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Úspory energie, zvyšování energetické
účinnosti… Rozumějí spotřebitelé přesně
tomu, oč v těchto závazcích a aktivitách
jde?

To se opravdu moc nepotkává. Pod účin-
ností si ne každý umí něco odpovídajícího
představit a úspory energie, o kterých se
mluví již dlouhou řadu let, nepřipadají ob-
vykle lidem příliš zajímavé. Na jedné
straně se říká, že potenciál úspor v byto-
vých domech už je nízký, na druhou stranu
se často byty vytápějí nadměrně, na 24
nebo 25 stupňů Celsia. Ano, podstatné je
snažit se měnit chování lidí, a to jde hlavně
prostřednictvím správných informací
a vhodným zaměřením. Mělo by se měnit
povědomí o spotřebě, o úsporách a hlavně
o tom, jak úspory energie vnímat a že mají
smysl. Pracujeme na analýze, jaké komu-
nikační prostředky jsou ve vztahu k úspo-
rám nejvhodnější a jak nejlépe oslovit jed-
notlivé skupiny spotřebitelů energie. V ná-
vaznosti na to pak budeme dělat další
kroky, aby se informovanost zlepšila.

Dokáže změnit chování lidí něco jiného,
než peníze?

Peníze jsou nejpádnějším argumentem,
to je zřejmé. Ale motivace může být kom-
binací různých způsobů ovlivňování. Jde
o to, jak je správně nastavit. Zažíváme sice
momentálně řadu výkyvů, například pokud
jde o ceny energie, ale je zřejmé, že z dlou-
hodobého hlediska cena energie poroste.
Objevují se ovšem názory, a to dokonce
i v Poslanecké sněmovně při projednávání
novely zákona o hospodaření energií, že
šetřit energii nemá smysl, protože při roz-
voji společnosti roste spotřeba energie
více, než kolik se energie ušetří.

Jak byste tedy někoho přesvědčoval, že
má snižovat spotřebu energie?

Podstatné určitě je, že to musí mít
smysl. K tomuto poznání ovšem lidé až
příliš často nemají dostatek informací. Při
zvažování, jak snížit náklady související se
spotřebou energie by mě mělo zajímat,
jaká všechna opatření pro mě připadají
v úvahu, kolik by mě jednotlivě stála
a hlavně co mi přinesou. Teprve potom
mohu zjistit, v jaké kombinaci se mi nejvíc
vyplatí. Současná situace je až příliš ovliv-
něná tím, jestli je možné na něco získat
dotaci a tomu se ostatní okolnosti podřídí,
nebo se podlehne nabídce na konkrétní
nabízenou technologii, bez ohledu na to,
jestli by se mi jiné řešení a kombinace
opatření nevyplatily víc. Platí to například
pro aktuálně oblíbenou fotovoltaiku na
střeše či pro tepelná čerpadla. Jejich in-
stalace může být kvalitní, ale může to být
přitom jen polovičaté řešení na řadu let,
kdy následně ani nemusíte zjistit, že při
jiném způsobu řešení by se to vyplatilo
víc.

Obnovitelné zdroje jsou tím, co se nabízí
nejčastěji. Je to tak správné?

Zásadou úsporných projektů by mělo
být, že by jim měla předcházet informace,
co vše by se pro dosažení cíle dalo udělat,
jak je to realizovatelné, kolik to bude stát,
ale hlavně, co to přinese. Investor by měl
tyto informace mít, aby si vybral vhodnou
kombinaci řešení a postupy, které budou
mít největší efekt a ušetří mu peníze. Mezi
zvažovanými možnostmi obnovitelné
zdroje energie včetně fotovoltaiky mají jed-
noznačně své místo.

Ale pokud je budeme samostatně instalo-
vat jedině proto, že dostaneme dotaci
nebo že se mi to zdá být dobrým řešením
bez dalších úvah, tak už to být dobré ne-
musí. Jak by to tedy mělo fungovat?

Základem by mělo být zjištění, která
všechna úsporná opatření jsou k dispozici,
v jaké kombinaci se vyplatí a až teprve pak
by následovala úvaha, zda na něco z toho
je možné získat dotaci. Takovým způsobem
se to dělá například při využití konceptu
poskytování energetických služeb se zaru-
čeným výsledkem, jak se česky říká me-
todě EPC, tedy Energy Performance Con-
tracting, a to s velmi dobrými výsledky.
Tímto konceptem jsem se zabýval řadu let,
nyní se jej z pozice na Ministerstvu prů-
myslu a obchodu (MPO) snažím podporo-
vat a oceňuji především to, že vybraný po-
skytovatel energetických služeb za
smluvně sjednaný objem úspor energie
naprosto konkrétně ručí. Technická opa-
tření jsou skloubena tak, že se jejich efekty
doplňují, a co je velmi důležité, nejen po
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Oblast úspor energie je poměrně velmi atypická 
proti jiným investičním projektům, 
říká Vladimír Sochor, ředitel odboru energetické účinnosti a úspor Ministerstva průmyslu a obchodu

Vladimír Sochor, ředitel odboru energetické účinnosti a úspor Ministerstva průmyslu a obchodu
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dobu trvání poskytování garantovaných
energetických služeb, ale i poté. V tom má
své důležité místo provádění důsledného
energetického managementu.

Ministerstvo průmyslu a obchodu má
možnosti, jak spotřebitelům pomoci?

Je poměrně zřejmé, že doba pouhých in-
vestičních dotací je překonaná a bylo by
potřeba změnit přístup a mnohem více
motivovat, aby možnosti, jak snižovat spo-
třebu energie a tím i nákladů na ni byly pro
spotřebitele energie zajímavé. Na podporu
úspor energie je připraven například
v Operačním programu Podnikání a ino-
vace pro konkurenceschopnost (OPPIK) do
konce roku 2020 stále dostatek finančních
prostředků a přitom o ně není moc velký
zájem. Zkoušíme pomoci ale i jinak. Kromě
dalších podpůrných aktivit jsme loni po-
prvé ve velkém vyhlásili v rámci programu
EFEKT výzvu na zpracování relativně jed-
noduché studie proveditelnosti, kdy zpra-
covatel u konkrétního objektu navrhne,
která všechna opatření by se dala realizo-
vat, kolik by to stálo a co to vlastníkovi ob-
jektu přinese. A navrhne co nejlepší kom-
binaci možných opatření, aby se projekt in-
vestorovi co nejvíce vyplatil. Zatím se to
teprve rozbíhá, letos je výzva otevřená
zase a počítáme s tím i pro další roky.
V České republice je totiž specifické, že
i technicky složitější věci se lidé snaží zvlá-
dat sami a neobracejí se na odborníky. Za-
teplení domu nepřipadá tak složité, i když
při neodborném přístupu je možné ná-
sledně prodělat a vlastně se to ani nemu-
sím dozvědět, že jsem to mohl udělat lépe.
Ještě zvažujeme možnost podpory pro
technickou pomoc u připravovaných ener-
geticky úsporných projektů u objektů pro
bydlení, pro podnikatelské subjekty,
zvláště pro malé a střední podniky a také
pro obce a menší města, protože taková
pomoc poměrně citelně chybí.

Jak jsme na tom s plněním evropských
cílů?

Česká republika má splnit konkrétní cíle
nyní do konce roku 2020 a jsou stanoveny
cíle i pro období v letech 2021 až 2030. Do-
sahování dostatečného objemu vykazova-
ných úspor energie se nám příliš nedaří,
zejména proto, že bylo v roce 2013 rozhod-
nuto, že zodpovědným bude sám stát ze-
jména na bázi poskytování investičních
podpor z několika dotačních programů.
V plnění závazku kumulovaných úspor
energie ovšem máme deficit, který se nám
zatím nedaří dohnat. Energeticky úsporné
projekty existují, ale největší část úspor-
ných opatření vzniká mimo státní dotační
programy, a protože nejsou iniciovány stá-
tem, nemohou být do plnění cílů zazname-
nány. Není to sice v jednotlivých sektorech
stejné, ale s iniciací státu vzniká jen asi 
10–40 procent projektů, což je velmi málo.
V oblasti bydlení je to jen 10–15 procent.
Pokoušíme se navrhnout a prosadit kom-
binované schéma, kdy by do evidence
úspor energie byl zapojen nejen stát, ale
také energetické firmy.

Je třeba naprosto změnit přístup a stra-
tegii vedoucí k dosahování úspor energie.
Podle zpracovaných analýz je potenciál

úspor stále dost velký, a to jak v domác-
nostech, tak v průmyslu.

Může stát podpořit širší využití metody
EPC pro cíle v energetické účinnosti?

Stát z pozice Ministerstva průmyslu
a obchodu se snaží metodu EPC dlouho-
době podporovat. Na webových stránkách
MPO je uveřejněno několik standardních
dokumentů například v podobě vzorové
smlouvy včetně návrhu technických příloh,
metodiky pro uplatnění EPC ve veřejném
sektoru, etického kodexu při uplatnění
EPC. Dále máme na webu také uveřejněný
seznam poskytovatelů energetických slu-
žeb a připravujeme certifikaci EPC projektů
a firem energetických služeb. Také v zá-
koně č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií
jsou od roku 2015 obsaženy náležitosti
smluvního vztahu při poskytování energe-
tických služeb a je snaha pomoci aplikovat
EPC projekty v budovách ministerstev a je-

jích podřízených organizací. To poslední už
nezávisí jen na MPO a jde to mnohem po-
maleji, než by bylo dobré.

Které evropské směrnice řeší otázky úspor
energie?

Jsou dvě: o energetické účinnosti
a o energetické náročnosti budov. Ta druhá
obsahuje technické podmínky, jak mají bu-
dovy vypadat, jaké jsou na ně kladené po-
žadavky a jaká jsou pravidla pro výstavbu
a renovace. Podstatnější je ve vztahu
k cílům v úsporách energie směrnice
o energetické účinnosti, ve které je stano-
ven indikativní cíl v podobě snížení celkové
konečné spotřeby energie za celý stát v ob-
jemu 32,5 % do roku 2030. Z jednoho usta-
novení směrnice vyplývá, že stát by měl jít
příkladem a šetřit především sám u sebe.
V návaznosti na ustanovení směrnice evi-
dujeme přes 900 státních budov, u kterých
sbíráme informace, evidujeme plánování
rekonstrukcí a také potenciál úspor ener-
gie. Je fakt, že stát k těmto věcem nepři-
stupuje zcela aktivně a efektivně. Například
se nedaří ve větší míře využívat evropské
finanční zdroje a často jsou rekonstrukce
hrazeny ze státního rozpočtu. Zájem vět-
šiny ministerstev a jejich podřízených or-
ganizací o metodu EPC je velmi malý. Pří-
padů, kdy by se metoda EPC využila u or-
ganizačních složek státu, je za poslední
roky rozjednaných jen několik, ani jeden se
ještě neuskutečnil.

EU na nás podala žalobu. Kvůli čemu?
Měli jsme již mít transponované některé

legislativní náležitosti z evropské směrnice
o energetické náročnosti budov do naší le-
gislativy, ale nepodařilo se to uskutečnit
včas. Nepodařilo se včas přijmout novelu
zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření
energií, kterou jsme měli připravenou již
v roce 2017. Do vlády se dostala až na po-
druhé a dlouho byla v Poslanecké sně-
movně. Problém je ale ještě v tom, že loni
byla revidovaná další evropská legislativa,
do konce roku 2019 bychom potřebovali
připravit další novelu tohoto zákona, ale až
v návaznosti na schválenou aktuální no-
velu, u které zatím nevíme, kdy ke schvá-
lení dojde. Kvůli zpoždění té první novely
to bude náročné.

Kde se spotřebovává nejvíce energie?
Největšími spotřebiteli jsou zejména

průmysl, domácnosti a doprava, každý
zhruba z jedné třetiny, tj. řádově asi 300 PJ
ročně. U průmyslu můžeme sledovat
z řady důvodů mírně sestupnou tendenci,
domácnosti zejména zateplováním snižují
spotřebu, ale ta se zvyšuje používáním no-
vých spotřebičů a zařízení typu elektroniky,
klimatizace apod. Je to však bez nárůstu
spotřeby. Problém je s dopravou. V do-
pravě roste spotřeba energie o 3–4 pro-
centa ročně, což činí ročně až 8 PJ nárůstu.
Zdá se, že doprava se letos dokonce stane
z uvedených tří sektorů největším spotře-
bitelem energie. Je nezbytné s tím něco
udělat a poslední dobou se řešením v do-
pravě věnujeme. �

Zdroj: Asociace poskytovatelů 
energetických služeb, 2019
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Snažíte se již nějakou dobu o změnu
přístupu k financování energeticky
úsporných projektů – tak aby hlavním
motorem pro úspory do budoucna ne-
byly pouze dotace. Jaká je vaše před-
stava?

Oblast úspor energie je poměrně
velmi atypická oproti jiným investič-
ním projektům.  Z výstavby nebo
opravy chodníku se obvykle žádné fi-
nance nevrátí. U energeticky úspor-
ných řešení je vždycky přínos projektu
v podobě snížení provozních nákladů
souvisejících se spotřebou energie.
A navíc mají takové renovace ještě jiné
efekty například ve zvýšení hodnoty re-
novované budovy nebo v lepším vnitř-
ním prostředí v budově a lepším kom-
fortu péče o budovu. Jde jen o to, jestli
to udělám dobře. Potíž je, že až příliš
často nemám zájem si zjistit, jak dobře
to mohu udělat, takže se ani nedozvím,
že by se mi jiná kombinace energeticky
úsporných opatření vyplatila více.
V tom smyslu chceme navrhovat zcela
jiný přístup k poskytování dotací, aby
si zájemce o dotaci mohl zajít do své
banky, ve které znají jeho finanční
situa ci, a tam si vyřídil zvýhodněný
úvěr na celou investici. Stát by potom
mohl poskytovat různé formy záruč-
ních mechanismů, ale hlavní by bylo,
že u kvalitního projektu by docházelo
k odpouštění splátek jistiny, což zna-
mená, že by část zapůjčených peněz
nebylo nutné vracet. V takovém me-
chanismu poskytování dotací vidíme
úplně jinou motivaci, než u standardně
poskytovaných investičních dotací a ta-
kový přístup by docela jistě navíc při-
nášel mnohem kvalitnější projekty,
které by se také investorovi v jeho bu-
dovách a technologiích více vyplácely.
K tomu je ale potřeba urazit ještě kus
cesty a zatím takový přístup prosazu-
jeme pro podnikatelské subjekty, kde
by mohl fungovat snad už od příštího
roku.

Z interview s Vladimírem Sochorem
pro Euractiv, 2020

>
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V osmi kapitolách je zájemcům před-
kládán přehled, jak byla vnímána
energetická efektivita od konce 19.

století. První kapitola je věnována definici
pojmů a principům, které determinují ener-
getickou efektivitu, druhá historickému ob-
dobí od vzniku parního stroje do roku 1918,
třetí meziválečné periodě 1918–1938, čtvrtá
mapuje dobu od mnichovské dohody do
15. března 1939, pátá období protektorátu,
šestá léta v období 1945–1970, sedmá v ob-
dobí 1971–1992 a poslední kapitola dobu
od roku 1993 po současnost.

V předmluvě publikace se uvádí: „… je
příležitostí zamyslet se nad tím, jak probí-
hal a vyvíjel se proces snižování energe-
tické náročnosti, připomenout některé dů-
ležité momenty, které znamenaly krok
k vyšší účinnosti a tím snižování spotřeby
energie v průmyslu a dalších odvětvích
ekonomiky, ale i v běžném životě našich
předků a nás dnes. Neklade si za cíl být od-
borným dílem. Je jí třeba chápat jako první
krok na cestě k odborné studii, která by
zpracovala historii energetické efektivity
v českých zemích a doložila, že snaha
o úsporu energie je kontinuální proces
ovlivněný fyzikálními a ekonomickými zá-
kony, na který má významný vliv chování
lidí, přináší své výsledky, ale má za stáva-
jícího stavu poznání a úrovně techniky své
nepřekročitelné hranice“.

V publikaci jsou využívány dobové ci-
tace, které nejlépe dokumentují vývoj v ná-
zorech na problematiku snižování spotřeby
energie v dané době a taky skutečnost, že
se od počátku využití parního motoru ne-
jednalo o věc opomíjenou.

„Počátek minulého století byl charakte-
ristický obrovským rozvojem technického
objevování, které zúročilo poznatky teh-

dejší podoby výzkumu a vývoje. Máme tak
na co navazovat a věřím, že soudobý bouř-
livý inovační vývoj bude stejně úspěšný,
jako ten před sto lety,“ říká Vladimír So-
chor, ředitel odboru energetické účinnosti
a úspor MPO a dodává: „Za posledních sto
let vlastně nedošlo k žádným zásadním ob-
jevům, které by rozhodujícím způsobem
změnily podobu získávání a využití ener-
gie. Tehdejší princip přeměny energie
pára-turbína-generátor dosáhl technické
zralosti, ale v zásadě se nepřeměnil. Lze
doložit, že ve 20. letech minulého století
byl znám princip tepelného čerpadla a fo-
tovoltaiky, diskutovalo se o využití energie
vodních toků, větru, tepla hlubin a moř-
ských vln, velká budoucnost se předvídala
energii získané štěpením atomu, pořádaly

se mezinárodní konference zaměřené na
energetickou efektivitu. Ani v tom naše
doba zatím nepřichází s ničím novým.
Stále v energetice platí fyzikální zákony
a ekonomická pravidla, výrazně se však
změnily technické možnosti a úroveň po-
znání, což je příslibem. Podstata věcí je
ovšem v chování lidí, což může umocnit
zásadní objevy, od kterých lze očekávat, že
změní nejen energetiku, ale celý svět“.

Lze konstatovat, že zabezpečení dostatku
energie a její efektivní využití s minimálním
dopadem na životní prostředí je pravděpo-
dobně největší výzvou, před níž lidstvo
stojí v 21. století. Klimatická změna se
všemi důsledky je následkem rozvoje civi-
lizace v uplynulých stoletích prakticky od
počátku průmyslového využití parního
stroje. Energetika, ekologie a ekonomika
jsou velmi často „ve střetu“ místo v sou-
ladu. Dnes ve všech pádech skloňovaný
„boj“ proti globálnímu oteplování není ve
své podstatě ničím jiným, než snahou lidí
čelit důsledkům, které sami způsobili
a stále způsobují. Proklamace a výzvy, de-
monstrace apelující na vlády, aby situaci
řešily, jsou sice dobrým podnětem, ale nej -
sou řešením. Velmi podstatné je, aby si
každý z nás uvědomoval, nakolik je jeho ži-
votní styl energeticky náročný a zda je
ochoten ze svých nároků ustoupit, a tak sní-
žit svůj podíl na rostoucí zátěži naší planety,
neboť platí, čím méně energie lidé spotře-
bují ve všech jejích podobách, tím méně
energie je třeba vyrobit a tím méně je ne-
gativně ovlivněno životní prostředí. Začít
teď hned u sebe doma i mimo domov, je
hlavní možná cesta k potřebné změně. �

Publikace je ke stažení na webu MPO,
odkaz energetická účinnost
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Energetická účinnost v českých zemích za posledních 100 let
Přispět k diskusi o tom, jak se vyvíjela oblast úspor energie v souvislostech v uplynulém století a jaké
možnosti snižovat energetickou náročnost máme dnes, si klade za cíl publikace Energetická účinnost
v českých zemích za posledních 100 let, jejíž zpracování a vydání podpořilo Ministerstvo průmyslu
a obchodu.

