-
sko a Německo jsou při výrobě elektřiny na
uhlí fatálně závislé,“ konstatoval vicepremiér
Havlíček. V roce 2050 by ale už zhruba polo-
vinu energie chtěla vyrábět z jádra díky do-
stavbě jaderných bloků v Dukovanech a Teme-
líně, dosud je to 32 procent. Vzrůst má i podíl

obnovitelných zdrojů, a to z 12,5 procenta na
28 procent. Zásadně se má snížit i produkce
CO2 z průmyslové výroby, což ovšem bude
podle vicepremiéra Havlíčka znamenat zá-
sadní restrukturalizaci českého průmyslu.

Vláda už pro ochranu klimatu učinila řadu
zásadních opatření. Jen do modernizace
energetiky a průmyslu ke snížení emisí inves-
tovala mezi lety 2000 až 2017 110 miliard
korun. Ministr Brabec připomněl i úspěšné
současné projekty, jako kotlíkové dotace či
Nová zelená úsporám. Celkem bude přechod
na nízkouhlíkovou Českou republiku stát řá-
dově biliony korun. Vzhledem k astronomic-
kým nákladům pro hospodářství ČR je pro
čes kou vládu zcela zásadní najít zdroje finan-
cování v objemu řádově stovek miliard
korun, a to mimo kohezní fondy EU. Cesta
k nízkouhlíkové Evropské unii musí být spra-
vedlivá, sociálně únosná a nesmí znamenat
ohrožení konkurenceschopnosti ekonomik
členských zemí EU. �

Boj s klimatickou změnou bude Česko stát biliony korun
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Jako osobní dopravní prostředek upra-
vil ho inženýrský duch v pohodlný
elegantní vůz přerůzných tvarů, opat-

řil pohodlím, nutným pro dlouhé cesty,
vhodným způsobem ochraňuje řidiče i ces-
tující proti nepohodám povětrnostním,
účelným strojním zařízením zajišťuje bez-
pečnost a vyzbrojuje ho proti četným pře-
kážkám rovinatých i hornatých krajů.

Pro teplé letní období jsou nejvhodnější
vozy otevřené, které mají skládací střechu
složenou v krytu, na zádi vozu pro případ
náhlé nepohody. Sklo před řidičem chrání
před větrem a prachem. Pro zimu staví se
vozy zcela uzavřené, tzv. limusiny, neb
coupé, které uzavírají pouze osoby cestu-
jící, kdežto řidič není pod pevnou střechou,
nýbrž chráněn pouze sklem. Druhem limu-
sin jsou tzv. coupé interiér (limusiny s vni-
třním řízením), při nichž prostor u řidiče
není oddělen stěnou od prostoru pro ces-
tující, jak tomu jest u limusin.

Výhody vozu otevřeného i zavřeného
poskytují kombinované karoserie, které
pro letní období mají podobu vozu otevře-
ného a pro zimu přemění se vhodně řeše-
ným nástavcem buď v kombinovanou li-
musinu neb coupé. Svršek takové kombi-

nované karoserie jest slohově sladěn se
spodní částí otevřeného vozu a připevněn
několika šrouby tak, že přeměna vozu dá
se provésti velmi snadno v několika hodi-
nách. Jak vidíme, jest výběr v osobních
automobilech velmi bohatý.

Ještě rozmanitěji jsou vypraveny vozy
nákladní, užitkové, jež musí, každý pro
sebe, býti nejlépe a nejvhodněji přizpůso-
beny účelu, kterému mají sloužiti. Mimo
jednoduché valníkové nákladní vozy s ob-
délnou plošinou a odnímatelnými nástavci
vyrábí se specielní vozy pivovarské pro do-
pravu sudů, vozy pro rozvážení štěrku,
uhlí, řepy, chleba atd. Novinkou mezi ná-
kladními automobily jsou vozy se sklápě-
cími karoseriemi, hodící se pro transport
sypkých hmot, písku, štěrku, uhlí, ba
i cihel, jimiž ušetří se mnoho času potřeb-
ného ke skládání tím, že celá korba účelně
konstruovaným zdvihadlem se nakloní
a obsah najednou vysype.

Pro dopravu osob a zavazadel z míst že-
leznice vzdálených máme v republice od
jejího vzniku celou řadu nových autobuso-
vých linek, na nichž spojení sprostředkují
zvláštní, našim poměrům a silnicím přimě-
řeně konstruované autobusy menší i větší.

Pro hasičské účely mají některá větší
města automobilové stříkačky velmi vý-
konné a spolehlivě. K opravám silnic staví
se lehké a pohyblivé benzinové válce.
Naše armáda, po vzoru cizích států, buduje
svoji výzbroj cílevědomě na zkušenostech
světové války, v níž automobilu připadla
důležitá úloha, kterou skvěle splnil.