CI2001_03_05_SOCHOR_CI_SABLONA  22/03/20  15:41  Stránka 5



6
1I2020

Pane řediteli, náš rozhovor se uskutečňuje
v době, kdy svět čelí hrozbě a současně výzvě,
kterou představuje koronavir 2019-nCoV. Vo-
jenský technický ústav, státní podnik, před ně-
kolika lety vyvinul a následně zmodernizoval
biobox určený k oddělené evakuaci osob po-
dezřelých z možnosti přenosu virových one-
mocnění včetně těch smrtelných. Řekněte nám
o něm více.

Je pravdou, že jsme biobox v minulosti vy-
vinuli pro potřeby naší armády jako prostře-
dek k izolaci od smrtelných virových one-
mocnění, poté ho upgradovali a v současné
době nabízíme jeho modernizovanou verzi,
kterou lze použít i k letecké přepravě, kon-
krétně v transportních letadlech, a ve vozid-
lech ZZS. Toto technické zařízení je vysoce
aktuální vzhledem k současné situaci ve
světě. Konkrétně se nyní jedná o epidemii ko-
ronaviru, ale biobiox je využitelný i při dal-
ších virových onemocnění jako jsou virus
ebola, žlutá zimnice, horečka dengue atd.
Není od věci čas od času navštívit webové
stránky Světové zdravotnické organizace
(WHO), na nich se můžeme dočíst, kde všude
ve světě a jak velká jsou ohniska nákazy
smrtel ných onemocnění včetně posouzení
jejich rizik. 

My jsme připraveni jako státní podnik toto
technické zařízení nabídnout nejen v České re-
publice, ale i do zahraničí. V minulosti jsme je
dodali například do Centra biologické ochrany

Těchonín a některým krajským zdravotnickým
záchranným službám. Zde jsou připraveny pro
mimořádné situace, jako je ta nynější. Je to náš
technický přínos do mozaiky opatření k ochraně
obyvatelstva.   

Máte již zkušenosti s jeho využitím v terénu?
Samozřejmě máme, včetně pozitivních refe-

rencí. Zpětnou vazbu od našich zákazníků vy-
užíváme k jeho dalšímu vylepšení. Rád bych
zdůraznil, že nabídka bioboxu má za cíl ukázat
naši připravenost na mimořádné situace, které
mohou nastat v ČR nebo v zahraničí. Vojenský
technický ústav v souladu se svým statusem
tak přispívá k jejich případné eliminaci.

Pokud jde o naše kapacitní možnosti, tak
jsme připraveni vyrábět až 30 bioboxů měsíčně
s tím, že jsme je schopni dodávat během dvou
měsíců po zahájení výroby.

Stojíte v čele státního podniku Vojenský tech-
nický ústav. Z vašich předcházejících slov vy-
plývá, že jeho výsledky nejsou určeny jen takří-
kajíc pro vojenský sektor, jak by se dalo soudit
podle názvu, ale i v civilní sféře. V jakých ob-
lastech?

Je tomu tak. Právě třeba biobox je příkladem
komodity, která existuje ve vojenské verzi, ale
i ve variantě pro civilní použití. Primárně pracu-
jeme pro vojenský sektor, nicméně existuje pře-
sah do dalších oblastí. Hovořil jsem o tom v in-
terview pro CzechIndustry v minulém roce
a proto budu stručný. Jako další referenci, vy-
užitelnou i pro civilní sektor, bych uvedl naši
stožárovou techniku, filtroventilační zařízení
nebo monitorovací systémy. Významné místo
zaujímají i naše služby spočívající ve zpracování
studií například pro krizové stavy, využití bezpi-

Státní podnik je jedním ze základních kamenů páteřního
systému českého obranného a bezpečnostního průmyslu,
řekl CzechIndustry Jiří Protiva, ředitel Vojenského technického ústavu

Jiří Protiva, 
ředitel Vojenského technického ústavu
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lotních prostředků nejen pro vojenské účely, ale
například pro složky IZS, pro zemědělce, při
kontrole technického stavu budov, v průmyslu,
dopravě a v dalších sektorech. Vyvíjíme a vyrá-
bíme energetické zdroje, které lze využít při mi-
mořádných situacích způsobených vichřicemi
nebo lokálním výpadku dodávky elektrické
energie. Například se Správou státních hmot-
ných rezerv máme podepsanou smlouvu o mo-
bilizační připravenosti, kdy jsme na výzvu po-
vinni dodat energetické zdroje v krizových situ-
acích. Tyto prostředky jsou periodicky audito-
vány SSHR, která již několikrát konstatovala, že
jsme připraveni splnit naše závazky v případě
mimořádných situací. Konečně je to pak široká
paleta našeho zkušebnictví, resp. akreditova-
ných a neakreditovaných zkoušek. 

Tím se dostáváme k projektům, které jste řešili
nebo řešíte. Přibližte nám prosím některé
z těch takříkajíc „referenčních“, jenž byly reali-
zovány pod hlavičkou VTÚ.

Zmíním se krátce o proběhlých projektech,
na nichž můžeme stavět, a současně pro nás
představují stěžejní reference. Začal bych polní
nemocnicí vyvinutou mimo jiné pro zahraniční
misi v Afghánistánu, která je velmi dobře hod-
nocena nejen od českých vojáků, ale i alian -
čních partnerů. Dále to jsou energetické zdroje,
které se využívají při zahraničních misích, ale
i v České republice na základě požadavků AČR.
Pokračoval bych obrněným průzkumným vo-
zidlem, které jsme v minulosti vyvinuli, vyrobili
a v současné době podle požadavků vyrábíme
další kusy. Dále 60mm minomety včetně pří-
slušné minové munice a další zbraňové a průz -
kumné komplety. V oblasti letectva a proti-
vzdušné obrany řešíme integraci civilního a vo-
jenského letového provozu nebo komunikační
a informační moduly pro různé typy bojových
vojenských uskupení. A tak bych mohl pokra-
čovat.        

A pokud jde o dnešek, popřípadě blízkou bu-
doucnost?

V současné době budeme realizovat další
etapu zdravotnických kontejnerů, v minulosti
jsme již některé vyrobili. Jedná se například
o zdravotnické moduly pro operační sály, vete-
rinární pracoviště, stomatologii, pracoviště JIP,
rentgen a podobně. Modernizujeme stávající
prvky operačně taktických systémů velení a ří-
zení pozemních sil, kdy stávající zavedené sy-
stémy přizpůsobujeme požadavkům Aliance.
Pokračoval bych přípravou na projekt TACP 4,
což je projekt zabezpečující výbavu předsunu-
tých leteckých návodčích. Zde navazujeme na
předcházející etapu dalším modernizačním kro-
kem. Koncem minulého roku jsme s minister-
stvem obrany podepsali smlouvu na lehká 
obrněná vozidla průzkumná LOV-Pz pro po-
třeby dělostřeleckých průzkumných jednotek.
Tato vozidla jsme v minulosti vyvinuli a nyní
dodáváme další kusy.  Konečně to jsou miny,
konkrétně minometné náboje. Pro Armádu
České republiky dodáváme několik typů této
munice – tříštivou, trhavou, osvětlovací, cvič-
nou. Exportujeme ji tradičně pro polskou ar-
mádu a do dalších partnerských zemí. Velkou
zakázku na tuto munici jsme od polské armády
pro jejich speciální síly získali počátkem tohoto
roku s termínem dodávek do konce roku 2021. 

Nezabýváte se jen výzkumem a vývojem, výz -
namnou část vaší práce představuje i zkušeb-
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Státní podnik je jedním ze základních kamenů páteřního...

nictví. I ono prochází změnami k vyšší kvalitě.
Můžete to konkretizovat?

Náš výzkum a vývoj je úzce spjat se zkušeb-
nictvím. Naše certifikované zkušebny jsou
uznávané nejen v České republice, ale i v zahra-
ničí. Na přelomu minulého a tohoto roku prošly
zkušební laboratoře v odštěpných závodech
úspěšnou reakreditací. Získaly tak nové osvěd-
čení o akreditaci podle normy ČSN EN ISO/IEC
17025. Rozšířil se tím rozsah jejich služeb podle
nejnovějších evropských a světových stan-
dardů. To nám umožňuje získávat nové zákaz -
níky a zakázky.  Zkušebnictví se tak úspěšně roz-
víjí, podle mne má největší potenciál ve Vojen-
ském technickém ústavu pozemního vojska Vy-
škov. Konkrétně se jedná o zkušebny vozidel,
speciálních měření, elektromagnetické kompa-
tibility, elektrické bezpečnosti nebo seismické
zkoušky na tzv. 3D standu. Proti původnímu ob-
chodnímu plánu jsme v minulém roce v našich
zkušebnách zaznamenali dvojnásobný růst
tržeb, což mě těší. 

I když jsou zkušebny prioritně určeny pro ob-
last obrannou a bezpečnostní, tak spoustu za-
kázek mají z civilního sektoru, zejména z prů-
myslu. Příkladů jejich využití je řada, mezi
zákaz níky patří Česká obchodní inspekce,
Správa státních hmotných rezerv, vysoké školy,
ale i firmy ze sektoru dopravy. 

V minulém roce jsme v rámci zkušebnictví
zpřísnili vydávání certifikátů, co se týče ochran-
ných prvků, a to v návaznosti na zaregistrova-
nou tendenci jejich falsifikace. Nastavený sys -
tém tyto falsifikáty efektivně odchytil, nicméně
jsme považovali za nutné jej posunout zase
o kus dopředu a celý systém optimalizovat na
vyšší ochrannou úroveň. 

Na vašich webových stránkách jsem se dočetl,
že poskytujete služby v oblasti zkušebnictví
nejen podle nejnovějších mezinárodních stan-
dardů, ale současně se podílíte na jejich tvorbě.
V jakých případech?

Jsme součástí světové sítě zkušeben, ze-
jména v evropském aliančním prostředí. Naši
odborníci pracují v různých specializovaných
skupinách, které se k tomu mohou vyjadřovat
a tak spolupůsobit na tvorbu mezinárodních
standardů. Naší velkou výhodou je i to, že jsme
určeni ministerstvem obrany převádět evrop-
ské alianční předpisy do českých obranných
norem.      

Zakladatelem VTÚ je Ministerstvo obrany
České republiky, které využívá vašich služeb
v řadě oblastí, například při přípravě tendrů na
nákup techniky. Kde všude se v této souvislosti
můžeme setkat s vašimi zaměstnanci?

Jsem rád, že tato služba ve prospěch ar-
mády, ale i ostatních státních složek, se
úspěšně rozvíjí. Skrze ni pomáháme při chysta-
ných nákupech, protože na straně zadavatele
není většinou dostatek odborníků na celou
problematiku, kterou tato oblast zahrnuje. Lo-
gicky proto využívají náš podnik. Nabízené
služby lze rozdělit do pomyslných tří oblastí.
První oblast tvoří koncepční dokumenty nasta-
vující směr rozvoje té či oné techniky. Druhou
oblastí je zpracování studií přímo pro účely kon-
krétní akvizice a do třetice to je podpora zada-
vatele při nákupech prostřednictvím testování
nabízených výrobků před samotným hodnoce-
ním.  Když budu více konkrétní, tak jako příklad
koncepčního materiálu mohu uvést takzvaný
Rozmin, což je studie, která má pomoci nastavit

směr rozvoje minometů do roku 2035. Dalším
je studie Tank, která má určit směr v rozvoji tan-
kového vojska. Nikoli přímo k tomu, jaký tank
se má koupit, ale jaké schopnosti má mít tan-
kové vojsko do budoucna. Druhou oblastí jsou
studie, přesněji materiály pro akviziční činnost
ve prospěch konkrétních nákupů, například
v oblasti protiletadlových raketových kompletů.
Tendrů pro AČR probíhá řada a naše materiály
jsou při nich vítaným pomocníkem. Do někte-
rých velkých tendrů se navíc zapojujeme svojí
vlastní, zejména integrační a implementační
činností.  Služby nabízíme i při samotné reali-
zaci akvizičních procesů, kdy v úvodu napomá-
háme nadefinovat požadavky na nákup a ná-
sledně parametry nabízeného zboží testujeme,
aby zadavatel nekupoval tzv. zajíce v pytli.

Čas od času se v médiích objeví diskuse o vý-
znamu a roli státních podniků. Jak Vy osobně
vnímáte tuto problematiku?

Státní podnik, jako je ten náš, je jedním ze zá-
kladních kamenů páteřního systému českého
obranného a bezpečnostního průmyslu. V žád-
ném případě tím nesnižuji privátní sektor, nic-
méně státní podniky mají nezastupitelnou roli
zejména v případě krizových nebo válečných
stavů, kdy na pokyn státu plní jeho potřeby.
Sousloví státní podnik nedává podniku v kon-
kurenčním tržním prostředí žádné výhody.
Musí přinášet přidanou hodnotu, aby nebyl
pouhým zprostředkovatelem. Jedním z mých
osobních cílů při nástupu do funkce ředitele
byla realizace osvěty a zdůvodňování potřeby
státních podniků v průmyslovém sektoru, tzn.
informovat laickou i odbornou veřejnost o naší
činnosti a skrze to poukazovat na zásadní vý-
znam naší existence. Osobně jsem přesvědčen,
že v případě VTÚ jeho potřebnost stále roste,
což je možné dokladovat na konkrétních příkla-
dech. Troufnu si říci, že bez přičinění, podpory
a pomoci státního podniku nemusela řada pro-
jektů dopadnout tak, jak tomu je. Věřím, že naše
role vyplývá i z mých předcházejících odpovědí,
v nichž jsem byť velmi stručně představil naši
činnost a některé projekty, které napomáhají
obraně a bezpečnosti naší země.    

Takže mají své opodstatnění?
Rozhodně. Neříkám to jen z pozice ředitele

státního podniku, který samozřejmě hájí jeho
zájmy, ale také z pohledu občana České repu-

bliky, kterému záleží na vlastní bezpečnosti
i bezpečnosti státu. Z tohoto úhlu pohledu je žá-
doucí budovat stabilní a státem podporovaný
podnik, aby se každý občan mohl spolehnout
na jeho výstupy a technické přičinění v zájmu
obrany a bezpečnosti státu.

To nejlepší nakonec, říká známé rčení. Jste spo-
kojen s hospodářskými výsledky minulého
roku a vůbec ekonomikou podniku?

Za minulý rok opětovně prezentujeme
kladná čísla. Nejen podnik jako celek, ale
i všechny odštěpné závody.  Za posledních pět
let je to již pravidlem. Tato skutečnost se odvíjí
od toho, že podnik je stabilní jak personálně, tak
i ekonomicky. Přitom minulý rok nebyl nijak
jednoduchý, neboť v rámci přijatého obchod-
ního plánu došlo k řadě změn, na které bylo
třeba reagovat. Některé zakázky byly zrušeny,
takže bylo třeba je operativně nahradit jinými,
jiné zakázky se zase posouvaly v čase. Státní
podnik není o tom, že se mu zakázky takříkajíc
hrnou. Nejen rok 2019, ale především on, nám
ukázal, že když si naplánujete obchodní příleži-
tosti, tak nemusí být samozřejmostí je získat.
Obchodní plán se musí řešit průběžně a opera-
tivně, zásadním úkolem byla reakce na zrušené
či posunuté projekty a přeskupování kapacit. To
mi jako vrcholnému manažerovi přináší další
příležitosti a zkušenosti k dosažení co nejlepších
výsledků. 

Minulý rok ovšem není jen o červených
nebo černých číslech, ale i o dalších zajíma-
vých momentech z pohledu státního podniku
a jeho prestiže. Tím prvním je získané ocenění
v rámci soutěže Manažer roku, které vnímám
jako uznání práce mé i mých kolegů a státního
podniku jako celku. Dalším je IDET 2019 v Brně,
kde byla naše expozice jednou z největších
a svou koncepcí upoutala nejen návštěvníky,
ale i odbornou porotu, která ji zařadila mezi
oceněné. Konečně je to vyhlášení státního
podniku v oborové kategorii mezi sto nejlep-
šími – CZECH TOP 100. To vše je výsledkem
naší společné práce. To vše nám, obrazně ře-
čeno, nalévá krev do žil a dává chuť do další
práce. 

Náš rozhovor vyjde v době, kdy za námi bude
už téměř čtvrtina roku letošního. Bude stejně
úspěšný jako ty předcházející?

Věřím, že tomu tak bude. �
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Dotace, které jsou pro naši republiku sta-
novené EU, mají svá pravidla a je nutno
dle nich akceptovat nařízení, jež vychá-

zejí z legislativy EU. Stanovují požadavky, které
nemusí a v mnohém případě i nepodporují
potřeby a rozvoj ČR, omezují možnosti dosáh-
nout maxima výtěžnosti v dané oblasti. Např.
ve vinařství určuji plochy a produkci, v země-
dělství nárůst stád apod.

K těmto požadavkům a nařízením se ještě
v naší republice připojují zákony a další před-
pisy, jenž si ještě přidávají resorty, které jed-
notlivé dotační prostředky rozdělují a prů-
běžně kontrolují jejich čerpání. Takže pro kaž-
dou výzvu dotačního programu vyjde 300
a více stránková kniha s podmínkami čerpání
toho kterého dotačního titulu.

V případě malé organizace nebo zeměděl-
ské farmy to ovšem znamená najmout si člo-
věka, nebo organizaci, která bude tato pravidla
kontrolovat, podávat patřičná hlášení (tzv. Mo-
nitorovací zprávy), zpracovávat resortní připo-
mínky a řídit tak projekt, v mnoha případech
i při pečlivém vedení projektu se narazí na na-
řízení, nebo paragraf zákona, který není obsa-
žen v Pravidlech pro čerpání dotací, ale v jiném
právním spise a žadatel nejsa právník tento
paragraf nezaznamená a neřídí se dle něj, pak
se dostává do problému. V takovém případě,
ovšem ihned následují sankce v podobě vrá-
cení dotace, nebo její části.

Paradoxem jsou některá nařízení příruček,
pro neznalé takovýchto nařízení, uvedu příklad:

Organizace se zabývá tématy, na něž je vy-
psán a schválen dotační příspěvek ve výši 100
mil Kč. Vše je v pořádku do okamžiku, kdy se
rozhodne, aby na své dopravní prostředky
dala logo projektu, na který dotační prostředky
obdržela.