Vedlo by příliš daleko, kdybych chtěl vy-
počítávati všechny druhy karoserií a pří-
pady, v nichž automobil se s úspěchem
uplatňuje. Jsme sice ještě daleko od doby,
kdy automobil bude i ménězámožnému
cenově přístupným, tedy, kdy automobil
sevšeobecní a pronikne celý náš život, ale
věříme, že ta doba přijde, neboť rozvoj
automobilní techniky jde stále vpřed neví-
daným a nezadržitelným krokem, za usta-
vičného zlepšování a zjednodušování kon-
strukce i výroby.

Levné automobily předpokládají pro-
myšlenou a hospodárnou výrobu ve vel-
kém; velkovýroba zase vyžaduje zaručený
odbyt všech zhotovených vozidel. Tu ne-
stačí vůle jednotlivce, pouhé chtění, neboť
o tom, že by naši inženýři nedovedli to, co
jiní v cizině, nesmíme pochybovati, k tak
velkému úkolu jest zapotřebí součinnosti

Z historie 1924

Automobil a jeho výroba v Československu
Rozvoj moderního dopravnictví charakterizován jest zápasem páry a elektřiny. K těmto dvěma hlavním
činitelům, přichází třetí vlivná složka – automobil – bez něhož by byl onen úžasný rozmach dopravní
techniky, kterého jsme svědky, nemyslitelným. Byl-li minulý věk věkem páry a elektřiny, bude přítomný věk
jistě alespoň z části věkem automobilu. Zlatý věk normanský patří minulosti a na místě pomalých a těžkých
potahů nastupuje rychlejší a výkonnější automobil. Automobil poháněný benzinovým motorem, vyplňuje
mezery tam, kde pára a elektřina nemohou svoje přednosti uplatniti; není vázán ani kolejemi, ani
rozvětvenou sítí, která by mu přiváděla potřebnou energii. Jeho okruh působnosti omezen pouze sjízdností
silnic a mostů. Automobil proniká vítězně v nejrozmanitějších podobách.
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Foto ŠKODA Auto
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všech, i státu. Míti laciný vůz, neznamená
ještě všechno. Musíme míti k němu garáž
a chceme-li ho využíti, musíme míti levné
pohonné látky, oleje, gumy, levné ná-
hradní díly, krátce nízké provozovací vý-
lohy. Silnice měly by býti také v mnohem
lepším stavu, než je máme dosud. Aby-
chom vytčeného cíle dosáhli, jest našim
úkolem podporovati náš český automo-
bilní průmysl, který živí mnoho našich lidí,
méně kritizovat více pomáhat, nepodceňo-
vat vše, co udělá se u nás, nedomnívat se,
že jenom z ciziny přijde spása k nám.
Věřme vždy jen sobě a vlastním silám. Kri-
tiků máme dost; dovedou leccos zesměš-
nit, rozbourat, ale nic sami postavit, pro-
tože věci nerozumí anebo neznají našich
poměrů. Jestliže naše továrny vždy nedě-
lají hned to, co objeví se módou někde v ci-
zině, vědí jistě také, proč to nedělají.

Pohleďme nyní, 
jak jest automobil sestrojen
Každý automobil záleží z podvozku, nesou-
cího celé strojní zařízení, a karoserie se se-
dadly pro řidiče a cestující. Podvozek spo-
čívá na čtyrech kolech opatřených pneu-
matikami nebo plnými gumami (u vozů
nákladních. Přední kola jsou řídící, zadní
kola jsou hnací. Jednotlivé strojní skupiny
uloženy jsou v rámu, který jest vylisován
z tenkého ocelového plechu. Vpředu rámu
jest posazen motor – hnací orgán automo-
bilu – obyčejně 4válcový, někdy 6ti – i více-
válcový, čtyřtaktní s ventilovým (řidčeji
šoupátkovým) rozvodem. Automobilní
motory jsou stroje rychloběžné; počet otá-
ček v minutě kolísá u motorů pro osobní
automobily od 2000 do 4000, u nákladních
udržuje se kolem 1000 v minutě. Výše vý-
konu řídí se obsahem válců a konstruktiv-
ním propracováním. Jeden litr obsahu
dává u normálních motorů 12 až 14 HP,
u specielních strojů bylo v poslední době
získáno z 1 litru obsahu až 50 HP při 4800
otáčkách v minutě.

Před motorem postaven jest chladič
(každá továrna volí pro svoje výrobky
zvláštní osobitý tvar chladiče), ve kterém
ochlazuje se voda ohřátá při průtoku
kolem stěn válců motoru. Oběh vody udr-
žuje malá odstředivá pumpička.

Za motorem jest spojka, buď konusová
neb lamelová. Je-li spojka vypnuta, může
se motor otáčeti, aniž by se jeho pohyb
přenášel na další orgány vozu. Je-li spojka
zapnuta, žene motor celé hnací ústrojí
vozu. Vypínání a zapínání spojky provádí
řidič nohou (pravidelně levou) pomocí
páky tzv. spojkového pedálu. Je-li pedál

sešlápnout, je spojka vypnuta, je-li povo-
len, jest spojka zapnuta.