Tato činnost totiž není povinnou publicitou
projektu, upozorňuji, že se v tomto případě
jedná o NEPOVINNOU PUBLICITU, která
ovšem dle příručky musí mít svá pravidla, za
jejichž nesplnění vás také čeká sankce a ne
malá: Celých 0,4 % z celkové částky projektu,
což v našem případě by činilo 400 000 Kč.
Ptáte se za co? Například za to, že dle pravidel
pokud chcete reklamu financovat z peněz pro-
jektu, musíte uvést: logo EU, název „Evropská
unie“, Odkaz na ESI fondy a Odkaz na OP VVV. 

Běžný čtenář by si řekl to je řečí pro nějaký
nápis, tak tam frknu ta loga někam do kouta,
aby nerušily, a je klid. Velký omyl, loga EU
a všechna další musí mít jednotný stanovený
formát, který stanoví velikost, oříznuté okraje,
neoříznuté okraje a předepsané barvy.

Takže co? Prostě logo projektu, které jste si
v dobré vůli chtěl dát na svá vozidla, tam pro-
stě nedáte.

A takových nebo podobných příkladů lze
uvést několik. Nařízení a z nich vyplývající
sankce např. u dotací v zemědělství by stačily
na několikastránkový rozbor. 

Samostatnou kapitolou v případě dotací je
zákon o veřejných zakázkách, páni zákonodárci
jako takřka vždy navrhli zákon, jehož aplikace

v praxi je přímo na hranici absurdity a v imple-
mentaci do dotačních podmínek je pouze skvě-
lým prostředkem ke kontrole jeho dodržování
a opět následným sankcím. Uvedu opět pří-
klad: Zákon stanoví, že Organizace je povinná
stanovit předpokládanou hodnotu zakázky za
všechny své provozní jednotky, v dalších para-
grafech se říká: Součet předpokládaných hod-
not částí zakázky musí zahrnovat předpokláda-
nou hodnotu všech plnění, která tvoří funkční
celek a jsou zadávána v časové souvislosti
a další paragraf:  Předpokládaná hodnota za-
kázky se stanoví na základě údajů a informací
o zakázkách stejného či podobného předmětu
plnění. Potud zákon a dotační pravidla. 

Termíny, Časová souvislost, Funkční celek
a Zakázka stejného, nebo obdobného před-
mětu plnění jsou naprosto nespecifikované,
ministerstvo je samo nedokáže definovat, ale
všechny kontroly bazírují na jejich dodržování.

Takže, když budou opět sdělovací prostředky
hlásat, že naše republika nevyčerpala všechny
dotační prostředky přidělené EU, je to možná
právě proto, že podmínky získané dotace je
prostě těžké splnit, ale možná také proto, že si
žadatel řekne: „Než abych si nechal předepiso-
vat nejen na co, ale i jak dotační peníze použiji,
vyplňoval obsáhlá hlášení a ztrácel čas při kon-
trolách nebo živil další pracovníky jen pro tuto
činnost, tak ať si otráví život někdo jiný. �

Ing. Josef Šalamon 
Manažer projektů OP VVV
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K diskusi

Proč nečerpáme dotace z EU v plném rozsahu?
Když pomineme skutečnost, že dotace z hlediska ekonomiky a i všeobecného pojetí spravedlnosti,
křiví ekonomiku, poukázáním na to, že dotace nejsou pro každého. Je několik skutečností, které
ukazují dotace v trochu jiném světle.

Problematika energetické efektivity je nejen velmi aktuální, ale také
rozsáhlá. Rádi bychom Vám v této souvislosti představili nový web,
který se tomuto tématu věnuje. Impuls pro jeho vznik dalo MPO v sou-
vislosti se vznikem publikace věnované 100 letům energetické efekti-
vity, píšeme o ní na 5. straně CzechIndustry.

Proč efektivní úspory? Ne každá hlásaná úspora energie je ve sku-
tečnosti úsporou včetně jejího ekonomického a společenského pří-
nosu. Úsporami energie je třeba se zabývat v rámci celého řetězce
od těžby a zpracování surovin, přes jejich transformaci až po užití
energie. Z něj nám vyplyne, zda je přijaté řešení nejen energeticky
přínosné, ale také ekonomicky výhodné. V tržní ekonomice je málo
reálné, aby investor vkládal finanční prostředky do projektu, který
pro něj bude ztrátový či by znamenal vysokou cenu finálního vý-
robku bez schopnosti konkurence (pokud není dotován). V součas-
nosti k tomu přibylo třetí kritérium, kterým je ekologie. Každý nový
výrobek by proto měl vždy splňovat tři základní kritéria vyjádřená
ve vztahu energie-ekonomika-ekologie. Tedy měl by být energeticky
méně náročný, jeho produkce by měla být levnější a emise vznikající
při výrobě podstatně nižší ve srovnání s tím, který nahrazuje. Bo-
hužel, v řadě případů tomu tak není. Tyto
ukazatele by měly být základní podmínkou
každé inovace, pokud je dotována ze stát-
ních prostředků nebo evropských peněz,
pak by se mělo jednat o „povinnost“.

Pro představu: v roce 1988 byla zpraco-
vána studie, ze které vyplynulo, že při hlu-

binné těžbě a úpravě uhlí, jeho zužitkování pro výrobu elektřiny
při připočtení ztrát v dopravě a skladování, se jeho celkového ener-
getického obsahu využije jen asi s účinností 5 %. K tomu není třeba
dalších slov.

Možností úspor energie je nepřeberné množství. V tomto případě
stoprocentně platí rčení, že vše souvisí se vším. Na každý náš pohyb
potřebujeme energii svalů, kterou získáváme prostřednictvím potravy.
Výroba, doprava, stavebnictví, zemědělství… prostě všude a na vše
potřebujeme energii. Zde si dovolíme malé odbočení. Není to tak
dávno, co se hovořilo, o více než milionů neobdělaných hektarů ze-
mědělské půdy v České republice. Opomenulo se však dodat, že tato
plocha sloužila v minulosti jako zdroj energie, přesněji potravy pro
tažná zvířata. Obvykle se pro tento účel „spotřebovalo“ zhruba 20 pro-
cent z obdělávané plochy. A nám teď „přebývá“.

Naším cílem je přinášet příklady řešení, která jsou energeticky efek-
tivní a ekologická. A nejen to. Chceme web postupně naplňovat články
a dalšími materiály, které budou dokladem toho, jak se snižovala ener-
getická náročnost v naší zemi prakticky od doby využívání uhlí, neboť
to byl hlavní fenoménem průmyslové revoluce. Parní stroj byl k tomu
prostředkem, nezastupitelným, nicméně bez potřebného paliva by to
nešlo. Web by proto měl současně zahrnovat historii energetického
hospodářství v českých zemních a ekonomiku energetiky ve všech ob-

lastech našeho života.
Úkol, který jsme si předsevzali, je velmi ná-

ročný po všech stránkách. Uvítáme proto ja-
koukoli podporu včetně textů k dané proble-
matice, naše adresa je stejná jako redakce ča-
sopisu, e-mail:
redakce@efektiviuspory.cz �

www.efektivniuspory.cz
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Pane senátore, město Vrchlabí a chytrá ře-
šení spolu takříkajíc pasují. Před několika
lety jste ve spolupráci se společností ČEZ
realizovali projekt smart region Vrchlabí.
V čem vidíte jeho hlavní přínosy a nakolik
ovlivnil energetickou bilanci města?

Hlavním přínosem projektu bylo vybu-
dování ostrovního provozu pro část
Vrchlabí, a s tím souvisela rekonstrukce
celé sítě vysokého napětí včetně nových
trafostanic. Jednoduše se dá říci, že
město má kompletně novou infrastruk-
turu rozvodu elektrické energie, a v části
města máme možnost v případě přeru-
šení dodávky elektřiny ze sítě vysokého
napětí zásobovat obyvatele, školy, ob-
chody atd. nadále elektřinou, která je vy-
ráběna v kogenerační jednotce. Pokud by
to nastalo v zimě, jsme schopni objekty
napojené na centrální zásobování teplem
vytápět.

Takže je na co navazovat?
Určitě. Projekt nás naučil také o energii

přemýšlet. Setkali jsme se s novými trendy
v této oblasti.  V celém městě byly instalo-
vány „chytré elektroměry“ s dálkovým
odečtem. Byly vybudovány na území
města čtyři dobíjecí stanice pro elektromo-
bily, z nichž je jedna rychlodobíjecí. 

Nyní realizujete energeticky úsporné dílo,
které má za cíl šetřit městskou pokladnu.
Můžete to více konkretizovat?

Dlouho jsme nad nasazením metody
EPC přemýšleli, protože u nás byla použita

již v roce 1996, ale se špatným výsledkem.
Nakonec se město rozhodlo provést ana-
lýzu potenciálu úspor, dále jsme vybrali
firmu k realizaci a v letošním roce bude
probíhat první sezona k ověření výsledků
investice z úspor, tedy metody EPC. Jedná
se o celkovou investici ve výši 15 mil. Kč,
přičemž zhruba 12 mil. Kč bude hrazeno
z úspor po dobu 12 let. Pokladnu města to
nijak nezatíží, budeme hradit energie ve
výši, jako dosud.

Jaká opatření byla nebo budou přijata?
Budou přijata úsporná opatření ve spo-

třebě elektřiny, tepla, plynu a vody. Inves-
tice se týkají pěti veřejných budov města
(dvou objektů městského úřadu, dvou zá-
kladních škol a jedné mateřské školy).
Jedná se o výměnu kotlů, regulaci topné
soustavy, výměnu svítidel, nasazení perlá-
torů na vodu a podobně.

Velký důraz kladete na kvalitní měření
a regulaci. Co vše se bude měřit a regulo-
vat?

Základem úspěšného nakládání s energií
je nejen měření a regulace, ale celkový
energetický management. Ten máme nasa-
zen nejen v uvedených pěti budovách, ale
celkem na třiceti objektech města. K tomu

Základem úspěšného nakládání s energií je nejen měření
a regulace, ale celkový energetický management,
řekl CzechIndustry Jan Sobotka, senátor a starosta města Vrchlabí
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Jan Sobotka, senátor a starosta města Vrchlabí
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bylo nezbytné zřídit funkci energetika
města, který vše koordinuje a kontroluje.

Město je aktivní i v oblasti čisté mobility.
Jak konkrétně se to projevuje?

Městský úřad provozuje dva elektromo-
bily pro potřeby služebních cest. Dále jezdí
ve Vrchlabí dva elektrobusy, které obstará-
vají městskou dopravu. Také další firmy,
jako třeba Správa Krkonošského národ-
ního parku, se připojily k elektromobilitě.

Ekonomika jde v tomto případě ruku
v ruce s ekologií. Kromě úspor energie
dojde i k výraznému snížení emisí…

Samozřejmě jedna věc je úspora ná-
kladů města, ale je příjemné tak činit rov-
něž z důvodu ekologických. Vždyť Vrchlabí
je bránou do Krkonoš, které jsou nejvzác-
nější svou přírodní hodnotou. Naším hes-
lem je „Krkonoše jedinečné navenek - přá-
telské uvnitř“. Myslím, že Krkonoše mají
velký potenciál rozvíjet bezemisní dopravu
směrem k budoucnosti tak, aby bylo co
nejvíce zachováno zdravé ovzduší.

Jak přijímají občané města všechny tyto
novinky, má to vliv i na jejich peněženku?

Novinky se zatím nijak nedotýkají peně-
ženek obyvatel v kladném ani záporném
smyslu. Jedním z cílů projetu smart region
byla i možnost sledování spotřeby energie
občanům dálkově, s cílem nabídnout jim
lepší tarify pro případ změny rozložení

spotřeby v čase. Bylo to vyzkoušeno na
„inteligentním domě“, ale výsledek pro
obě strany byl nijaký.

Jistě není od věci, když se Vás zeptám,
s jakými problémy se v současnosti potý-
káte?

Řekl bych, že se potýkáme přibližně se
stejnými problémy, jako každé jiné město
naší velikosti v ČR.

Naopak, co se podařilo udělat?
Pro město Vrchlabí byla zásadní před

projektem smart region výstavba kanali-
zace včetně kanalizačních přípojek v délce
35 km. Bylo to v roce 2009 až 2010 a finan-
cováno ze zdrojů EU. Protože jsme před
tím rekonstruovali ČOV a v loňském roce
úpravnu vody, má naše město kompletně
dobudovanou síť vodovodů a kanalizací.
Jsme s vodou soběstační a provozujeme
městské vodovody a kanalizace vlastní fir-
mou. To považuji za zásadní úspěch.

Průmyslu ve Vrchlabí dominuje závod spo-
lečnosti ŠKODA AUTO. Které efekty
z toho městu plynou?

Jak je úspěšný závod ŠKODA AUTO ve
Vrchlabí, tak se daří i městu a jeho lidem.
Spolupráce s továrnou je na výborné
úrovni a je to i znát na kupní síle obyvatel.

Špindlerův Mlýn, který je obrazně řečeno
za humny, každoročně láká tisíce návštěv-

níků. Ekonomický přínos je nezpochybni-
telný, nicméně to přináší také řadu negativ
počínaje stále houstnoucí automobilovou
dopravou a „chřadnutím“ hor. S další vý-
stavbou, která se tam plánuje, vznikne
další zátěž…

Z mého pohledu přináší rozvoj Špindle-
rova Mlýna sice dopravní zátěž, ale rozvoj
by měl směřovat hlavně ke zkvalitnění slu-
žeb, a to by nemělo znamenat více náv-
štěvníků, více automobilů, a s tím spojené
problémy. Jsem optimista.

Do roku 2050 by podle záměrů Evropské
unie mělo dojít ke klimatické neutralitě. Je
to reálné, a pokud ano, tak za jakých před-
pokladů?

To je otázka spíš na vlády evropských
zemí než na mě. Myslím, že to je těžký úkol
hlavě s ohledem na dekarbonizaci energe-
tiky. Nemělo by to ale mít takový dopad na
ekonomiku, že se evropské výrobky
a služby stanou nekonkurenceschopné.

Přibližte nám plány radnice na nejbližších
několik let. Co vše byste chtěli změnit,
zlepšit? 

V příštím roce chceme začít stavět malé
aquacentrum. Máme na něj našetřeny
vlastní peníze. V dalších letech chceme
přestavět zavřené kino na divadlo a vybu-
dovat novou základní uměleckou školu.
Budeme tím pokračovat v zatraktivnění
města, hlavně jeho centra. �
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V uplynulém roce jste zprostředkovali přes
tisíc exportních příležitostí. Co vše si pod tím
můžeme představit?

V roce 2019 jsme zpracovali celkem 1065
exportních příležitostí, které byly následně
publikované na portálu pro podnikání a ex-
port BusinessInfo.cz. Zdrojem jsou jak naše
zahraniční kanceláře, tak zastupitelské úřady
ČR po celém světě. Jde o poptávky, tendry,
investiční příležitosti i nabídky od konkrét-
ních firem a institucí i např. CERN.

Dále jsme loni zrealizovali 12 Sourcing
Days, během nichž bylo zahraničním partne-
rům představeno 160 českých firem, a usku-
tečnili jsme na 490 jednání a návštěv přímo
v provozech.

Jak přesně probíhají přípravy takových akcí?
Organizace Sourcing Days spočívá v nalá-

kání zahraničních nákupčích velkých nadná-
rodních firem ke spolupráci s českými fir-
mami, což je mnohdy nesnadný úkol, avšak
naše zahraniční zastoupení si s ním umějí po-
radit. Následně centrála v Praze vytipuje
a pečlivě vybere české dodavatele podle
přesné a přísné specifikace od zahraničního
odběratele. S takto vybranými firmami poté
organizujeme B2B jednání.

Největší akcí tohoto typu je Sourcing Day
Tschechien, která by se letos měla konat 29.
dubna v Plzni. Jde o největší tuzemské by-
znysové setkání českých výrobců s němec-
kými nákupčími. Zastoupené jsou např.
obory zpracování kovů, plastů, průmyslová
automatizace, elektronika, obaly a další tech-
nické oblasti.

Roste také počet akcí exportního vzdělávání,
které připravujete. Podle čeho volíte té-
mata?

Agentura CzechTrade v roce 2019 zrealizo-
vala 80 interaktivních a prakticky zaměřených
seminářů a konferencí. Akce probíhaly
v Praze i v dalších městech po celé České re-
publice a zúčastnilo se jich více než 2080
osob z řad českých exportérů. Témata volíme
podle aktuálních potřeb firem, jejich zájem
zjišťujeme prostřednictvím dotazníků spoko-
jenosti z každé akce. Dalšími zdroji témat
jsou naše zahraniční kanceláře, které sledují
aktuální trendy v oblastech své působnosti,
i osobní jednání s firmami.

Mezi nejnavštěvovanější akce patří ex-
portní konference na téma Jak úspěšně ex-
portovat do zvoleného regionu, v loňském
roce např. do USA a Kanady; do SAE, Egypta
a Maroka; do Latinské Ameriky; do Skandi-
návie a Pobaltí nebo do Itálie a Španělska.

Sledujete úspěchy svých klientů? Můžete
uvést konkrétní příklady úspěšných obchod-
ních případů?

Úspěchy našich klientů sledujeme, nic-
méně zároveň respektujeme jejich obchodní
tajemství. Potvrzení úspěšného vývozu je ze
strany klienta dobrovolné, přesto jsme v roce

2019 získali o 11 % více potvrzení než v před-
chozím období.

Jako příklad mohu uvést dodavatele svě-
telných signalizačních zařízení a systémů
CROSS Zlín, dále firmu TEDOM, která vyrábí
kogenerační jednotky a při své expanzi do za-
hraničí dokonce koupila svého hlavního kon-
kurenta v Německu, nebo brněnskou společ-
nost Kentico Software, která vyvíjí produkty
pro tvorbu a správu online obsahu a online
marketingu a uspěla v Turecku. V Turecku
a Itálii uspěla firma VUP Medical, která jako
první v Evropě začala vyrábět pletené
cévní protézy. CzechTrade v minulosti vý-
znamně pomohl společnosti MORAM CZ
s proniknutím na maďarský trh. Ta se od roku
2006 zabývá výrobou sofistikovaných řešení
pro údržbu měst a obcí a momentálně vy-

tváří katalog chytrých prvků, které lze okam -
žitě aplikovat pro zkvalitnění života. V Ka-
zachstánu uspěla firma Velteko se svými ba-
licími stroji a na západním Balkánu se s vo-
dohospodářskými projekty prosadila česká
inženýrská společnost Provod.

Podporujete český průmyslový design,
v čem tato spolupráce spočívá a jaké výhody
z toho pro náš export plynou?

Jednoznačně je to konkurenceschopnost.
Služba Design pro export zajišťuje zvýhodně-
nou spolupráci s designéry z Adresáře desig-
nérů a organizuje odborné vzdělávací akce
v oblasti design managementu či společnou
účast firem na vybraných veletrzích.