Za spojkou nachází se rychlostní skříň.
Jest to komora s ozubenými převody. Po-
užití tohoto drahého a složitého orgánu při
konstrukci automobilu jest dáno vlast-
nostmi benzinového motoru. Výkon auto-
mobilního motoru, na rozdíl od parního
stroje roste s počtem otáček v minutě. Nej-
větší výkon obdrží se při určitém nejvyš-
ším počtu obrátek. Při přetížení klesá počet
otáček i výkon motoru. Při jízdě po rovině
přemáhá motor pouze odpory hnacích me-
chanismů, valivé tření vozu a odpor vzdu-
chu. S počátku jest přebytek síly motoru
patrný.

Přidáváním většího množství zápalné
směsi zvyšují se otáčky motoru, jeho
výkon roste a rychlost vozu se zvětšuje tak
dlouho, až součet všech odporů rovná se
výkonu motoru. Od té chvíle ani výkon ani
rychlost se nezvětšují. Přijede-li vůz na
stoupání, přichází k uvedeným odporům
odpor nový – složka váhy vozu ve stou-
pání. Tím okamžikem nastává přetížení
motoru, jeho obrátky klesnou a s nimi
i výkon. Kdyby byl motor spojen přímo
s hnacími koly, bez jakýchkoliv měnitel-
ných převodů, mělo by to za následek po-
stupné ubývání výkonu motoru, které by
vedlo až k jeho úplnému zastavení. Proto
jest zapotřebí, aby mezi hřídelem vycháze-
jícím z motoru (resp. spojky) a mezi hříde-
lem pohánějícím zadní kola, bylo takové
měnitelné spojení, jež by dovolovalo při
vysokém počtu obrátek motoru libovolně
menší počet otáček hřídele hnacích kol.
U automobilů užívá se všeobecně několika
převodů ozubenými koly. Převody jsou
dále nutny pro jízdu vzad, protože motor
může se otáčeti pouze v jednom smyslu.

Hřídel vycházející z rychlostní skříně
vede až do těles spojujícího obě hnací kola.
Tuto skupinu nazýváme zadní osou. Pohyb
hřídele od rychlostní skříně rozvádí se
v zadní ose kuželovým soukolím na dva
příčné hřídele, z nichž každý pohání jedno
zadní kolo. Jelikož v zatáčkách musí se
kolo ležící uvnitř zatáčky otáčeti pomaleji
a vnější kolo rychleji, nejsou oba hnací hří-
dele kol spolu pevně spojeny, nýbrž stýkají
se prostřednictvím diferentiálního soukolí,
které při jízdě po rovině jest v klidu a ne-
pracuje, v zatáčkách připouští však, aby
jedno hnací kolo točilo se rychleji nežli
druhé. 

Přední kola jsou upevněna na přední ná-
pravě tak, že mohou se volně otáčeti
kolem svých os, ale současně vykyvovati
dle potřeby vpravo neb vlevo. Otočné čepy
předních kol jsou spojeny tyčemi, jež

ovládá táhlo vedoucí k hlavní páce řízení.
Otáčí-li řidič řídícím kolem, přenáší se
tento pohyb šroubem a šroubovým seg-
mentem na hlavní páku řízení, odtud tá-
hlem a spojovací tyčí na obě přední kola.
Točí-li se řídícím kolem (volantem) vpravo,
vychylují se přední kola doprava, vůz
vlevo.

Aby se rozjetý vůz mohl rychle zastavit,
před překážkou náhle v cestě se vynořivší
a aby mohl jistě a bezpečně sjížděti se sráz -
ných svahů, jsou u každého automobilu
předepsány dvě brzdy. Jedna bývá na hří-
deli vycházejícím z rychlostní skříně
a uvádí se v činnost nožním pedálem (jme-
nuje se proto nožní brzda), druhá jest
v zadních hnacích kolech a utahuje se ruční
pákou (ruční brzda). Zadní brzda upravena
jest dvojmo; v každém hnacím kole jest
jeden brzdový buben. U některých auto-
mobilů používá se obdobných brzd i na
předních kolech (přední brzda).

Kolem sedadla řidičova jsou seskupeny
všechny orgány sloužící k obsluze vozu. Na
podlaze řidiče nacházíme obyčejně čtyři
pedály, dva velké a dva malé. Levý velký
pedál jest spojkový, pravý velký pedál patří
k nožní brzdě. Pravým malým pedálem re-
guluje se přívod zápalné směsi do válců
motoru. Pedál tento otvírá a zavírá klapku
neb šoupátko karburátoru (přístroj, ve kte-
rém se mísí pohonná látka se vzduchem
v zápalnou směs) a nazývá se akceleráto-
rem. Je-li povolen, jest klapka karburátoru
přivřena, je-li úplně sešlápnut, jest klapka
zcela otevřena. Levý malý pedál působí na
klapku ve výfukovém potrubí. Je-li sešláp-
nut, unikají výfukové plyny krátkou cestou
z potrubí před tlumícím hrncem.