V loňském roce se agentura CzechTrade
poprvé spolu s šesti firmami prezentovala na

Má-li si náš průmysl udržet exportní výkonnost, musí mířit na finální
výrobu, technologická řešení a služby založené na znalostech
Zahraničnímu obchodu se v minulém roce dařilo a meziročně vzrostl o 50 miliard. Úspěšný byl i pro
agenturu na podporu exportu CzechTrade. O bližší hodnocení i nastínění plánů do budoucna jsme
požádali Radomila Doležala, generálního ředitele agentury CzechTrade.
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Designbloku. Navíc jsme partnerem letoš-
ního ročníku Cen Czech Grand Design, jehož
spolupracující institucí je také Ministerstvo
průmyslu a obchodu. Ve čtvrtek 5. března se
konala vernisáž výstavy Best of: 2019, spo-
jená s představením letošních finalistů. Slav-
nostní vyhlášení vítězů se uskuteční v Hudeb-
ním divadle Karlín a cenu v kategorii Výrobce
roku – Design pro export předá vicepremiér
a ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel
Havlíček. Termín bude ještě upřesněn.

Jak hodnotíte synergii Ministerstva prů-
myslu a obchodu, Ministerstva zahraničních
věcí a CzechTrade?

Naši spolupráci vnímám velmi pozitivně.
V zahraničí dochází k postupnému stěhování
našich zahraničních kanceláří na zastupitel-
ské úřady. Nyní takto působí na společné
adrese 20 zastoupení CzechTrade. V letošním
roce plánujeme přestěhování dalších 8 za-
hraničních kanceláří.

Dalším společným projektem všech tří
institucí je Klientské centrum pro export,
které funguje již šestým rokem. Vloni přijalo
toto centrum celkem 710 dotazů a prostřed-
nictvím agentury CzechTrade, zejména za-
hraničních kanceláří, se podařilo kvalifiko-
vaně vyřešit 81 % z nich. Z hlediska teritorií
se nejvíce dotazů týkalo Německa, Ruska,
Číny, Velké Británie, Polska, USA, Indie,
Ukrajiny, Francie, Itálie a Španělska. Zby-
lých 19 % dotazů bylo předáno ostatním
kompetentním institucím k vyřešení. Další
konzultace, které nabízelo MPO, se týkaly
různých obchodně-politických témat, jako
jsou např. aktuální stav sankčních opatření
vůči Ruské federaci, prověřování zahranič-
ních investic z důvodu bezpečnosti státu,
státní finanční instituce pro podporu ex-
portu, Brexit, dočasné pozastavení vše-
obecných cel (Celní suspenze), ekonomická
migrace nebo podmínky obchodu s afric-
kými zeměmi.

A pokud jde o CzechTrade a CzechInvest?
Zaměříme-li se na praktické naplňování sy-

nergie obou agentur, jde především o tři ob-
lasti. První z nich je regionální síť. Její pra-
covníci uskutečnili v loňském roce 1079
osobních jednání a 417 firem následně pro-
jevilo zájem o služby CzechTrade. Regionální
exportní manažeři zorganizovali 196 akcí
v regionech, z toho 38 akcí společně se za-
hraničními zástupci. Sdílená zahraniční síť
představuje druhou oblast této spolupráce.
Svou působností pokrývá 58 zemí po celém
světě, přičemž ve více než dvaceti státech
jsou služby poskytované jak CzechTradem,
tak CzechInvestem. A v neposlední řadě byla
podepsaná smlouva o společném zadávání
veřejných zakázek.

Exportní příležitosti nabízí také Ministerstvo
zemědělství, počítáte s tím, že by se stalo
čtvrtým partnerem?

Ministerstvo zemědělství má své agrární
diplomaty v šesti zemích, v Rusku, Číně, Spo-
jených arabských emirátech, Srbsku, USA
a Libanonu. Ti aktivně spolupracují s našimi
zahraničními zástupci a ve své práci se do-
plňují.

V čem jsou podle vás komparativní výhody
českého průmyslu z pohledu exportu?

Má-li si český průmysl udržet exportní vý-
konnost v sílícím konkurenčním prostředí,
musí mířit na finální výrobu, technologická
řešení a služby, to vše založené na znalos-
tech. Posunout se od tradičních cílů genero-
vání objemů k vyšší přidané hodnotě pro-
duktů. CzechTrade prostřednictvím svých
služeb podporuje inovativní a technologické
společnosti na jejich cestě do zahraničí. Na-
šimi aktivitami, nejen v zahraniční, se sna-
žíme naplňovat koncept značky Czech Repu-
blic: The Country For The Future, který je za-
ložený na komplexním přístupu představení
České republiky jako země, které nejsou cizí
technologické inovace a udržitelnost, a to na
národní i mezinárodní úrovni.

Na druhé straně tu jsou i tradice, na kte-
rých je možné stavět. Jen málo zemí může
stavět na tak dlouhodobé tradici jako ČR.
Linie zlatých českých mozků je přenositelná,
pokračuje z minulosti do budoucnosti. Navíc
je to schopnost rychle vymyslet efektivní ře-
šení podle potřeb zákazníka a překlenovat
problémy.

Nedávno se v Praze uskutečnil Meeting
Point CzechTrade. Co je jeho hlavní přínos?

Nabízí možnost individuálních konzultací
firem se všemi našimi zahraničními zástupci,
kteří znají dané teritorium, a mohou tak po-
moci s nastavením exportní strategie. Mee -
ting Point nabídl dohromady 1400 půlhodi-
nových jednání. Letošního ročníku se zúčast-
nilo 380 firem. Celá třetina z nich patří právě
mezi inovativní společnosti a 10 % ke start -
upům s unikátním řešením. To je důkazem,
že naše země má dobře našlápnuto obstát ve
světové konkurenci. 

Takže to považujete za dobrý start do letoš-
ního roku?

Určitě. Firmy se přímo na místě, nebo
v dalším období domluvily na spolupráci
s našimi zahraničními zástupci ve vybraných
teritoriích a my věříme, že to povede k jejich
úspěchům na zahraničních trzích.

Na nedávné tiskové konferenci jste hovořil
o plánovaných aktivitách, které jsou ty
hlavní?

Zaměříme se především na individuální
služby s vysokou přidanou hodnotou pro ex-
portéry, hlavně v podobě dlouhodobých
asistencí přímo v zahraničí, a na firmy s ino-
vativními výrobky. Rozšiřujeme aktivity
v rámci prodlouženého interního projektu
NOVUMM KET. Nově mohou získat malé
a střední podniky podporu formou zvýhod-
něné služby k účasti na mezinárodních semi-
nářích, konferencích a dalších akcích v oblas-
tech rozvoje nových a klíčových technologií.
Dále připravujeme projekty spolufinanco-
vané z EU na další programové období v ob-
lasti kreativního průmyslu a designu či pod-
poru marketingu a účasti na zahraničních ak-
cích. Chceme rovněž zefektivnit činnosti re-
gionální sítě CzechInvest a CzechTrade, na-
příklad prostřednictvím roadshow ředitelů
zahraničních kanceláří v regionech, prohlou-
bit péči o inovativní a mladé progresivní
firmy a aktivně se zapojovat do aktivit spoje-
ných s implementací brandu Czech Republic
– The Country For The Future. Budeme také
pokračovat v monitorování a vyhodnocování
potřeb exportérů.

Předpokládáte tedy, že bude letošní rok
přinejmenším stejně úspěšný jako ten loň-
ský?

Český export se v roce 2019 zvýšil o 3,6 %,
uvidíme, co přinese letošní rok i v kontextu
možných globálních problémů. Českým ex-
portérům se na zahraničních trzích dařilo, což
dokládá i 4% nárůst počtu klientů, kteří vy-
užili naší pomoci. Zaznamenali jsme také
zvýšený počet služeb, které jsme pro tyto
firmy zrealizovali, a to o 3,3 %.  

Ve kterých regionech vidíte největší poten-
ciál pro další růst vývozu?

K největším obchodním partnerům čes -
kých firem stabilně patří Německo a Sloven-
sko. Podle údajů ČSÚ v loňském roce zazna-
menaly největší nárůst exportu tyto regiony:
USA, Švýcarsko, Turecko, Litva, Maďarsko
a Japonsko. Z pohledu zájmu firem o služby
našich zahraničních kanceláří byl největší
zájem o Německo, Thajsko, Nizozemsko,
USA, Velkou Británii a Rusko. Pokud se podí-
váme na meziroční nárůst zájmu prezento-
vaný realizovaným objemem služeb, tak jde
o Thajsko, Vietnam, Čínu, Itálii, Ukrajinu, Pol-
sko a Peru.

Nemůžeme opomenout událost, která má
dopad prakticky na celý svět, tedy epidemii
koronaviru v Číně. Nakolik může ovlivnit
český export a vůbec světový obchod?

České firmy budou mít v Číně po zklid-
nění situace kolem koronaviru příležitost
uplatnit se s kvalitním zdravotnickým mate-
riálem či vybavením nemocnic. Rovněž by
mohly pokrýt poptávku po výrobcích pro
zdravý životní styl, jako jsou vitaminové do-
plňky, organické potraviny nebo cereálie.
Ředitel regionálního centra v Šanghaji Aleš
Červinka situaci na místě sleduje a na webu
CzechTrade přináší aktuální informace.
Z dlouhodobého hlediska český vývoz do
Číny roste, v loňském roce činil 56,6 mili-
ardy korun.

Aktuální situace v Itálii, potažmo v Evropě,
vedla ke zrušení několika společných účastí
českých firem na veletrzích. Vedle Číny je to
například v Itálii nebo v Německu. Agentura
CzechTrade se v této souvislosti chová odpo-
vědně a komunikuje se všemi klienty
o aktuál ním dění v ohrožených oblastech.

Co se týká vlivu na světový obchod, lze
předpokládat obrovské hospodářské ztráty
v zasažených oblastech. Dochází k ochro-
mení průmyslové výroby, zasažen bude také
turismus a mezinárodní společenské a spor-
tovní akce. Zpomalení celosvětové ekono-
miky závisí na budoucím vývoji a délce epi-
demie. Zároveň v nejvíce postižených oblas-
tech vlády zavádějí daňové úlevy a jiná opa-
tření pro zmírnění nepříznivých dopadů na
podniky. 

Nicméně přes to všechno musíme být opti-
misty…

Především se musíme chovat rozumně,
zodpovědně, minimalizovat riziko nákazy, při-
pravit se na příchod viru, ale nepropadat pa-
nice. Rád bych v této souvislosti zmínil spe-
ciál na portálu pro podnikání a export Busi-
nessInfo.cz www.businessinfo.cz/koronavi-
rus, kde podnikatelé získají od našich zahra-
ničních zástupců aktuální informace i cenné
rady z oblastí zasažených touto nemocí. �
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S asociací je váš profesní život spjat už
dlouho. Co bylo prvním podnětem, že jste
se o ni začal zajímat?

Ve své době, tedy před 30 lety, to byla je-
diná profesní organizace ředitelů a řídících
pracovníků u nás. To mi imponovalo, ro-
dila se nová platforma k výměně zkuše-
ností a řada přínosných aktivit. Dávalo
nám to prostor dívat se na řadu věcí jinak,
společně, nově, a k tomu hledat i cesty.
Navzájem jsme si uvědomovali, že mana-
žeři jsou skupinou lidí, kteří mají velkou
zodpovědnost, ale i možnost pozitivně
ovlivňovat českou ekonomiku a svým způ-
sobem formovat celou společnost na zá-
kladě umu, vzdělání, rostoucí zkušenosti
i chuti „tvořit dějiny“.

Tvrdíte, že se role manažera významně
změnila a dále mění, a užíváte označení
lídr...

Řízení neboli management v pravém
slova smyslu, to je již částečně překonáno.
Mladí lidé nemají rádi, když je někdo řídí,
stále poučuje, natožpak „práská bičem“.
Preferují koučink nebo mentoring. Upřed-
nostňují svobodu volby, a ta je pro ně ob-
rovská. V týmech se dnes prosazuje přiro-
zený lídr, a ne dosazený manažer. Navíc se
zamýšlíme, co udělá s managementem
chytrý robot a umělá inteligence.

O „talent managementu“ se hovoří
často, ale popravdě řečeno je nutné najít
svůj talent již v dětství a dále ho rozvíjet.

Bohudík se přirozený talent prosadí v ja-
kémkoliv věku a oboru – a ani náš školský
systém ho nedokáže zadusit… Inspirativní
příklady představujeme na našich akcích
v Senátu pojmenovaných Hledání výjimeč-
nosti, kde ukazujeme, jak se české talenty
dokážou prosadit u nás i ve světě.

Jakých vlastností si na těchto osobnos-
tech vážíte?

Vážím si toho, že mají jasno, kam smě-
řují a nenechají se zastavit zkostnatělým

systémem ani žádným „suverénem“,
natož politikem. Navíc se tyto osobnosti
prosazují v různých oborech, ne jen v byz -
nysu.

Jste velkým propagátorem myšlenek udr-
žitelnosti i v osobním životě. Co k nim
patří?

Život je velký zázrak a velký dar. Proto
bychom ho měli umět prožít co nejlépe,
ale zároveň tak, aby po nás zůstalo něco
nezapomenutelného, abychom „zanechali
tento svět o něco lepší“. Jak řekl Albert
Einstein: „Nechtěj být člověkem, který je
úspěšný, ale člověkem, který za něco
stojí!“ Jsme součástí přírody a celého ves-
míru. Proto bychom měli myslet také na
to, že žijeme ve fantastickém společenství
se zvířaty, rostlinami a další živou příro-
dou.

Udržitelnost v osobním životě zahrnuje
například psychohygienu formou ranní
meditace, zdravou stravu, která nám dodá
potřebnou energii, dále pohyb a správné
dýchání. Je důležité umět si poradit se
stresem – zbavit se vyčítání si minulosti
nebo strachu z budoucnosti, naučit se
ovládat své myšlenky. Záleží na tom, jaké
myšlenky si připustím do mysli, protože
mezi 60 tisíci myšlenek, které se kolem nás
denně proženou, je hodně negativních
a my je můžeme odfiltrovat nebo změnit
v myšlenky pozitivní. Naučit se programo-
vat sám sebe je velké umění! �

Naučit se programovat sám sebe je velké umění 
Co všechno se pojí s třiceti lety, která má letos za sebou Česká manažerská asociace? Jsou to její
členové, příznivci, finalisté a vítězové soutěže MANAŽER ROKU, který ČMA pořádá již sedmadvacátý
rok. Tedy osobnosti, které tvořily a tvoří její profil. Patří k nim i Ing. Ivo Gajdoš, výkonný ředitel
asociace, který s ní prožil kus svého života.
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Do soutěžního klání soutěže MANA-
ŽER ROKU 2019 byla nominována
takřka stovka manažerských osob-

ností. Z nich zhruba polovina postoupila
sítem bedlivého oka členů Hodnotitelské
komise do finále již 27. ročníku. To hlavní
jsou manažerské příběhy a zejména
osobní přínos pro efektivní fungování insti-
tucí či prosperita firem. „Systém hodno-
cení byl zaměřen na principy řízení, pod-
porující konkurenceschopnost a excelenci
organizací, které naši manažeři vedou," vy-
světluje Petr Kazík, předseda Hodnotitelské
komise a člen prezídia ČMA.

Letošní ročník, začalo to už loňským roč-
níkem, reflektuje výrazněji nástup digitali-
zace a moderní trendy v managementu.
Přináší vedle oborových kategorií katego-
rie jako je Manažer digitálního věku či Vizi-
onář. Mimochodem, digitalizace a automa-
tizace v ČR se do roku 2030 bude týkat 1,1
milionu zaměstnanců. Již nyní patříme
mezi evropské lídry v digitalizaci finanč-
ních služeb a bankovnictví, nadprůměrně
si vede sektor výroby.

Soutěž vedle oborových kategorií zvidi-
telňuje mladé manažery, řídící pracovníky
v malých a středních firmách, zahraniční
manažery.

Zvláštní cenou je Inovace pro udržitelný
rozvoj, kterou vyhlašuje Česká podnikatel-
ská rada pro udržitelný rozvoj, sesterská
organizace ČMA. Poprvé se udělí Cena
mediálních partnerů, jichž je pro 27. ročník
čtrnáct.

Soutěž vyhlašuje ČMA, při nominacích
osobností se ale opírá o rozvětvenou síť
soukromých, státních a veřejných institucí
a hlavně partnerských odvětvových svazů
a asociací a profesních sdružení jako je se-
sterská Česká podnikatelská rada pro udrži-
telný rozvoj CBCSD, Svaz českých a morav-
ských výrobních družstev, Sdružení CZECH
TOP 100, Zemědělský svaz ČR, Svaz che-
mického průmyslu ČR a řada dalších.

Samotní účastníci soutěž MANAŽER
ROKU hodnotí pozitivně. Za přínos považují
možnost porovnat se s nejlepšími manažers -
kými osobnostmi v ČR, networking a pro-
pagaci. Příznivě nahlíží na poskytovaný
benchmarking, který pro nejlépe umístěné
v TOP 15 zpracovává tým odborníků Hod-
notitelské komise v čele se zkušeným kou-
čem a konzultatem Petrem Kazíkem. 

Vyhlašovatel a organizátor soutěže
Česká manažerská asociace si letos připo-
míná 30 let od svého založení. Slavnostní
chvíle oceňování manažerů se proto po-
nese v tomto duchu. 

O soutěži MANAŽER ROKU

Již 27 let soutěž vyhledává, hodnotí, oce-
ňuje a propaguje nejlepší řídící pracovníky,
lídry managementu v České republice. Její

jedinečnost spočívá v tom, že vyzdvihuje
manažery a podnikatele napříč odvětvími,
profesemi a regiony. Je prezentací moder-
ních, úspěšných metod řízení a nových
trendů. Informace o soutěži najdete na
www.manazerroku.cz.