Po straně sedadla řidičova jsou dvě
páky. Jedna z nich pohybuje se v patce
s několika výřezy a slouží k přepínání rych-
lostí; druhá utahuje obě brzdy v zadních
kolech.

Na řídícím kole samotném jsou u větších
vozů dvě páčky. Jedna je spojena s klap-
kou karburátoru právě jako akcelerátor,
druhou mění se okamžik zážehu zápalné
směsi ve válcích motoru. Jak vidíme, pů-
sobí na klapku karburátoru dva orgány,
pedál akcelerátoru a páčka na volantu. Při
jízdě používá se všeobecně akcelerátoru,
páčkou na volantu nastavuje se pouze ur-
čité malé otevření klapky pro roztáčení
a pro jízdu s povoleným akcelerátorem.

Na příčné desce před řidičem jsou nutné
kontrolní přístroje. Bývá tam manometr,
udávající stále výši tlaku oleje, pod kterým
přichází ke všem hlavním ložiskům mo-
toru, rychloměr, ukazující rychlost, s jakou
se vůz pohybuje, hodiny a rozváděcí
skříňka elektrického zařízení. Moderní
automobily jsou vesměs opatřeny elektric-
kým světlem, elektrickým spouštěčem mo-
toru (startér) a elektrickou houkačkou.

Dobrý řidič musí nejen dokonale ovlá-
dati všechny ty pedály, páky a páčky, nýbrž
musí věděti i co se děje uvnitř vozu, když
je používá, musí je užívati s rozvahou
a v pravý čas, on musí také rozeznati, zda
motor běží správně a postřehnouti i sebe-
menší známku kdekoliv ve stroji se vyskyt-
nuvší poruchy. 

Pohonná látka (benzin, benzol atd.) jest
uložena v nádržce zavěšené v zadním
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konci rámu. Z hlavní nádržky přivádí se po-
honná látka měděným potrubím ke karbu-
rátoru motoru buď tlakem výfukových
plynů, nebo tlakem vzduchu malé vzdušní
pumpičky anebo odssává se z nádrže pro-
střednictvím zvláštní nassávací nádržky
připevněné na příčné stěně za motorem.

Co dělá řidič, když chce uvésti
automobil do pohybu?
Přesvědčí se, že benzinová nádrž jest napl-
něna, v chladiči voda a všechny části, ze-
jména motor řádně namazaný.

Nejprve natočí motor, buď ručně roztá-
čecí klikou anebo elektrickým motorkem,
který zabírá kolečkem do ozubení setrvač-
níku motoru. Když motor běží, sešlápne
řidič pedál spojky a tím přeruší spojení
motoru s rychlostní skříní. Ruční pákou za-
sune první nejmenší převod v rychlostní
skříni, sešlápne pravou nohou nepatrně
akcelerátor, aby motor se trochu rozběhl,
a pozvolna povoluje pedál spojky. Jakmile
jest spojka zapnuta, vůz se rozjede. Při za-
pínání dalších rychlostí postupuje se ob-
dobně. Nejprve se vypne spojka, zasune
rychlost a pak opět spojka se zapojí. Zapí-
nání druhých rychlostí děje se za jízdy,
tedy při sešlápnutí akcelerátoru. Při zasou-
vání první rychlosti přidává se plynu se-
šlápnutím akcelerátoru, při zapínání dal-
ších vyšších rychlostí nutno však poněkud
plyn ubrati. Důležité jest prováděti zasou-
vání rychlosti při rozjíždění, tedy při pře-
chodu z nižších na vyšší zvolna, v kopcích
při přepínání z vyšších rychlostí na nižší,
rychle. 

Jednou z důležitých věcí jest ošetřování
automobilu. Ošetřování automobilů se
velmi často podceňuje a přehlíží, ačkoliv
jest nezbytně nutné a důležité. Nesmí se
zapomínati, že automobil jest stroj a jako
každý jiný stroj potřebuje i on obsluhy, ma-
zání a ošetření. Při správném ošetřování
ušetří se mnoho času a peněz za různé
opravy.

Osobní automobily jezdí velmi rychle.
Menší dosáhnou snadno 70 až 80 km za
hodinu, silnější 80 až 100 km/hod. Prů-
měrná rychlost při dlouhých cestách kolísá
mezi 30 až 35 km u malých, mezi 40 až 45
km/hod. u větších a silnějších vozů.

Lehké nákladní automobily as do užiteč-
ného zatížení 1500 kg jsou zařízeny pro nej-
větší rychlost 30 až 45 km i více za hodinu
a bývají na pneumatikách. Těžké nákladní
automobily jezdí rychlostí 15 až 20 km/hod. 

Automobily dle síly a převodů vyjedou
stoupání 25 až 30%.

Pneumatiky i plné gumy opotřebují se
na zadních kolech rychleji než na předních,
protože zatížení a namáhání na zadních
hnacích kolech jest větší. Ojeté pneuma-
tiky ze zadních kol dají se však ještě použíti
na kola přední.

Pneumatiky vydrží na dobrých silnicích
asi 8 až 10 000 km, plné gumy 10 000 až
15 000 km.

Střední spotřeby pohonných látek růz-
ných vozů na 100 km jsou sestaveny pře-
hledně v následující tabulce:
Typ Výkon Spotřeba 

motoru na 100 km
Os. 20 HP 10 kg
Os. 30 HP 12 kg
Os. 50 HP 15 kg
Nákl. 2 t 30 kg
Nákl. 3-4 45 kg
Nákl. 5 t 55 kg

II. U nás poukazuje se často na cizinu, ze-
jména na Ameriku, kolik automobilů se
tam vyrábí a jak jsou laciné. Amerika má
proti Československu tu výhodu, že vyrábí
ročně ohromné množství vozů (např. v mě-
síci červnu 1922 zhotovilo se ve Spojených
státech 289 011 automobilů), které se však
také v Americe prodají, neboť jak poslední
statistiky ukazují, vyvezeno pouze několik
procent celkové produkce. Tím jest dána
základní podmínka pro hospodárnou vý-
robu. Každá továrna vyrábí jeden, nejvýše
dva druhy automobilů, na jichž specielní

výrobu se zařídí. V tom směru dokázala
Amerika věci skutečně obdivuhodné. Zaří-
zení většiny továren jest veskrze moderní,
promyšlené a v každém ohledu vzorné. 

V Americe nevyrábí se však jen vozy
levné. Vedle několika značek skutečně lev-
ných, u nás nejznámějších, zhotovují se
v Americe také automobily střední jakosti
a pak automobily jakostní, prvotřídní
a drahé (Locomobile, Packard, Pierce-
Arow, atd.). A prodají se všechny, laciné
i drahé. Podle částky, kterou chce kupec za
automobil vydati, musí upraviti svá přání
a požadavky. Mezi levným a drahým musí
být určitý rozdíl. Výroba automobilů u nás
jest přizpůsobena našim poměrům. Každá
naše továrna musí vyráběti několik druhů
automobilů osobních i nákladních, chce-li
prospívati a tím jest dán i výrobní postup.
Jednotlivé druhy nelze vyráběti v tisíciku-
sových sériích jako v Americe, nýbrž nej-
výše po sto kusech. Jest přirozeno, že to-
várny nakupující pro tisíce kusů určité de-
taily nakoupí výhodněji nežli továrny, které
mohou objednati najednou nejvýše snad
100 stejných kusů. Také přípravky k výrobě
detailů použité mohou býti složitější a ná-
kladnější pro výrobu velikého množství
stejných detailů. Naše přípravky slouží
spíše k zvýšení přesnosti výroby než k zlev-
nění, protože nákladné specielní stroje
a přípravky by výrobu spíše zdražily, než
zlevnily. Při výrobě hledí se především na
přesnost a dokonalost, proto jsou naše vý-
robky jakostně dokonalé, ovšem že i při-
měřeně drahé. Technické zařízení našich
dílen jest vzhledem k daným poměrům do-
konalé, používané stroje většinou specielní
a přesné, dělnictvo i technický personál vy-
školený, svědomitý a zručný. Celková or-
ganizace dílenská i postup jednotlivých
prací na detailech přizpůsobeny menším
seriím tak, aby při jednoduchém trans-
portu a snadného přehledu celkové pro-
dukce bylo dosaženo největší přesnosti,
aby výrobek opouštějící dílny byl nejen
zevně pečlivě vypraven, ale i vnitřně
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přesně spracován, solidní, spolehlivý
a hospodárný.

Stupeň dokonalosti výrobní organisace
a zřízení záleží na vedení továrny. Jest při-
rozené, že každý pokrok má své nepřátele,
že mnohdy musí se zápasiti proti předsud-
kům a osobnímu nazírání, proti tradicím
i ve věcech takřka samozřejmých; to nese
však každá výroba ssebou. Největší odpor
vyvstává ale pravidelně při každém proni-
kavějším procesu zlevňovacím, proti kte-
rému staví se často i dělnictvo samo, vi-
douc v zjednodušení a zlevnění výroby
ztrátu výdělku, zatím co v normálních do-
bách musí každé zlevnění výroby zname-
nati zvýšení odbytu a tudíž i zvýšení cel-
kové výroby a zaměstnání.

Výroba automobilů není tak jednoduchá
a snadná jak se mnozí domnívají. Jednot-
livé detaily musí býti zhotoveny s velkou
pečlivostí a neobyčejnou přesností, zaru-
čující snadnou výměnnost. Všechny před-
měty zhotovují se hromadně dle výkresů
a při sestavování strojních skupin musí
jeden do druhého přesně zasahovati tak,
jak předepsáno. Pro automobily prodané
a v provozu se nalézající musí býti vždy do-
statek náhradních součástí na skladě. Při
poškození některého dílu stačí udati pouze
jeho ceníkové označení, aby továrna za-
slala žádaný díl, který musí se hoditi bez ja-
kéhokoliv přizpůsobování.