Přínosy pro účastníky soutěže

•   Porovnání s nejlepšími manažery v ČR
•   Benchmarking odborníků
•   Propagace, zviditelnění vítězů i všech fi-

nalistů

•   Networking
•   Účast na slavnostním vyhlášení vítězů

29. dubna 2020 v Paláci Žofín

Kolik manažerů získalo ocenění

•   Nejvyšší titul Manažer roku a Manažerka
roku obdrželo 63 osob

•   Do finále dosud postoupilo 1650 osob-
ností

•   V roce 2018, příhodně v roce stoletého
výročí založení republiky byli oceněni
manažeři čtvrtstoletí. �
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MANAŽER ROKU: Soutěž opět ocení nejlepší osobnosti
Soutěž MANAŽER ROKU má před sebou slavnostní finále 27. ročníku. Mělo by se uskutečnit
v pražském Paláci Žofín 29. dubna a nést se v duchu připomenutí 30 let aktivit vyhlašovatele soutěže
České manažerské asociace. 
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Ideální jištění elektrických obvodů

V odborné veřejnosti panuje shoda, že
ideální ochrana elektrických obvodů na-
stane, když je každý okruh chráněn samo-
statným jističem a proudovým chráni-
čem. Zamezí se tak součtu reziduálních
proudů z několika obvodů. Takových ře-
šení kombinovaných přístrojů již existuje ve
dvoumodulovém provedení celá řada. Jde
o tzv. 2P RCBO, někdy nazývaných také jako
„chráničojistič“ či „jističochránič“. Tato
dvoumodulová konstrukce je však vhodná
zejména pro průmyslové užití, neboť zabírá
relativně mnoho místa v rozváděči. V roce
2011 jsme na trh přišli až s 15 kA provede-
ním tohoto dvoumodulového přístroje (PEP
15PJ) a navíc s unikátní signalizací poruchy
jističe a chrániče pomocí dělené páčky.

Nyní nově v rozměrech 
jen klasického jističe
Miniaturní provedení v jednomodulové šířce
odpovídající normě EN ČSN 60898 (vhodné
pro bytovou výstavbu) však se skutečně vy-
hovujícími parametry doposud nebylo. Vý-
vojový tým to přijal jako velkou výzvu a jako
první na světě společnost BONEGA přinesla
takovýto plnohodnotný kombinovaný přístroj
(chráničojistič) jen ve velikosti běžného jis-
tiče.

Výjimečné parametry 

Na rozdíl od dosavadních konkurenčních
přístrojů chráničojistič BONEGA PEP-6PJe
skutečně dosahuje díky celosvětovým pa-
tentům vypínací schopnosti 6 kA až do
32 A jmenovitého proudu, což je při takové
miniaturizaci naprosto unikátní.

Podobné výrobky v těchto rozměrech
nedosahují ani normou povinné vypínací
schopnosti 4,5 kA a neměly by být vůbec
na trhu. Za zamlčení této informace (musí

být součástí potisku přístroje) byly takové
neodpovídající přístroje staženy z někte-
rých evropských trhů.

Vyhodnocení reziduálního proudu je
u chráničové části tohoto 1P RCBO BONEGA
elektronické a přístroj odpíná i nulový vodič.
Ovládání středního (pracovního) vodiče "nu-
láku" probíhá tak, že při zapínání dojde nej-
prve k sepnutí "N" a pak teprve fáze a při vy-
pínání dochází nejdříve k odpojení fáze a pak
teprve "N". Je to z důvodu vyšší bezpečnosti.
"N" obvod tak chrání již od první fáze sepnutí
až do skončení vypnutí.

Přístroj dokáže pomocí patentované me-
chaniky upozornit na to, že k vypnutí nedošlo
ručně, ale díky vzniklé poruše v obvodu (po-
mocí středové pozice vypínací páčky). 

Zachování praktických předností jako
mají ostatní přístroje BONEGA
•  možnost napojení příslušenství jako jsou

napěťové či podpěťové spouště, signali-
zační kontakty

•  optická signalizace stavu kontaktů
•  barevné páčky podle hodnot jmenovi-

tých proudů
•  propojitelnost s jinými přístroji pomocí

speciálních lišt
•  uživatelský popisek přímo na přístroji
•  příznivá cena
•  3 roky záruka 
•  a další..

Schopnost sehrát v elektrickém
obvodu AC 230V roli přepěťové
ochrany (stupeň D)
Jak je toho dosaženo? V přístroji je imple-
mentován malý varistor, který zvládá dříve
popisovaný stupeň “D”, nově označovaný
jako stupeň III. Nenahradí pochopitelně
stupeň II či dokonce stupeň I, ale jistě
ochrání spotřebiče před malým přepětím.
Pokud navíc takovému elektrickému ob-

vodu předchází stupeň I a stupeň II, tak se
tímto přístrojem docílí velmi spolehlivé na-
pájení. V obvodech chráněných proudo-
vým chráničem s nadproudovou ochranou
BONEGA tedy není nutná přepěťová
ochrana typu D (III).

Další výhody

•  Blokační závora proti nesprávnému vlo-
žení vodiče

•  Snadné montážní sestavování v rozvá-
děči s n vodičem vlevo

•  Uživatelský popis přímo na tělese pří-
stroje chráněný odklápěcím okénkem
s aretací

•  Snadná návaznost příslušenství z levé
strany přístroje

•  Možnost připojení i hliníkových vodičů
•  Provedení nejen v typu „AC“, ale i „A“-
•  Ochrana montážních firem před ne-

oprávněnými reklamacemi
•  Unikátní konstrukce svorek
•  Podstatné zvýšení svislé stability na DIN

liště
•  Snadné připevnění i na rovnou plochu

bez DIN lišty
•  Dvě místa pro montážní popis
•  Libovolná montážní poloha
•  Západka s krajní aretací
•  Odolnost obalu proti rozevírání při uta-

hování svorek
•  Mimořádně pevné provedení svorek
•  Rychlé vyjmutí RCBO z DIN lišty, i když

jsou propojeny lištou
•  Výjimečná pevnost tělesa RCBO
•  Velmi lehký chod páčky při zapínání
•  Vyšší krytí IP
•  Zamezení vypadnutí šroubů ze svorek

RCBO
•  Připevnění i na DIN lišty s rozdílnou

tloušťkou
•  Možnost zaplombování páčky v poloze

zapnuto i vypnuto
•  Barevné ovládací páčky �

Vypíná Vám proudový chránič zbytečně?
Použijte jednomodulové proudové chrániče BONEGA s nadproudovou ochranou (6 kA) 
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Příklad z praxe:

Po provedení kompletní elektroinstalace
byl přizván revizní technik na provedení
výchozí revize a bohužel ji odmítl vydat.
S odvoláním na vaše přístroje a to jističo-
chrániče (PEP-6P Je  – 16A char. B / 30 mA,
i 10A char. B / 30 mA). 

Při provádění měření revizním přístro-
jem při měření hodnoty izolačních od-
porů vedení byla na všech obvodech, jak
zásuvkových, tak světelných, naměřena
hodnota izolačního stavu 0,118 – 0,119
Mohmu – což je nevyhovující. Měřeno
v zásuvkách při vypnutém jističi (bez na-
pětí). Taktéž na koncových svorkách svíti-
del. 

Jelikož jsme hledali příčinu, odpojili
jsme vedení od jističů (PEP-6P) a hodnota
vedení byla v pořádku 40 Mohmu a výš.
Při měření na svorkách nezapojeného jis-
tiče – odvodní svorky – jsme opět naměřili
stejnou hodnotu izolačního stavu. (hod-
nota 0,118 – 0,119 Mohmu) 

Protože mám na skladě těchto přístrojů
několik, provedli jsme kontrolní měření asi
u 10 ks namátkové vybraných a vždy se
stejným výsledkem.

Vzhledem k tomu, že v elektroinstalaci
revizní technik naměřil tyto hodnoty, ne-
chce vydat platnou revizní zprávu. Proto
vás žádám o vyjádření, zda je to normální
jev – a případně proč, eventuálně zda je to
poruchová záležitost nebo vadná série
těchto přístrojů? 

Pokud to ovšem je funkčně správně
a v pořádku, jak postupovat a předejít
komplikacím při výchozích, ale i následně
pravidelných revizích, které se provádí
v následném čase a navíc neznámým re-
vizním technikem. Nechtěl bych být nař-
čen z toho, že používám nekvalitní zařízení
a případně že nedělám svou práci dobře
a tato se mi následně reklamovala. 

Odpověď na tento problém 
je jednoduchá: 

Co se týká naměřených hodnot, tak se ne-
jedná o žádný technický problém či zá-
vadu. Přístroj je v naprostém pořádku.
Z principu konstrukce a výše zmíněného
varistoru jasně vyplývá, že chráničojistič
BONEGA PEP-6PJe obsahující “elektro-
nické obvody” neumožní uvedené revizní
testování. Dokonce při pokusu s vyšším
napětím by mohlo dojít i k úplnému zni-
čení takových přístrojů. Stejně se budou
projevovat od různých výrobců elektro-
nický elektroměr, časovače, atd.

Jak tedy takové přístroje testovat?

V praxi je již běžně zažitá zásada: 
1.  V měřeném obvodu se musí odpojit

elektronický obvod (v tomto případě je
třeba chráničojistič BONEGA PEP-6PJe
při měření vynechat).

2.  De facto je třeba se k těmto přístrojům
s elektronickými obvody chovat jako ke
spotřebičům.

3.  Konkrétně prověření funkčnosti chráni-
čojističe BONEGA PEP-6PJe stačí pro-
vést jen přes testovací tlačítko.

Revizní technik se pak nemusí vůbec bát
vystavit platnou revizní zprávu. 

Mimochodem, základní i předepsaný
pravidelný test se provádí pomocí velmi
krátkého zmáčknutí testovacího tlačítka
(bez demontování krycí desky v rozváděči)
ve stavu zapojení. Toto sepnutí odpovída-
jícím způsobem simuluje zátěž. U přístrojů
BONEGA je předepsaný test 1x za 6 mě-
síců. Ve výrobě testujeme každý kus na tes-
tovacích stolicích a to z pohledu rychlosti
vypnutí, hodnot v mA, funkčnosti mecha-
niky či testovacího tlačítka, atd.
Další chyby, které se vyskytují v provozu:
1.  Testování pomocí testovacího tlačítka či

neúspěšný pokus o sepnutí se provede

jen ve stavu kompletního zapojení
v rozváděči. Výsledek pak může ovlivnit
i stav samotného obvodu.

Doporučení: V případě podezření poruchy
je třeba proudový chránič zkoušet s odpo-
jenými výstupy!!!  Pokud je v tomto pří-
padě přístroj plně funkční, je třeba hledat
poruchu v obvodu, spotřebiči, atd.
2.  Testovací tlačítko se podrží po příliš

dlouhou dobu a z proudového chrániče
se po chvíli „line typický pach spálené
izolace“. Elektronika není stavěná na ta-
kové dlouhé a pro ni drastické zatížení.

Doporučení: V případě, že proudový chrá-
nič nereaguje na krátké stlačení testova-
cího tlačítka, je třeba zkontrolovat, zda je
(či jsou) přívodní fáze v pořádku. Pokud
ano, tak je třeba proudový chránič vymě-
nit. Dlouhým držení tlačítka ještě nikdo
proudový chránič „nerozhýbal“. 
3.  Z chráničojističe  BONEGA PEP-6PJe se

po prvním testování “zakouří” a pře-
stane být funkční.

Doporučení: Příčinou je jednoznačně nedo-
držení vstupu a výstupu. Po prvním testo-
vání pomocí tlačítka se při opačném zapo-
jení zničí testovací okruh, čímž je znemož-
něno další použití.
4.  Není dodrženo provádění pravidelných

předepsaných testů. Podcenění této
kontroly může vést až k zadření vypína-
cího mechanismu. Intervaly předepi-
suje vždy výrobce. Velmi často mají vý-
robci část mechanismu „zámku“ vyro-
benu z kovu. Třecí plošky díky vzdušné
vlhkosti korodují. Pokud se právě tato
část pravidelným testováním „nečistí“,
může dojít k naprostému zablokování
a tím k úplnému vyřazení ochrany proti
vyšším reziduálním proudům. 

Doporučení: Dodržujte předepsané intervaly
testování. Obvykle je předepsaný interval
testování 1 x za 3 měsíce. Firma BONEGA
má tuto část z plastu a proto i předepsaný
interval testování je jen 1 x za 6 měsíců. �
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Rady odborníka společnosti BONEGA
Velmi často se setkáváme s dotazem, jak provádět revizi obvodů s uvedenými či jinými elektronickými
přístroji?

CI2020_16_17_CI_SABLONA  25/03/20  12:03  Stránka 17



Názory na naše banky a bankovnictví se
různí – od kladných až po záporné. Jaké
tedy je?

Je silné, dobře kapitalizované, výkonné,
ziskové. Můžeme sice nadávat na kapita-
listy, ale mít silné banky je pro naše hos-
podářství důležité. Banky se rozhodují,
komu poskytnout úvěr. Ať už jde o firmy
nebo jednotlivce. Protože půjčují cizí pe-
níze, musí mít (skoro)jistotu, že se jim pe-
níze vrátí. Proto pečlivě prověřují úvěru-
schopnost firem i lidí a půjčují jenom na ži-
votaschopné projekty, hypotéky atd. To je
jejich nezastupitelná role. 

Vedle toho chci zmínit obrovský pokrok,
kterého banky dosáhly v digitalizaci svých
služeb. Nainvestovaly a investují každý rok
mnoho miliard do bezpečnosti a rychlosti
svých služeb.

Když se podíváte na čísla, jak roste inter-
netové a mobilní bankovnictví v ČR, jak se
zrychluje platební styk, jak banky mají vel-
kou důvěru klientů ve svojí bezpečnost, tak
říkám, že tohle je dobrá story.

Setkal jsem se s míněním, že se banky
mění v půjčovny peněz a klasický kontakt
bankovní poradce – zákazník se mění na
požadavek – počítač. Není to ke škodě věci
pro obě strany?

To ale klienti chtějí. Dnešní mladá gene-
race nechce chodit do banky. Chce si vše
udělat sama z pohodlí svého domova.
A ještě lépe z pohodlí svého mobilu. Tedy
kdykoliv a odkudkoliv. Banky samy se
snaží navázat s klienty lepší kontakt u slo-
žitějších produktů, které si zasluhují osobní
projednání. Investice, hypotéky, životní po-
jištění atd. Jinými slovy, u jednoduchých
produktů je žádoucí pro obě strany do
banky nechodit. U složitějších je to naopak.
A mám za to, že i tohle chtějí obě strany.

Lidé často hází do jednoho pytle s ban-
kami i nebankovní společnosti, které se
zabývají půjčováním peněz, mnohdy takří-
kajíc za nekřesťanský úrok a bez licence

ČNB. Znamená to, že neplatí zákony, které
by tuto činnost regulovaly?

Existuje důležitý zákon z roku 2016
o spotřebitelském úvěru, který se týká re-
gulace této oblasti. Ten říká, že půjčovat
peníze smí pouze banky a nebankovní sub-
jekty, které mají licenci od ČNB. Nikdo jiný
půjčovat peníze nesmí. Pokud tak činí, je to
nezákonné. Na to, zda je zákon dodržován,
dohlíží ČNB. Včetně těch, kteří by chtěli
podnikat v této oblasti bez licence.

Na počátku minulého století býval ozna-
čován za lichváře ten, kdo půjčoval peníze
například za desetiprocentní úrok, což je
dnes běžné. Nejprve bych se proto chtěl
zeptat, existuje definice lichvy?

Podle našeho Občanského zákoníku ne-
souvisí lichva jenom s půjčováním peněz.
Pro stanovení lichvy musí být splněny tři
podmínky. 

1)  Lichvář musí získat plnění, které je
v hrubém nepoměru s tím, co musel
plnit on. 

2)  Musí se jednat o tíseň, nezkušenost atd.
druhé strany. 

3)  Tuto tíseň či jiné vyjmenované okol-
nosti musí protistrana zneužít k tomu
prospěchu, který je v hrubém nepo-
měru. 

Pouze při splnění těchto tří podmínek zá-
roveň můžeme mluvit o lichvě. Lichva má
v tomto smyslu hlavně význam trestně
právní. To znamená, že když mi někdo
půjčí za 100 % p.a., nemusí jít o lichvu,
pokud věřitel nezneužil mojí tísně. To ale
zároveň neznamená, že je smlouva platná,
protože je v rozporu s dobrými mravy.

Český právní řád ji nemá, proč?
Jak jsem uvedl, český právní řád definici

lichvy má. Dále je na soudech, jak budou
tuto definici zavádět do praxe. 

Myslím ovšem, že Váš dotaz směřoval
spíše do oblasti půjček. Tady se musí
praxe soudů ještě ustálit. Stanovit jednou
úrokovou sazbou, co už je lichva resp.
půjčka v rozporu s dobrými mravy, nelze.
Každý úvěr je jiný. Situace na trhu se mění.
Mně se zdá, že by se soudní praxe mohla
časem ustálit na tom, že nemravné jsou
úroky, které jsou dvou a vícenásobně vyšší
než obvyklá sazba na trhu.

Měl jsem možnost číst jedno soudní roz-
hodnutí, kdy soudkyně, aby vyhověla ža-
lující straně, uložila úrok žalovanému
jedno procento denně, což pro něj bylo li-
kvidační. Můžete se k tomu vyjádřit?

To je tedy úrok 365 % p.a. Takový úrok je
bezpochyby nemravný. 

Ministerstvo práce a sociálních věcí na
jedné straně prosazuje zvýšení existenč-
ního minima a na straně druhé stát umož-
ňuje jednání, které může udělat z lidí do-
slova žebráky. Není to proti logice věci?*)

Nevím, co máte na mysli: „stát umož-
ňuje jednání“. Moje zkušenost je taková, že
většina lidí se dostane do dluhové pasti
svojí finanční negramotností. Tedy tím, že
se vykašlou na splátky, pokuty… Za to ale
stát nemůže. Moje přesvědčení je takové,
že stát nemůže (a podle mého názoru ani
nesmí) chránit lidi na úkor jejich svobody.
Vidím i úspěšnou snahu státu dostat více
pod kontrolu tvrdé jednání ze strany exe-
kutorů. 

Jak by měli situaci řešit ti, kteří se dostali,
bohužel vlastní vinou, do dluhové pasti?

Můžou se obrátit (a také se obracejí)
např. na Poradnu při finanční tísni. Její pro-
voz financují banky. Vznikla v roce 2008
a obsloužila už 85 tisíc klientů. Vedle toho
existuje celá řada neziskovek, které dělají
totéž.

Lze jim vůbec pomoci, podle názoru, který
jsem slyšel od zaměstnance nebankovní
firmy poskytující půjčky, ten, kdo to udělal
jednou, to udělá i podruhé…

Přál bych si, aby finanční gramotnost v ČR byla ještě lepší,
řekl  CzechIndustry Vladimír Staňura, hlavní poradce České bankovní asociace
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hlavní poradce České bankovní asociace
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Pokud se někdo chce stále zadlužovat
nebo si půjčuje od lichvářů, protože je
v zoufalé situaci, tak to je opravdu dobrá
rada drahá. Opět bych takové lidi odkázal
na Poradnu ve finanční tísni. Dlouhodobě
pomůže pouze tlak na zlepšování finanční
gramotnosti.

Z nedávného průzkumu ČBA vyplynulo, že
zejména mladí lidé jsou ochotni řešit své
dluhy dalšími půjčkami, což může být li-
dově řečeno cesta do pekel. Je to spíše
z lehkomyslností, nedostatku zkušeností
nebo jim chybí odpovědnost, přičemž
mnohdy spoléhají na rodiče nebo další
blízké?

V průzkumu ČBA, o kterém mluvíte, se
ukázalo, že půjčit si na splátku jiné půjčky,
by udělalo jenom 10 % respondentů.
Z těch 10 % jsou ochotnější k nové půjčce
mladší lidé a lidé s vyšším vzděláním. Já
z toho dovozuji, že 90 % lidí takovou
„půjčku na půjčku“ odmítá. Tvrdím tedy,
že i mladí lidé se chovají zodpovědně při
půjčování si peněz. Možná o chloupek „od-
vážněji“, ale systémový problém tady ne-
vidím.

Tím se dostáváme k finanční gramotnosti.
Jak na tom v Česku jsme?

Situace se stále zlepšuje. Je to vidět i na
číslech úvěrů v prodlení. V celé ČR podle
údajů ČNB jsou spotřebitelské úvěry v pro-
dlení pod 4 %. U hypoték je to dokonce
pod 1 %. To jsou ve srovnání s Evropou
skvělá čísla. Počet exekucí klesá. Poradna
ve finanční tísni hlásí, že počet lidí, kteří je
oslovují, nenarůstá. To všechno jsou pozi-
tivní signály. 

Přesto bych si přál, aby finanční gramot-
nost byla lepší. Ale i tady vidím pokrok. Po-
stupně se dostává do škol. V tom vidím
nejlepší cestu do budoucnosti.

Bankovní asociace se v této problematice
angažuje, s jakým výsledkem?   

ČBA se finanční gramotnosti věnuje dlou-
hodobě. Zorganizovali jsme řadu iniciativ.
Vydáváme knížky, bankéři chodí do škol, tes-

tujeme pravidelně finanční gramotnost
a učíme se, kde jsou slabá místa, organizu-
jeme e-learning a zkoušky pro finanční zpro-
středkovatele. Myslím, že toho ČBA dělá
hodně. Přesto bych si přál, aby finanční gra-
motnost v ČR byla ještě lepší. Můžu jenom
zopakovat, že pokrok vidím zejména přes

povinné i dobrovolné vzdělávání. Zejména
ve školách všech stupňů. �

*) Myšleno je to tak, že u nás existuje řada
společností, které půjčují peníze bez ban-
kovní licence, což je „přehlíženo“. 
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Ministerstvo spravedlnosti ve spolupráci s expertní pra-
covní skupinou zahájilo implementaci evropské směrnice
o restrukturalizaci a insolvenci. Navazující česká legislativa
by měla nabídnout nový nástroj k ozdravení podnikání oso-
bám, které se dostaly do přechodných finančních potíží. Ma-
teriál Ministerstva spravedlnosti shrnuje dílčí výstupy a uka-
zuje, jakými směry se příprava nového zákona aktuálně
ubírá.

Ministerstvo spravedlnosti připravuje nový zákon, který
zlepší postavení podnikatelů, kteří se dostanou do dočasných
finančních problémů. Dnes se podnikatelé mohou se svými
věřiteli pokusit mimosoudně dohodnout. Nepodaří-li se jim
dohody dosáhnout včas, vystavují se riziku dalšího zhoršení
své situace a eventuálně až úpadku, který lze řešit pouze ces-
tou formálního insolvenčního řízení. V právním řádu ČR tak
schází určitý mezistupeň, kdy se podnikatel ještě nenachází
v úpadku, avšak dohoda se všemi věřiteli již z různých dů-
vodů není možná.

Nový zákon o preventivní restrukturalizaci by měl života-
schopným podnikatelům nabídnout další způsob, jak svou tí-

živou situaci ve spolupráci s věřiteli vyřešit, a odvrátit tím
hrozící úpadek. Od řešení formou preventivní restrukturali-
zace se očekávají pozitivní dopady na zachování pracovních
míst postižených závodů, ale zejména i na věřitele, kterým se
v případě insolvence jen málokdy podaří získat plné uspoko-
jení svých pohledávek.

Na návrhu zákona ministerstvo intenzivně spolupracuje
s expertní pracovní skupinou. Jejími členy jsou vedle zá-
stupců ministerstva také přední čeští odborníci na oblast in-
solvenčního práva a restrukturalizace. Dosavadní výstupy
expertní pracovní skupiny jsou ke stažení na webu minister-
stva spravedlnosti.  Jedná se o diskuzní materiál, který bude
podkladem pro další legislativní úvahy. Případné náměty
k jeho obsahu mohou zástupci odborné veřejnosti zasílat na
e-mail ol@msp.justice.cz.

Připravovaný zákon je implementací unijní směrnice o re-
strukturalizaci a insolvenci, která byla přijata v červnu roku
2019. Zástupci ministerstva se pravidelně účastní národních
i mezinárodních konferencí a sledují také vývoj v ostatních
členských státech. �

Podnikatelé se brzy dočkají efektivního nástroje pro řešení dočasných finančních potíží
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Žádosti o dotace přijímá Státní fond život-
ního prostředí ČR od 2. března 2020. Mezi
uchazeči mohou být jak obce a města, tak

státní, příspěvkové a církevní organizace, vý-
zkumné instituce, školy či neziskový sektor.

„Částka 2 miliardy je poslední, kterou na
energeticky úsporná opatření můžeme nabíd-
nout z evropských fondů v tomto programo-
vém období. Prostředky jsou určeny samo-
správám a institucím na zajištění nákladných
rekonstrukcí a staveb budov sloužících potře-
bám veřejnosti. Díky dotační podpoře mohou
ušetřit na vstupních nákladech i na následných
provozních výdajích. Z pohledu životního pro-
středí tyto investice významně přispívají ke sni-
žování emisí skleníkových plynů a boji se změ-
nami klimatu především díky snižování spo-
třeby energií z neobnovitelných zdrojů,“ uvádí
ministr životního prostředí Richard Brabec.

Majitelé veřejných budov, tedy zejména
obce a města, se tak budou ještě před koncem
programového období moci pustit do komplet-
ního či částečného zateplení fasád, podlah i
střech, výměny oken a dveří. Ministerstvo při-
spěje i na další tepelně technická opatření jako
instalaci řízeného větrání s rekuperací, systému
na využívání tepla z odpadních vod, venkovní
stínicí techniky nebo modernizaci vnitřků
budov. Zahrnout do podpory lze například vy-
bavení budovy novými LED světly nebo akus-
tickými prvky v učebnách a posluchárnách.

Jak vysoký příspěvek mohou žadatelé aktu-
álně získat, upřesňuje ministr životního pro-
středí Richard Brabec: „I v této výzvě nabíd-

neme atraktivní finanční podmínky na energe-
ticky úsporné renovace v podobě až 55pro-
centní dotace. Pokud bude do projektu zahrnuta
instalace řízeného větrání s rekuperací a pří-
padně budou-li využity i fotovoltaické panely,
může majitelům objektů dotace následně uhra-
dit až 70 % z celkových výdajů na projekt.“ Do-
taci je však možné čerpat i v případě, že se vlast-
ník rozhodne změnit způsob vytápění ze spalo-
vání fosilních paliv nebo elektřiny na ekologič-
tější zdroj energie. Program podporuje kotle na
biomasu, tepelná čerpadla a instalaci solárně-
termických kolektorů nebo fotovoltaických pa-
nelů. V tom případě dotace šplhá až na 60 %,
při přechodu na plynový kondenzační kotel až
na 40 % z celkových uznatelných výdajů.

Pokud investoři přistoupí k výstavbě nového
objektu v nejúspornějším, pasivním standardu,

pokryje jim dotace z Operačního programu Ži-
votní prostředí až 30 % z celkových výdajů na
projekt, a to až 50 milionů korun.

Dotační výzva s číslem 146 je vyhlášena jako
nesoutěžní, důraz bude ale kladen na technic-
kou kvalitu předkládaných projektů a garanci
reálných přínosů pro životní prostředí.

„Zvýhodníme ty projekty, u nichž budou
energeticky úsporné renovace provedeny
podle metody zaručeného snížení energie, tzv.
EPC metody. Bonus získají i ti žadatelé, kteří za-
dají veřejnou zakázku podle metodiky De-
sign&Build s garancí provozních parametrů
nebo kteří v budově instalují obnovitelné zdroje
energie, jež pokryjí alespoň 40 % celkové spo-
třeby energie,“ uvádí Petr Valdman, ředitel
Státního fondu životního prostředí ČR. O pro-
středky v oblasti energetických úspor ve veřej-
ném sektoru je tradičně zájem, u minulých do-
tačních výzev dokonce několikanásobně převý-
šil vyhrazenou částku. „Ve stávajícím progra-
movém období jsme v oblasti energetických
úspor ve veřejné správě z Operačního pro-
gramu Životní prostředí podpořili již 1 900 pro-
jektů, a to částkou přes 7,5 miliardy korun.
I přesto, že nabízíme poslední prostředky ze stá-
vajícího programu, zájemci mohou i nadále
pracovat na přípravě svých projektů. S podpo-
rou energetických úspor počítáme v návrhu
programu i v následujícím období 2021–2027,“
uzavírá ministr Richard Brabec.

Žádosti o dotace přijímá Státní fond život-
ního prostředí ČR od 2. března 2020 až do 2.
března 2021. (mžp) �

Dvě miliardy korun na modernizace 
a úspory energie veřejných budov
Energeticky náročné a provozně drahé budovy měst a obcí mohou být opět úspornější. Ministerstvo
životního prostředí uvolňuje z Operačního programu Životní prostředí naposledy v tomto programovém
období 2 miliardy korun, které pomohou samosprávám zmodernizovat neúsporné objekty škol, nemocnic,
úřadů, domovů pro seniory či kulturních a sportovních center. Rezort podpoří i výstavbu zcela nových budov
v pasivním standardu a vyšší využívání obnovitelných zdrojů energie ve veřejné správě.

Od počátku března probíhá příjem žádostí
do programu Zateplování, který je učen

na energetickou modernizaci bytových domů
v České republice s výjimkou hlavního města
Prahy. Poskytované úvěry jsou bezúročné.
Pokračuje též příjem žádostí do dotačně-úvě-
rového programu Výstavba pro obce, který
byl po četných jednáních se starosty a sta-
rostkami v důležitých bodech novelizován.

„Požadavky na energetické standardy jsou
nekompromisní, a protože náklady na mo-
dernizaci nejsou nízké, věřím, že finanční
pomoc Fondu potenciální žadatelé využijí.
Vylepšili jsme také program Výstavba pro
obce, který po rozhovorech se starosty a sta-
rostkami doznal významných změn. Díky
jeho novelizaci bude pro obce jistě zajíma-

vější,“ říká ministryně pro místní rozvoj Klára
Dostálová. V případě programu Zateplování
byly finance vyčleněny z Integrovaného
regio nálního operačního programu (IROP).
Program je určen pro vlastníky nebo spolu-
vlastníky bytových domů nebo nemovitostí,
jejichž součástí je bytový dům, není ho však
možné využít pro zateplování domů v Praze.
Maximální výše úvěru je 90 milionů korun,
nejméně si lze půjčit 500 tisíc korun. Nejdelší
doba splatnosti úvěru je stanovena na 20 let.
Na zateplení je možné využít i kombinaci
úvěru a dotace, kterou poskytuje Minister-
stvo pro místní rozvoj v rámci výzvy IROP.
Podmínkou pro poskytnutí úvěru je dosažení
nejméně 20% úspory spotřeby energie
oproti stavu před modernizací. Žádost o úvěr

je třeba podat ještě před zahájením staveb-
ních prací. 

Novelizovaný program Výstavba pro obce
umožní obcím využít dotaci či úvěr i na jiné,
nežli zatím definované objekty. Např. pře-
stavbu rodinných domů na bytové domy,
brownfieldy, nástavby, vestavby, přístavby.
Důležitá bude také změna příjmových kritérií
u sociálních bytů. Bude možné rekonstruovat
i objekty, které v době podání žádosti nejsou
využívány pro bydlení. Očekáváme tedy vý-
razný nárůst zájmu o program ze strany obcí,
protože jsme vyšli vstříc téměř všem jejich
argumentům, které jsme akceptovali a re-
spektovali, protože starostové a starostky
jsou ti, kdo znají nejlépe svoji potřebu a situ-
aci. (mmr) �

Výzva na zateplování bytových domů a novelizovaný
program Výstavba jsou zahájeny
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Podstatou „Zelené dohody“ je přechod
EU ke klimatické neutralitě do roku 2050.
Evropská komise kvůli tomu hodlá

navrhnout zpřísnění cíle snížení emisí sklení-
kových plynů do roku 2030 na 50 až 55 procent
ve srovnání s rokem 1990 a současně v příštím
roce navrhnout revizi prakticky veškeré souvi-
sející unijní legislativy.

Připomeňme si genezi cíle snížení emisí
skleníkových plynů v EU do roku 2030. V roce
2014 se Evropská rada shodla na cíli snížení
emisí do roku 2030 o 40 procent, v roce 2016
následoval takzvaný zimní balíček legislativ-
ních návrhů, které byly schváleny do konce
roku 2018. Legislativně ukotvené cíle v oblasti
rozvoje obnovitelných zdrojů a úspor energie
byly nakonec pod tlakem Evropského parla-
mentu podstatně ambicióznější, než Evropská
komise původně navrhla. 

V červenci loňského roku Evropská komise
zveřejnila výsledky modelování, které ukazují,
že při plné implementaci stávající legislativy by
EU dosáhla snížení emisí o 45,6 procenta. Byla
by tedy téměř na optimální cestě k dosažení
uhlíkové neutrality v roce 2050. To dokazují
scénáře uhlíkové neutrality obsažené ve sdě-
lení Evropské komise „Čistá planeta pro
všechny“ z listopadu 2018, které počítají se sní-
žením emisí do roku 2030 o 46 až 47 procent.

Všechno je jinak?

„Bylo by ještě pochopitelné, kdyby Evropská
komise navrhovala zpřísnění cíle do roku 2030
na 46 až 47 procent, aby byl v souladu s opti-
mální trajektorií dosažení uhlíkové neutrality
do roku 2050, kterou sama Evropská komise
zveřejnila v roce 2018. Návrh na snížení emisí
o 50 až 55 procent je čistě politický a nemá
žádné reální opodstatnění v dosavadních ana-
lýzách Evropské komise,“ upozorňuje ředitel
Teplárenského sdružení ČR Martin Hájek.

Paradoxní je, že Evropská komise chce zvy-
šovat cíle, zatímco členské státy nejsou
schopné plnit ani ty stávající. Národní klima-
ticko-energetické plány měly být zaslány Ev-
ropské komisi do konce roku 2019. Francie,
Německo, Irsko, Lucembursko, Rumunsko
a Španělsko tak neučinily ani do 4. března
2020. Hodnocení návrhů Evropskou komisí
loni v létě odhalilo značnou mezeru mezi ev-
ropským cílem a národními plány zejména
v oblasti energetické účinnosti. Do června le-
tošního roku by Evropská komise měla vyhod-
notit finální národní plány, kde se očekává po-
dobný výsledek. 

Evropská komise 4. března 2020 navrhla ev-
ropský právní rámec pro klima, který zakotvuje
závazný požadavek uhlíkové neutrality do roku
2050.  Z pohledu České republiky je zásadní,

že se zatím ani nerýsuje dohoda o finančním
rámci EU na léta 2021–2027, přičemž právě
z fondů EU by ČR chtěla financovat podstat-
nou část nutných investic.

„Pro dosažení dohody ohledně právního
rámce bude klíčový pokrok ve vyjednávání
o mechanismech financování spravedlivého
přechodu a víceletém finančním rámci pro ob-
dobí 2021–2027. Bez nich bychom totiž ne-
mohli podpořit klíčové investice, které jsou
v této dekádě před námi,“ uvedl na adresu to-
hoto návrhu náměstek ministra životního pro-
středí Vladislav Smrž.

Staré versus nové státy

Na Radě pro životní prostředí 5. března 2020,
které se zúčastnila i švédská aktivistka Greta
Thunberg, se jasně ukázaly rozdíly mezi tzv.
starými a novými členskými státy. Zatímco ně-
které staré státy vyjádřily nelibost nad tím, že
chce Evropská komise ke zpřísnění cílů do
roku 2030 vůbec zpracovat analýzu dopadů,
část nových zemí včetně České republiky zpřís-
nění odmítá. Český volič stále preferuje hos-
podářský růst, na rozdíl od voličů v severozá-
padní Evropě, kde hlavně mladou generaci již
ekonomika tolik nezajímá a upíná se na řešení
klimatické změny.

A jaké budou praktické dopady „Zelené do-
hody“ v České republice? Především lze oče-
kávat zdražení všech nositelů energie. Sou-
částí návrhů Evropské komise bude zřejmě
další „utažení šroubů“ v Evropském systému
emisního obchodování, což zvýší cenu povo-
lenky a zdraží elektřinu i dálkové teplo. Re-
forma se má dotknout i směrnice o zdanění

energetických produktů, což zvýší zdanění
zemního plynu a dalších paliv používaných
v domácnostech, průmyslu i dopravě. Kon-
krétní legislativní návrhy chce Evropská ko-
mise předložit v polovině příštího roku.

Zpřísňování podmínek je absurdní

„V tuto chvíli znamená ,Zelená dohoda‘ hlavně
nejistotu, protože nevíme, jaké zásahy do
unijní legislativy bude Komise navrhovat. Měli
jsme za to, že legislativní rámec v oblasti ener-
getiky a klimatu do roku 2030 je na úrovni EU
už hotový. U řady směrnic ještě ani nepro-
běhla lhůta pro transpozici a už se mají měnit.
To je Kocourkov. Požadavky již schválené ev-
ropské legislativy jsou ambiciózní, ale s vypě-
tím sil snad zvládnutelné. Jejich další zpřísňo-
vání je už ale za hranicí možného i pro bohatší
státy, než je Česká republika,“ domnívá se ře-
ditel Hájek.

Pro teplárenství bude klíčové zejména oče-
kávané zpřísnění podmínek v systému emis-
ního obchodování, které by zřejmě dále zvýšilo
již dnes vysokou cenu emisních povolenek.
Teplárenské sdružení ČR bude proto požadovat
přechodné navýšení množství bezplatně přidě-
lovaných povolenek na výrobu tepla.