Přesná výroba automobilních dílů vyža-
duje, nejen dokonalé a novodobé zařízení
dílenské, ale i bohaté praktické zkušenosti.
To platí jak pro práci strojovou tak i pro
práci ruční.

Aby byla zajištěna vzájemná vyměnitel-
nost automobilních součástí, jsou pro
každý kus předepsány určité malé mezní
rozměry, které nesmí býti překročeny, tzv.
tolerance. K zjištění, zda tyto hodnoty ne-
byly překročeny, užívá se tolerančních ka-
librů. (Tak např. ku kontrolování otvoru
průměru 40 mm, který má býti přesně zho-
toven slouží toleranční kalibr v podobě
dvou válečků spojených rukojetí. Jeden
váleček má průměr 40·015 mm, druhý
39·98 mm. Tento druhý váleček smí do
zhotoveného otvoru vniknouti, prvý však
nikoliv. Přípustná tolerance obnáší v tomto
případě 3 až 4 setiny milimetru). Velikost
tolerancí mění se dle toho, jak mají díly na
sobě seděti, zda mají se po sobě otáčeti, či
pouze posouvati, jsou-li pevně nasazeny či
zalisovány. 

Zařízení našich dílen oproti americkým
zračí se již v povšechném uspořádání
strojů. V amerických automobilkách jsou
stroje sestaveny v řadách za sebou dle
dílů, které se na nich opracují, v pořadí
částečných prací. Na příklad válce motoru
vydány ze skladu postupují nejkratší ces-
tou ze stroje na stroj vedlejší a hotové set -
kávají se na konci řady s ostatními sou-
částkami motoru, s kterými putují spo-
lečně do montáže motorů. U nás, s ohle-
dem na menší počet vyráběných jednotek,
musí se počítati s rationelním využitím
všech strojů a proto jsou stroje sestaveny
tak, aby při nejmenším transportu
všechny příbuzné části opracovaly se
v jedné skupině strojů.

Surový materiál přejímá, kontroluje
a ukládá se ve skladišti, umístěném v čele

strojní dílny. Ze skladu vydává se surový
materiál přímo do dílen. V jedné strojové
skupině obrábí se součásti z materiálu ty-
čového, v jiné opět pouze detaily kusové
(odlitky a výkovky). K opracování takových
detailů užívá se přesných soustruhů, revol-
verových soustruhů vysoké výkonnosti,
poloautomatů a konečně k výrobě šroubů
a menších kusů jedno – až čtyřvřetenových
automatů. Do automatů vloží se jedna
nebo čtyři dlouhé tyče materiálu, stroj sám
si je posunuje k revolverové hlavě s řeza-
cími noži, tyto samočinně uvádí se
v pohyb, opracují celý kus a hotový od-
píchnou. Obsluha omezuje se na počáteční
seřízení, dohled a zasouvání nových tyčí.

Bronzové součásti přicházejí do skupiny
malých revolverů, kde opracují se na čisto.

Některé součásti po opracování na sou-
struzích, revolverech nebo frézovacích
strojích, odváží se do kalírny, kde cemen-
tují a kalí se určitá místa, jež na přesnou
míru obrousí se v oddělení brousících
strojů.

Pro opracování velikých detailů, jako
jsou válce, hliníkové komory motoru
a rychlostní skříně jest zapotřebí zvláštních
strojů, které seskupeny jsou tak, aby trans-
port těchto objemných detailů byl nej-
menší.

Samostatné oddělení tvoří stroje pro
frézování a hoblování ozubených kol.
Ozubení automobilových koleček provádí
se zvlášť pečlivě a přesně protože od
všech soukolí žádá se naprosto tichý
chod. Jest to jedna z nejobtížnějších úloh
ve výrobě automobilů. Ozubená kola ho-
blují se na zvláštních strojích (pro čelní
ozubení Felow. Maag, pro kůželová kola
Bilgram, pro spirální kůželová kola Cle-
ason), které pracují dle systému odvalo-
vacího. Nástroj, hoblující boky zubů obrá-
běného kola má podobu ozubeného
věnce s přesným tvarem zubu (Felow),
řeže při pohybu svislém a současně otáčí
se s opracovaným předmětem, tak jako
když dvě kola spolu zabírají (odvalují se
po sobě). Ohoblovaná kola se dostatečně
cementují a kalí, aby boky zubů dosáhly
žádoucí tvrdosti a trvanlivosti. Následkem
nestejnorodosti materiálu a vnitřního
pnutí při kalení stává se, že po zakalení
objevují se v ozubení malé nepravidel-
nosti, které překážejí tichému chodu.
V poslední době byly sestrojeny složité
stroje (Maag) na nichž se boky zubů po za-
kalení dostatečně brousí.

Hotové součásti se strojů odvádí se do
kontrolního oddělení, kde každý kus se
přeměřuje, je-li zhotoven dle výkresu.
Skontrolované a vyhovující díly odevzdá-
vají se skladu hotových součástí, který je
vydává montážním skupin. V montážích
skupin sestavují se z detailů hotové mo-
tory, spojky, rychlostní skříně, zadní osy
atd. Každá skupina než opustí montážní
dílnu, se přísně zkouší! Zvláštní pozornost
věnuje se ovšem hlavnímu orgánu celého
automobilu – motoru. Obyčejně se zkouší
motory následujícím způsobem. Motor po
smontování posadí se nejprve na zabíhalo.
Když motor na zabíhacím zařízení bez-
vadně obstál, posílá se na brzdící stanici.
K brzdění motorů slouží brzdy hydraulické
aneb elektrické. Při brzdění, trvajícím u kaž-

dého motoru několik hodin, měří se výkon
a spotřeba pohonné látky při různém počtu
obrátek. Při brzdění seřídí se současně
motor na nejmenší spotřebu a tichý chod.
Odbrzděné motory se na brzdící stanici se-
jmutím válců znovu kontrolují a detailně
prohlížejí. Prohlédnutý motor nechá se pak
běžeti krátkou dobu nejvyššími obrátkami,
a když všestranně vyhovuje, odevzdává se
montáži celých vozů. Podobné zkoušce po-
drobují se rychlostní skříně a zadní osy
přímo v příslušné dílně.

Celé podvozky sestavují se v montážní
chassis. Hotové podvozky přejímá zajížděcí
oddělení. Každý vůz projíždí se zvlášť dob-
rými řidiči, mechaniky, kteří musí vyzkou-
šeti vůz v každém směru, na různých ces-
tách, pozorovati všechny orgány při jízdě
a případné nedostatky hlásiti.

Mezitím, co na strojích opracují se sou-
části pro budoucí automobily, připravují
se v jiných odděleních pro ně již rozma-
nité karoserie. S těmi je u nás potíž. Ani
ne tak co se výroby týče, jako jejich
vzhledu. Chassis zdokonalují se krok za
krokem po technické stránce, věcně, na
základě studia a zkušeností. Ale karoserie
je věc podléhající modě a vkusu kupují-
cího. Chce-li továrna míti vozy včas doho-
toveny, musí zhotoviti pro ně karoserie
předem, na sklad. A teď si představte, že
přijde kupec, ne jeden, ale mnoho, a ne-
líbí se jim to ani ono. Tvar by vyhovoval,
ale lakování chce mít rozhodně olivově
zelené, polštáře potažené hnědou koží
a uvnitř vozu ještě jeden rychloměr
a ochranné sklo. V Americe by jednoduše
řekli: Litujeme, děláme a prodáváme jen
takové vozy, jaké máme zde na skladě.
U nás je však často nutno přáním zákaz-
nictva se podříditi a upraviti vůz dle poža-
davků. Že to výrobu nezjednodušuje ani
nezlevňuje, je jisto.

Vraťme se však k výrobě karoserií. Karo-
sářská dílna má několik pododdělení.
V jednom zhotovují se kostry, které pobíjí
se buď dřevěnými dýhami, nebo tenkým
plechem. V jiném oddělení připevňují je
zámečníci na podvozky, přidělávají stu-
pačky, blatníky, kryty motoru, oblouky
střech, nouzová sedátka, ochranná skla
před řidiče atd. Potom přicházejí karoserie
do lakovny a sedlárny, kde se barví, lakují
a polštářují.

Hotové podvozky a hotové karoserie sbí-
hají se ve výpravně. Tam provádí se po-
slední práce, montují houkačky, reflektory
apod.

S hotovými vozy podnikají se krátké zku-
šební jízdy, kterými se dílny přesvědčují,
zda podvozky i karoserie jsou bezvadně
provedeny. Teprve pak odevzdají se vozy
do skladu hotových vozů. 

Ze stručného popisu vidíme, co práce
jest zapotřebí, aby zhotoven byl automobil
v každém ohledu dokonalý a spolehlivý.

V Československu máme čtyři velké to-
várny na automobily. Jsou to: 1. Praga, od-
dělení továrny Českomoravská-Kolben
v Praze VIII., 2. Laurin a Klement v Mladé
Boleslavi, 3. Walter v Jinonicích u Prahy, 4.
Tatra, oddělení továrny na vagony v Ko-
přivnici na Moravě. �

Ing. Ant. Kubát, Triumf techniky 1924
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Obsah semináře bude zaměřen na
správné a přínosné zavádění sy-
stémů managementu kvality do or-

ganizací veřejné správy, kdy má vytvořený
systém pomáhat pracovníkům těchto or-
ganizací a zlepšovat to, jak zákazníci vní-
mají úroveň a přívětivost poskytovaných
služeb. „Dalším aspektem, na nějž se
v rámci semináře zaměříme, budou mož-
nosti aplikování těchto přístupů ve světě
osvědčených praxí štíhlé administrativy,
čímž je umožněno prokazatelně zvyšovat
efektivnost a hospodárnost fungování or-
ganizací a ještě více posilovat kvalitu slu-
žeb,“ uvedl Petr Koten, výkonný ředitel
České společnosti pro jakost.