„Počítáme s tím, že budeme muset odejít
od uhlí. Jeho podíl na výrobě tepla máme ale
po Polsku druhý nejvyšší v EU, a to nejde
změnit z roku na rok. Pokud nemá dojít k roz-
padu soustav zásobování teplem a ohrožení
dodávek tepla pro 4 miliony občanů, nelze už
dnes krajně diskriminační ekonomické pro-
středí pro teplárny dále zhoršovat,“ varuje ře-
ditel Hájek. �
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Nelze už dále zhoršovat krajně diskriminační ekonomické
prostředí pro teplárny 
Evropská komise představila balík strategických iniciativ v oblasti ochrany životního prostředí, kterou
nazvala „Zelená dohoda pro Evropu“. Ihned poté, co tento dokument koncem loňského roku spatřil
světlo světa, bylo jasné, že bude jedním z hlavních témat letošní konference Dny teplárenství
a energetiky 2020, která se koná 28.–29. dubna 2020 v Kongresovém, výstavním a společenském centru
ALDIS v Hradci Králové.
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Příběh Diametralu začíná na samém po-
čátku 90. let nápadem výroby prvního
českého autoalarmu, který by konkuro-

val tehdy dováženým zahraničním výrobkům.
Zakladatel společnosti Miroslav Bulka se
tehdy s příslibem odebrání 50 kusů podnikem
Mototechna na vlastní pěst pustil do vývoje
i výroby tohoto zařízení. Turbulentní prostředí
počátků volného podnikání však tento záměr
zkomplikovalo a Mototechna svůj původní
požadavek později zrušila. Miroslav Bulka se
tedy o prodej svého prvního výrobku musel
nakonec postarat sám. 

Spirála výroby se pozvolna roztočila pro-
střednictvím dalšího artiklu, který byl v tehdy
mladé České republice drahý a nedostatkový.
Mikropáječky určené k letování plošných
spojů. Zařízení zahraniční výroby byla drahá
a často navíc nesplňovala technické poža-
davky. První mikropáječka značky Diametral
tak spatřila světlo v květnu roku 1995. O její
kvalitě svědčí i to, že přestože je v nabídce
společnosti již několik let nový model, ta pů-
vodní je stále v prodeji a je velice žádaným
výrobkem.

Sortiment se stále rozšiřoval a kolem roku
2000 se v katalogu firmy nacházelo už cca 90

položek zahrnujících mikropáječky, napájecí
zdroje a měřicí elektrotechnické přístroje
všeho druhu. Zásadní událostí, která však
ovlivnila další směřování společnosti, byla
opět nová poptávka. Tentokrát ze Střední prů-
myslové školy v Kutné Hoře na dodávku kom-
pletního technologického pracoviště, jež by
integrovalo jednotlivé přístroje v jediný
funkční celek. Diametral zareagoval dodáv-
kou první řady stolu s názvem  VarioLab,
který byl v roce 2006 kompletně inovován
a získal název VarioLab+. 

V současné době jsou technologická pra-
coviště řady VarioLab+ čímsi, jako “vlajko-
vou lodí” společnosti Diametral. Jejich ur-
čení pro odborné elektrotechnické školství,
průmysl a výrobu je předurčují k reprezentaci
značky firmy v České republice i zahraničí. Je
pro ně charakteristická především přístrojová
nástavba, která může být umístěna přímo na
desce stolu, nebo zavěšená nad pracovní
plochou na stojných nohách. V přístrojové
nástavbě jsou pak umístěny veškeré elek-
trické přístroje vybrané objednavatelem.
Každé pracoviště je tak vytvářeno na míru
uživateli a pro zamýšlené pracovní činnosti.
Stoly VarioLab+ jsou vhodné pro odborné

školství, vývojová a konstrukční oddělení
firem nebo technickou údržbu technologic-
kých zařízení. 

V roce 2014 se v nabídce společnosti Dia -
metral objevil zcela nový produkt, určený
především pro střední odborná učiliště nebo
vyšší odborné školy. Speciální odnímatelná
“síťová” deska, kdy jednotlivé komponenty
určené pro výuku zapojení elektrických
okruhů jsou dodávané se systémem jedno-
duchého nacvakávání, udělaly ze systému
VarioClick velice žádaný produkt. Nový sy-
stém (na který má společnost Diametral prů-
myslový vzor) umožňuje studentům sesta-
vení zapojovaných komponentů během ně-
kolik minut a zbylý čas pak mohou věnovat
skutečné výuce a práci s obvodem. Desku
s nedodělanou úlohou pak lze ze stojanu se-
jmout a jednoduše uskladnit. Napájení stolů
VarioClick je standardně třífázové prostřed-
nictvím modulu, který obsahuje kromě vý-
stupních svorek jištění v podobě jističe
a proudového chrániče. Tím je pro žáky zajiš-
těna vysoká míra bezpečnosti práce pod na-
pětím. Pro vyšší bezpečnost ve školách jsou
stoly VarioClick a VarioLab+ standardně do-
plněny o ovládací panel učitele. Díky němu

Původní design a inovace jsou základem úspěchu
společnosti Diametral na evropských trzích
Česká republika, respektive Československo patřilo vždy k zemím, ze kterých pocházely
elektrotechnické značky s tradicí. Tesla, ETA, Škoda Plzeň nebo ČKD. Bohužel, 90. léta znamenala pro
velkou část těchto gigantů počátek pozvolného pádu. Kromě zániku velkých firem však dala
porevoluční doba vzniknout i nové generaci původních českých výrobců, kteří na trhu nakonec uspěli
a dokázali, že i česká výroba obstojí v porovnání s konkurencí ze západní Evropy. Jedním z příkladů
původní české společnosti, která se na trhu etablovala a je dnes ve svém oboru etalonem, je
Diametral. Výrobce elektrotechnických pracovišť určených pro odborné školství, vědu a průmysl. 
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mohou žáci pracovat pod napětím pouze
tehdy, když jim učitel jejich zapojení zkontro-
luje a poté jim zapne napájení do konkrét-
ního stolu.      

Přenosné panely UnoVolta jsou určeny pro
výuku ve středních odborných učilištích
a vyšších odborných školách. Na rozdíl od
stolů VarioClick, které mají pomoci při výuce
praktické práce při zapojování elektrických
obvodů s nářadím, slouží panely UnoVolta
především pro rychlé ověření teoretických
poznatků funkce elektrických obvodů v praxi
bez montáže přístrojů a šroubování vodičů
do svorek. Toto vše nahrazují tematicky za-
měřené panely UnoVolta, které obsahují
všechny potřebné elektrické přístroje pro
danou skupinu úloh. Zapojování obvodů je
prováděno propojovacími vodiči s bezpeč-
nostními banánky. 

Především pro účely vývoje, výroby a elek-
troprůmyslu je určena řada stolů VertiGO. Ty
jsou charakterizovány stojnými nohami
v zadní části, ve kterých jsou umístěny ve-
škeré elektrické přístroje a jištění. VertiGO na-
lézá uplatnění především ve výzkumu a vý-
voji, kde není potřeba spolu se změnou pro-
jektu zásadně měnit přístrojové vybavení
pracoviště. Samozřejmostí je zabezpečení
všech přístrojů jističi a proudovými chrániči.
Velká pracovní plocha stolu a nad ní umís-
těná výklopná police představují dostatek
místa pro přístrojové vybavení, které je pro
daný úkol potřeba. 

Výrobky společnosti Diametral se v sou-
časné době nacházejí ve velké většině vyš-
ších odborných škol, odborných učilišť a na
pracovištích vysokých škol s elektrotechnic-
kým zaměřením. Dlouholetými zákazníky

jsou i průmyslové podniky jako ŠKODA
AUTO, Škoda Transportation, Bosch, Denso,
Siemens, Continental, TE Electronic nebo
Eaton. Své výrobky Diametral vyváží i do
řady zemí - Slovensko, Maďarsko, Polsko, Ra-
kousko, Slovinsko, Belgie nebo Finsko. 

Ani přes dlouholetou tradici se firma ne-
zříká stále pokračujícího vývoje. V posledních
letech patří mezi novinky například nový typ
elektrotechnického pracoviště pro tělesně
hadicapované studenty s elektricky stavitel-
nou výškou pracovní desky VarioLift, nebo
prozatím nejnovější řada výrobků určená pro
moderní výuku fyziky v základních a střed-
ních školách - Energetik. 

Toto označení bylo zvoleno se záměrem
ilustrovat zapojení “energie do školních
lavic”. Systém Energetik tvoří na jedné
straně deset typů panelů s různými kombina-
cemi zásuvek a zdířkek, které jsou zabudo-
vané přímo v žákovských lavicích. Na druhé
straně příslušné napájecí zdroje, kterými jsou
panely v lavicích napájeny. Jedná se o stej-
nosměrný zdroj s plynule regulovatelným
napětím do 30 V a maximální proudovou zá-
těží do 10 A a střídavý zdroj s výstupním na-
pětím do 24 V a celkový maximální proud
také 10 A. Tyto zdroje jsou zabudované v ka-
tedře učitele. Ten pak sám nastavuje pří-
slušná napětí v panelech v žákovských lavi-
cích. Tento systém nachází uplatnění jak ve
středních školách všeobecného typu, jako
jsou například gymnázia, tak v základních
školách, kde jsou v rámci výuky fyziky takto
vybavené lavice nezbytné.

Společnost Diametral představuje téměř
po třiceti letech na trhu tradici české tech-
nické výroby, která navazuje na dobré jméno

mnohých českých a československých zna-
ček. Původní design všech výrobků a pokra-
čující inovace pak potvrzují, že i malé
a střední firmy z České republiky jsou
schopny uspět na propojených trzích Evropy. 

Původní design a inovace jsou základem
úspěchu společnosti Diametral na evrop-
ských trzích. �
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Rostoucí náklady na provoz a údržbu
nutí firmy hledat způsoby, jak optima-
lizovat provozní systémy v budovách.

Výdaje spojené s údržbou a provozem bu-
dovy jsou po dobu její životnosti až trojná-
sobně vyšší, než její výstavba. Častým prob-
lémem je zanedbaná údržba, ale také nízká
kvalita použitých materiálů při stavbě bu-
dovy. Optimalizací provozních systémů a uži-
vatelského chování lze dosáhnout význam-
ných úspor a prodloužit životnost nových
i stávajících nemovitostí. Návratnost investic
do úsporných řešení je do deseti let, to je při-
tom řádově kratší čas, než je plánovaná život-
nost stavby. Optimálního nastavení provoz-
ních systémů v budovách lze dosáhnout po-
mocí metody zvané commissioning, o které
hovoří Miroslav Bílek ze společnosti Bureau
Veritas Services. Ta je průkopníkem této me-
tody České republice. 

Provoz budovy stojí třikrát víc 
než její výstavba 
Náklady na provoz budovy jsou od jejího po-
stavení až po demolici trojnásobné oproti ná-
kladům na výstavbu. Provozní náklady stále
rostou a podílí se na nich především vytápění,

osvětlení a různá technická zařízení. Pokud
chtějí firmy ušetřit, je ideální zohlednit provoz
budovy ještě ve fázi příprav před samotnou
stavbou. Tato metoda nebo přístup se od-
borně nazývá commissioning. „Ve fázi pří-
pravy výstavby spolupracuje s projektantem
takzvaný commissioning agent. Jeho úkolem
je co nejefektivněji nastavit provoz budovy,
optimalizovat provozní náklady a zajistit plno-
hodnotný chod všech technických zařízení
v budově. Přestože se tato metoda uplatňuje
především při stavbě nových budov, má
smysl také při rekonstrukcích či přístavbách
stávajících budov, protože dokáže přizpůsobit
například vytápění nebo osvětlení aktuálním
potřebám provozu,“ vysvětluje Miroslav Bílek
z Bureau Veritas Services a expert na facility
management.  

Tlak na co nejnižší cenu snižuje
životnost a provozuschopnost budov
Orientace managementu na co nejnižší cel-
kovou cenu stavby způsobuje podle odbor-
níků závažné problémy s jejím provozem.
„Tlak na cenu má za následek poddimenzo-
vanou údržbu a nízkou kvalitu použitích sta-
vebních i technologických prvků. Výsledkem

je jejich postupná degradace a nekvalitní
služby. Osvícený přístup, že bohatství firmy
je v lidech a je tedy důležité zajistit maxi-
mální bezpečnost provozu, firmám mnohdy
chybí. Princip řádného hospodaření je sice
zakotven v zákoně, nicméně tlak na jeho vy-
mahatelnost je malý. Zásadní je tak nehledat
krátkodobé úspory při výstavbě, ale inves-
tovat s rozumem a s ohledem na co nejdelší
životnost budovy a její minimální údržbu,“
upozorňuje Miroslav Bílek.

Investice do úsporných opatření.
Návratnost do deseti let. 
K dosažení úspor stačí i drobné změny v uží-
vání budovy. „V podstatě každou budovu lze
optimalizovat k co největším úsporám, třeba
jen změnou vytápění či větrání. Návratnost in-
vestice bývá do deseti let, takže se do úspor-
ných opatření vyplatí investovat už v prvotní
fázi stavby. Ve stávajících budovách není vždy
nutné investovat do nových systémů, ale
mnohdy stačí důkladná analýza dat o spo-
třebě energie a přizpůsobení provozu na zá-
kladě získaných informací,“ uzavírá odborník
na commissioning budov Miroslav Bílek ze
společnosti Bureau Veritas Services. �

Náklady na provoz a údržbu budov jsou trojnásobně vyšší než jejich výstavba. 
Investice do optimalizace budov se vrátí do deseti let  
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Název společnosti TEDOM vychází ze
spojení dvou slov „teplo domova“. Na
českém trhu je od roku 1991 a od po-
čátku se věnuje kombinované výrobě
elektřiny a tepla. Bylo to v čase, kdy
energetická efektivita nebyla na pořadu
dne. Co bylo takříkajíc hlavním impulsem
pro její vznik? 

TEDOM má kořeny v diplomové práci
zakladatele společnosti Josefa Jelečka,
která se využitím kogenerace zabývala.
Dalším impulzem byla skutečnost, že
v raných 90. letech minulého století
mohla kogenerace ekonomicky fungovat
sama bez jakékoli podpory. Od toho pak
už byl jen krůček k postavení první koge-
nerační jednotky, tehdy s motorem ze
Škody Favorit.

Největším přínosem kogenerace je co
nejvyšší využití energie z paliva, přede-
vším zemního plynu či bioplynu. Můžete
to více konkretizovat?

Při výrobě elektřiny v klasických elek -
trárnách je energie obsažená v palivu, ať
už se jedná o uhlí, plyn nebo jádro, vy-

užita jen zčásti, většinou z 30–40 %.
Teplo, které při výrobě elektřiny vzniká,
zůstává nevyužito. Principem kogenerace
je smysluplné využití tohoto „odpadního
tepla“ k vytápění či výrobě teplé vody.
Tímto způsobem dokážeme běžně využít
kolem 90 % energie z paliva. 

Jaké výhody mají plynové motory oproti
klasickým paroplynovým cyklům?

Kogenerační jednotky postavené na
bázi spalovacích motorů mají řádově nižší
výkony než paroplynové zdroje. Jedná se
o desítky kilowattů až jednotky mega-
wattů. Díky tomu mohou být tyto jednotky
blíže konečnému spotřebiteli, čímž se eli-
minují ztráty vznikající při transportu
a distribuci elektřiny. Navíc jsou malé jed-
notky velmi flexibilní, tzn, že je můžete
spustit v době, kdy potřebujete elektřinu
vyrábět, a odstavit, když je elektřiny na
trhu dostatek. V poslední době se tak fle-
xibilní kogenerace stává vhodným do-
plňkem obnovitelných zdrojů, jejichž vý-
roba je závislá na počasí a hůře se pre -
dikuje. 

Představuje kogenerace hrozbu pro cen-
tralizované zásobování teplem či nikoli?

Určitě nepředstavuje, naopak - kogene-
race je přirozenou součástí CZT. Téma ohro-
žení CZT  např. z důvodu možného odpojení
odběratelů se čas od času objevuje. Bývá to
v těch případech, kdy provozovatel CZT
prodává teplo za vyšší cenu, než se zdá od-
běratelům přijatelné. Ti si však často neuvě-
domují, co znamená provozovat kogene-
rační jednotku. Mám na mysli především le-
gislativní záležitosti spojené s výrobou elek-
třiny. K reálnému odpojování od CZT z dů-
vodu pořízení kogenerační jednotky proto
nedochází. Navíc díky plošnému zateplo-
vání klesá spotřeba tepla v bytech, takže ná-
klady na vytápění pro domácnosti i přes pří-
padné zdražení jednotkových cen tepla ne-
stoupají a nemotivují tedy k odpojování od
CZT. Kogenerační jednotky jsou tedy spíše
příležitostí pro provozovatele CZT, protože
jim díky prodeji elektřiny pomáhají snižovat
náklady na výrobu tepla, a tím zvyšují jejich
konkurenceschopnost. Důkazem toho jsou
stovky kogeneračních jednotek instalova-
ných právě v provozech CZT.

Obecně je kogenerace především 
o efektivitě a neplýtvání palivem,
řekl CzechIndustry Vlado Murár,  marketingový ředitel společnosti TEDOM 
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Nabízíte kogenerační jednotky různých
velikostí a výkonů. Kde všude se s nimi
můžeme setkat?

Kogenerační jednotky jsou vhodné
všude tam, kde je zapotřebí vyrábět teplo
a teplou vodu, případně chlad. Jedná se
tedy kromě již zmíněných provozoven
CZT například o hotely, nemocnice, do-
movy důchodců, lázeňské domy, bazény,
akvaparky, průmyslové firmy a v poslední
době například skleníky. V případě využití
bioplynu jsou to pak zemědělské podniky,
čistírny odpadních vod nebo skládky ko-
munálního odpadu.

V kogeneračních jednotkách využíváte
pístové motory. Vývoj se však může
orien tovat také na využití palivových
článků, zařízení ORC nebo Stirlingova
motoru. Která z těchto technologií má
největší šanci na realizaci?

Každá z uvedených technologií má své
uplatnění, nicméně spalovací motory vy-
cházejí zatím jako nejefektivnější. Oproti
jiným výše zmíněným technologiím po-
skytují zákazníkům nejlepší poměr
cena/výkon. Palivové články jsou určitě
zajímavé, nicméně jejich cena je po-
měrně vysoká a zatím se používají přede-
vším v kogeneračních jednotkách malých
výkonů, řádově jednotek kilowattů. Stir-
lingův motor je velmi zajímavá technolo-
gie, kterou jsme se před lety sami zabý-
vali, nicméně problémem je složitá vý-
roba tohoto motoru, a tím i jeho cena.
Proto se řada výrobců sdružuje a vyvíjí
Stirlingův motor společně za pomoci růz-
ných grantů. V komerčním nasazení se
opět jedná o zařízení malých výkonů, ur-
čených především do menších objektů. 

Když bychom to vzali z pohledu ekono-
miky energetiky, kolik se dá ušetřit na
palivu při použití kombinované výroby?

Úspora energie v palivu činí přes 40 %.
Reálná úspora pak závisí na tom, jaká
konkrétní paliva srovnáváme a jaká je je-
jich cena. Navíc tu hraje roli ekologické
hledisko, např. pokud nahrazujeme
uhelný zdroj plynovým.  Obecně je ale
kogenerace především o efektivitě a ne-
plýtvání palivem.

Jak na tom jsou české kogenerační jed-
notky ve srovnání se zahraničními vý-
robci? V čem je jejich konkurenční vý-
hoda?