Způsoby implementace 
ve státní správě a samosprávě
Tento vzdělávací modul má za úkol před-
stavit, jak ve veřejné správě implemento-
vat zásady a principy řízení kvality. Od re-
lativně jednoduchých přístupů pro začí-
nající organizace, po komplexní systé-
mová řešení, která propojují jednotlivé
principy a nástroje do systému, jenž řeší
kvalitu poskytovaných služeb i efektiv-
nost vnitřního fungování organizace.
„Naší snahou je účastníky rovněž sezná-
mit s tím, jaké přínosy pro ně zavádění
principů managementu kvality bude mít,
ale současně se budeme věnovat nejčas-
tějším bariérám, na něž v tomto prostředí
při těchto aktivitách mohou lidé narazit.
Chceme je tak motivovat k dobré praxi
a dát jim prostředky k tomu, aby se mož -
ných překážek nezalekli, nýbrž s nimi do-
kázali pracovat jako s příležitostí,“ vy-
světluje Petr Koten. 

Efektivní systém managementu kvality
podle ISO 9001:2015 je východiskem,
s nímž seminář pracuje. Na základě jeho
požadavků jsou vystavěny osnovy Kva-
litní, štíhlé a efektivní veřejné správy.
V hledáčku se nachází zejména ty body,
které prakticky přispívají k dobrému a bez-
problémovému fungování organizace, jež
pocítí nejen úřad jako velký benefit, ale
budou jej velmi pozitivně vnímat i občané

a firmy, klienti těchto institucí. Řízení kva-
lity se promítne do jejich bezprostřední
pozitivní klientské zkušenosti. Proces
adaptace nového nebo zásahů do stávají-
cího fungování veřejné správy však může
dočasně přinášet náročné situace. „Úska-
lím každého nově zaváděného systému
mohou být určité nepříjemnosti, ale my
jsme našli cestu k tomu, jak tyto momen-
tální negativní jevy maximálně elimino-
vat, aby nepříznivě nedopadaly ani na
úřady, ani na občany,“ komentuje Petr
Koten.

Proč by se měly úřady 
kvalitou zabývat?
Všechny úřady, ať už úřady státní správy
nebo samosprávy musejí fungovat efek-
tivně. Osvícená vedení úřadů proto volí za-
vádění zásad managementu kvality, které
umožňují zejména: 
•  popsat procesy v organizaci a hledat

prostory pro úspory, pracovat s riziky
a předcházet nežádoucím situacím, 

•  identifikovat a neopakovat chyby, 
•  zajistit „pořádek“ v dokumentaci, 
•  měřit výkonnost a identifikovat silné

stránky a oblasti pro zlepšení

•  vytvářet podmínky pro spokojenost zá-
kazníků, zaměstnanců a dalších zaintere-
sovaných stran.
Cílem semináře je do prostředí, nejen

úřadů, přenést pozitivní zkušenosti se za-
váděním přístupů štíhlé výroby a štíhlého
řízení z oblasti businessu, čímž mohou tyto
instituce dosahovat signifikantně vyšší
úrovně výkonnosti a efektivnosti svého
fungování.

Česká společnost pro jakost se intenzivně
setkává s klienty z veřejného sektoru po-
sledních 15 let. Bohatství zkušeností z této
oblasti i relevantní příklady dobré praxe ko-
merčních subjektů budou prezentovány
v rámci tohoto semináře. Sdílení zkušeností
považuje za jednu z přidaných hodnot
svých služeb. „Účastníci nepřijdou ani o zá-
věrečnou diskuzi, která patří k nejočekáva-
nějším momentům našich vzdělávacích ak-
tivit. Pro naše klienty je cenná nejen teore-
tická znalost principů, na nichž efektivní
a štíhlá veřejná správa poskytující kvalitní
služby stojí. Mají zde možnosti probrat mo-
menty a problémy z praxe, vzájemně sdílet
své zkušenosti,“ uvádí Petr Koten.

První seminář se uskuteční 22. ledna
2020 v prostorách ČSVTS, Novotného lávka
5, Praha 1. Více na https://www.csq.cz/ �

Nový nástroj pro kvalitní, štíhlou a efektivní veřejnou správu 
Na všechny subjekty státní správy a samosprávy jsou kladeny v dnešní době velké nároky. Na jedné
straně je to legislativa, na druhé straně jsou to požadavky klientů. Aby úřady dobře fungovaly,
potřebují mít pracovníci dost prostoru a zkušeností s principy efektivního managementu a kvality
řízení. Právě proto byl v České společnosti pro jakost s předními odborníky na problematiku vyvinut
seminář Kvalitní, štíhlá a efektivní veřejná správa. Seminář bude spuštěn v lednu 2020.
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