Takto se to v dnešním globalizovaném
světě asi nedá srovnávat. Kogenerační
jednotky TEDOM jsou sice vyráběny
v Česku, ale řada hlavních komponentů je
zahraničních. Pro českého zákazníka je
důležitější spíše poprodejní podpora,
tedy jaké servisní služby může výrobce
zákazníkům nabídnout. V tomto ohledu
jsme na tom v tuzemsku díky rozsáhlé se-
rvisní síti velmi dobře.

Kam všude je vyvážíte a v jakém množ-
ství?

Vyvážíme do desítek zemí celého světa,
od Kanady a USA přes celou Evropu,
Rusko, asijské země až po Austrálii. Sa-
mozřejmě do některých zemí více, do ji-
ných jen ojediněle. Export do jednotli-

vých států se také mění v čase. V po-
slední době se nám dařilo např. v Itálii, ve
Francii či v Kanadě, aktuálně vidíme velký
potenciál v Polsku, na Ukrajině a v Rusku.
Z naší celkové české produkce jde na ex-
port zhruba 70 %. Vedle toho ale nesmím
zapomenout na Německo, které je do-
movským trhem pro naši dceřinou firmu
TEDOM SCHNELL GmbH. 

V areálu firmy TEDOM ve Výčapech
máte od roku 2016 integrovaný energe-
tický systém. Co vše zahrnuje,
může být podobný projekt do bu-
doucna jedním z trendů v průmyslové
energetice?

V našem sídle ve Výčapech jsme si
chtěli vyzkoušet možnosti zcela autonom-
ního ostrovního provozu, tedy nezávisle
na připojení k elektrické síti. Nainstalovali
jsme sem tedy solární panely, kogene-
rační jednotku a bateriové úložiště. Pri-
mární výroba elektřiny probíhá ve foto-
voltaické elektrárně. Rozdíly ve výrobě
a spotřebě elektřiny vykrývá na denní
bázi akumulace do baterií. Kogenerační
jednotka je pak schopna nahradit pří-
padný dlouhodobější nedostatek elek-
třiny ze slunce, typicky během zimních
měsíců, kdy můžeme využít i vyrobené
teplo.

Ostrovní provoz představuje jednu z cest
k energetické bezpečnosti, konkrétně
v případě blackoutu. Řeší se u nás dosta-
tečně tato problematika v souvislostech? 

Máte pravdu, že ostrovní provoz je ur-
čitou zálohou pro případ blackoutu. Bo-
hužel ekonomicky jsou tyto systémy
v současné době návratné jen v dlouho-
dobém horizontu. Aktuálně vychází lépe,
pokud je podobný systém provozován
paralelně se sítí, kam dodává přebytky
elektřiny, a pouze v případě blackoutu je
schopen pracovat v plně ostrovním re-
žimu. Pro řadu strategických provozů je
to určitě zajímavá možnost, jak se chránit
proti výpadku sítě, nicméně že by mělo
nějak masově docházet k odpojování od

sítě kvůli rozvoji ostrovních provozů, to
nepředpokládám.

Aby nedošlo k rozpadu přenosové sou-
stavy, jsou třeba záložní zdroje. S růstem
elektřiny z větru a fotovoltaiky jich bude
třeba stále více. Může kogenerace zastat
tuto roli?  

Plynová kogenerace je určitě vhodným
doplňkem ke slunci či větru, protože do-
káže flexibilně dorovnat nerovnoměrnou
výrobu elektřiny z těchto zdrojů, tzn. vy-
rábět elektřinu v době, kdy nesvítí slunce
nebo nefouká vítr. Navíc dostaneme
i teplo, které najde uplatnění především
v zimních měsících. Ve spojení obnovitel-
ných zdrojů s kogenerací tedy pevně vě-
říme.

V jednom článku jsem si přečetl, že ply-
nová kombinovaná výroba zatím nemá
možnost prodat všechny své schopnosti.
Proč a co je třeba udělat, aby tomu tak
bylo?

Jedná se především o poskytování sy-
stémových služeb, což mohou dle sou-
časné legislativy nabízet pouze velké
zdroje. Pokud by jako velký zdroj byla
uznána i rozptýlená neboli virtuální elek -
trárna, která je složena z desítek kogene-
račních zdrojů, ale řízena centrálně jako
jeden velký zdroj, mohla by tyto systé-
mové služby také poskytovat. 

Dotace se dnes skloňují ve všech pádech,
jaké další nástroje lze využít na podporu
instalace nových kogeneračních jedno-
tek?

Dotace je takový již skoro hanlivý
pojem pro jakoukoli státní podporu.
Smutným faktem je, že bez nějaké formy
podpory dnes nevznikne téměř žádný
nový zdroj elektřiny. Dotuje se slunce,
vítr, biomasa, kogenerace, a dokonce
uvažovaný nový jaderný blok se bez pod-
pory také neobejde. Podpora bývá přede-
vším provozní, buď formou pevných vý-
kupních cen elektřiny, nebo formou tzv.
zeleného bonusu. Může se jednat ale také
o investiční podporu na pořízení nového
zdroje. Ve světě jsou využívány i další ná-
stroje podpory, např. daňové úlevy, sy- >

Vlado Murár,  marketingový ředitel společnosti
TEDOM 
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stém různých certifikátů apod. Formou
podpory čistých zdrojů energie jsou pak
např. povolenky CO2 nebo uhlíková daň.

Zelená dohoda pro Evropu je novou vý-
zvou, jste připraveni na ní reagovat?
V této souvislosti bych se chtěl ještě zep-
tat, zda se nejedná více o přání než reál -
né cíle, jak tomu bylo v 70. a 80. letech
v bývalém Československu – státní pro-
gram racionalizace spotřeby energie
a následně státní cílové programy.

Zelená dohoda pro Evropu je poměrně
nová záležitost, na které se stále ještě
pracuje. Záměr je to určitě chvályhodný,
ale do jaké míry se podaří cíle v určených
horizontech naplnit, to si netroufám od-
hadnout. Záležet bude určitě na tom,
kolik peněz budou evropské země
ochotny a schopny do tohoto projektu
nalít. Počkejme tedy, až bude na světě
něco konkrétnějšího než představy Ev-
ropské komise z konce loňského roku.

Budoucnost bezezbytku patří obnovitel-
ným zdrojům, jsou tedy i alternativou
k jaderné energetice?

Zatím tomu všechno nasvědčuje. Ev-
ropa si zvolila budoucnost bez jádra, uhlí
rovněž odmítá. Německo už nyní vyrábí
velkou část energie z OZE, jaderná vel-
moc Francie také plánuje útlum jádra
a chce se orientovat jiným směrem.
U nás sice hodně mluvíme o stavbě dal-
šího jaderného bloku, ale myslím si, že
v dnešní době, kdy se ani v řadě vyspě-
lejších zemí nedaří dokončit nové jaderné
elektrárny, by to od nás byl hodně ris -

kantní krok s velmi nejistým výsledkem.
Uvidíme, jak bude pokračovat vývoj ma-
lých modulárních jaderných reaktorů,
které vypadají slibně, ale velké jaderné
bloky, jak je známe dnes, velkou budouc-
nost už asi nemají. 

Jak je to s plynem. V Německu se rozjíždí
masivní kampaň i proti němu. Tedy, ne
jádro, ne uhlí, ne zemní plyn. Není to pří-
liš riskantní?

Myslím, že zemní plyn je pro součas-
nou energetiku velmi dobrá volba, a to
minimálně do doby, než přijdou na svět
nějaké nové technologie pro výrobu elek-

třiny. Je to sice stále fosilní palivo, ale
velmi čisté, kterého jsou ve světě velké
zásoby. Ložiska plynu jsou navíc teritori-
álně diverzifikována, takže nehrozí závis -
lost na jednom regionu.

Otázka na závěr, jaké novinky a řešení
připravujete v nejbližším období? 

Aktuálně pracujeme na nové řadě koge-
neračních jednotek ve výkonové oblasti
100–500 kW, které budou jednoduše konfi-
gurovatelné podle potřeb zákazníka.
Budou také vybaveny integrovaným systé-
mem SCR pro efektivní snižování emisí.
Nízké emise hýbou světem energetiky. �
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Obecně je kogenerace především o efektivitě a neplýtvání...

>
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GO! Express & Logistics zajišťuje mezi-
národní a expresní kurýrní služby již od
roku 1984. Od té doby otevřelo 100

vlastních poboček po celé Evropě a jeho vo-
zidla můžete potkávat ve všech zemích Evropy. 

Díky rozsáhlé síti nočních linek setkávajících
se v HUBu v německém Niederau doručí GO!
expresně zásilky v rámci Evropy do druhého
dne. Proto si například firma Gühring, světová
jednička v oblasti produkce řezných nástrojů
a upínačů pro průmyslové obrábění, vybrala
pro přepravu právě GO!, díky kterému jsou zá-
silky vyzvednuté ve 20:00 v Berlíně už násle-
dující den v 7 hodin ráno v Plzni. 

„Pro naše klienty se vždy snažíme zajistit
ser vis na té nejvyšší možné úrovni. Proto je sa-
mozřejmostí, že pro ně naplno využíváme fle-
xibilitu našeho systému a poskytujeme klien-
tům možnost vyzvednutí jejich zásilek až
v pozdních odpoledních a večerních hodinách,
což je služba, kterou u konkurence nenale-
znete. A i při takto pozdní vyzvedávce doru-
číme zásilku do západní Evropy následující
pracovní den. Například v Německu v dopole-
dních hodinách do 10:00, s garancí do 12:00,“
komentuje rychlost dodání Managing Director
GO! Mgr. Pavla Eretová.

Díky širokému portfoliu nadstandardních
služeb dokáží v GO! splnit všechny požadavky
zákazníků. Možnost pozdního vyzvedávání pak
umožňuje klientům pracovat na svých projek-
tech až do pozdního odpoledne a zaměst-
nanci GO! Express & Logistics doručí zásilku
bez změny času dodání – tedy následující pra-
covní den dopoledne. Stejně tak je možné za-
jistit přepravu o víkendu či ve státní svátek, do-
ručení ve stanoveném termínu dle požadavků

či sjednat doplňkové pojištění zásilky proti
všem rizikům vyplývajících z přepravy. Bez
problému vám zajistí i přepravu nebezpeč-
ného zboží. V GO! Express & Logistics vychází
všem svým zákazníkům vstříc a nabízí špič-
ková distribuční řešení na míru.

Znalost povahy zásilek je jedním z klíčových
faktorů rychlé a bezpečné přepravy. Díky dlou-
holetým zkušenostem si GO! Express & Logis-
tics vybudovalo rozsáhlé portfolio služeb
s profesionálním servisem a vyškolenými ku-
rýry pro každý druh zásilky. Ať už se jedná
o nebezpečné zásilky, náhradní díly nebo ře-
šení pro průmysl a výrobu, je GO! zkušeným
partnerem. Díky tomu šetří nejen čas na cestě,
ale především čas svých klientů při vyřizování
související administrativy. 

„Vystupování a ochota kurýrů jsou jedním
z pilířů značky GO! Express & Logistics. V Ně-
mecku se na školení kurýrů klade velký důraz
a německé standardy jsme převzali i u nás.
Naši kurýři jsou po vzoru německých kolegů
školeni kontinuálně dle přesně stanovených
kritérií. Kurýry hledáme přímo v regionech,
kde bude jeho působiště, kvůli vynikající zna-
losti místopisu. Samozřejmostí je pak požada-
vek na upravený vzhled, příjemné vystupování
a loajalitu vůči značce, kterou zastupuje. Kla-
deme také důraz na dobrou fyzickou kondici
a jazykovou vybavenost spolu s výbornými
komunikačními schopnostmi. Tou největší de-
vizou našich kurýrů musí ovšem být spolehli-
vost. Takto vybíraným kurýrům pak předá -
váme firemní know-kow a učíme je odbavovat
potřebnou administrativu. Následně je sezná-
men se systémem práce a řadou zvyklostí spo-
jených s novým pracovním zařazením. Každý

kurýr zná přesně povahu zásilky, kterou pře-
váží, a přistupuje k ní odpovídajícím způso-
bem,“ zasvěcuje do výběru kurýrů Mgr. Pavla
Eretová.

Výběr vhodné kurýrní služby má vliv na
efektivní skladovou logistiku. Proto poskytuje
GO! oborové řešení Automotive & Industry,
v jehož rámci nabízí just in time přepravu
umožňující eliminaci a optimalizaci sklado-
vých zásob. Ať už se jedná o urgentní dodávku
součástky do výroby nebo náhradního dílu, za-
jistí GO! Express & Logistics doručení zásilky
v co nejkratším možném termínu. V okolních
zemích i v rámci několika hodin. Zároveň
v GO! navrhnou řešení pro zpětnou logistiku
nebo efektivní koordinaci importních zásilek
od vašich zahraničních dodavatelů. 

„Řešení GO! Automotive & Industry bylo
navrženo pro potřeby strojírenské výroby,
automobilového průmyslu a firem s podob-
ným výrobním programem. Slouží k zajištění
nárazových a urgentních dodávek do výroby
a napomáhá firmám eliminovat případné
ztráty při výpadcích produkce. V takových si-
tuacích je zásadní rychlé dodání surovin či
náhradních dílů pro opravu strojů. Naší při-
danou hodnotou je nejenom schopnost ex-
presního řešení, ale i možnost služby, při
které například přebíráme od zákazníka sta-
rost za importní dodávky, které mu načasu-
jeme podle potřeb jeho výroby, dle přesně
daného časového harmonogramu. Tyto koor-
dinujeme se zahraničními dodavateli, včetně
související komunikace i dalších nutných ope-
rací spojených s logistikou,“ představuje ře-
šení Mgr. Martin Koča, jednatel společnosti
GO! Express & Logistics. �
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V GO! splní všechny požadavky zákazníků rychle a kvalitně
Kurýr už dávno není jen poslíčkem. Správný výběr přepravní společnosti je nedílnou součástí
plynulého chodu podnikání a efektivní logistiky. K jejich dosažení je potřeba vybrat takovou kurýrní
službu, která zná dobře Vaše požadavky a očekávání z hlediska přepravy, a tak šetří váš čas. 
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Tento stav odhalila studie evropské aso-
ciace zaměřující se na oblast zpětného
odběru světelné techniky EucoLight.

Kupovat zboží přes e-shopy sídlící mimo Ev-
ropskou unii je velké riziko. Problematické
jsou zejména ty, které v Evropě nemají žádné
fyzické pobočky (nejsou tzv. v EU „usa-
zené“). Jsou tedy prakticky nedostižitelné
a tím i nepostižitelné evropskými dozoro-
vými orgány. Takové jednání se odborně
označuje jako on-line free-riding, což by se
s trochou nadsázky dalo do češtiny volně
přeložit jako "internetová jízda bez pravidel".

Čím dál víc evropských, a tedy i Českých
spotřebitelů, si přes e-shopy sídlící v asij-

ských a jiných neevropských zemích naku-
puje elektroniku, baterie, pneumatiky a jiné
výrobky, které si nechávají zasílat přímo
domů. A jelikož se jedná o výrobky, které
jsou doručovány ze zahraničí (zpravidla
mimo EU) přímo konečnému spotřebiteli,
není v řadě případů ani testována jejich
bezpečnost, obsah nebezpečných látek,
nemají potřebné homologace, není za ně
často odvedeno ani DPH, není zajištěna ga-
rance vrácení nefunkčního produktu nebo
servis atd. Výsledkem je nízká cena, na kte-
rou někteří kupující ještě stále slyší. Spo-
třebitelé nákupem těchto produktů, kromě
finanční újmy plynoucí z jejich potenciální

nefunkčnosti, podstupují i vysoké riziko
ohrožení zdraví. Po ukončení životnosti pak
tyto výrobky zatěžují životní prostředí, a to
nejen rizikovým obsahem nebezpečných
látek, ale také proto, že se jejich výrobci ne-
podílejí na jejich ekologickém sběru a re-
cyklaci.

„Na první pohled se nákup tohoto zboží
může jevit jako výhodný, protože cena
bývá výrazně nižší, než u výrobků v EU vy-
robených, nebo dovezených do Unie stan-
dardní cestou při dodržení všech platných
předpisů. Tato výhoda je ale vykoupena
tím, že se často jedná o artikl druhého
nebo třetího řádu bez jakékoliv homolo-
gace či bezpečnostních záruk. Navíc
mohou obsahovat řadu škodlivých látek,“
říká Petr Číhal z neziskové ekologické spo-
lečnosti Ekolamp.

Dalším problematickým aspektem
těchto produktů je nekalá konkurence pro
poctivé a odpovědné výrobce a dovozce.
Je jasné, že pokud evropští výrobci nebo
dovozci importující své výrobky do EU
standardní cestou, musí splňovat řadu na-
řízení a právních předpisů ošetřujících po-
tenciální bezpečnostní a zdravotní rizika
jejich výrobků, tak logicky nemohou ce-
nově konkurovat těm, kteří tato pravidla
neplní. To samé se týká i environmentál-
ních rizik, která přímo ohrožují životní pro-
středí.

Evropská asociace sdružující organizace
zajišťující zpětný odběr osvětlovací tech-
niky – EucoLight – analyzovala více než
3000 elektrozařízení dostupných prostřed-

Zahraniční e-shopy nabízejí produkty, 
které nesplňují právní předpisy EU
Zahraniční e-shopy usazené mimo Evropu často ignorují zákonné předpisy EU na ochranu životního
prostředí, placení daní, obsahu nebezpečných látek v prodávaných produktech atd. Problém se týká
prakticky všech skupin výrobků, např. baterií, pneumatik, obalů, nicméně kritická je zejména situace
u elektrozařízení. 
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Graf: Procento výrobků nabízených zahraničními
e-shopy, u kterých bylo zjištěno, že nejsou
v souladu s evropskou směrnicí o odpadních
elektrických a elektronických zařízeních. V ČR
se jednalo dokonce o 100 % testovaných
produktů nabízených zahraničními e-shopy. 
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Počet svítidel v tuzemských domácnostech roste. Během po-
sledních čtyř let vzrostl o 12,6 milionu na současných 55 mi-

lionů. Jen za loňský rok nárůst činil 1,2 milionu. Vyplývá to
z průzkumu společnosti EKOLAMP, který proběhl mezi 1223 res -
pondenty. 

„V průměru má každá česká domácnost zhruba 13 svítidel.
Největší dynamika růstu je patrná zejména u malých svítidel,
tedy různých lamp, lampiček či malých stropních a nástěnných
svítidel. Malá svítidla tvoří 68 procent z celkového počtu svítidel
v domácnosti,“ shrnuje výsledky průzkumu Zuzana Adamcová
ze společnosti EKOLAMP, která se zabývá zpětným odběrem
a recyklací vysloužilých světelných zdrojů, svítidel a dalších
elektrozařízení. (Graf 1)

Svítidel přibývá, zejména těch malých doplňkových

Češi o osvětlení domácnosti více přemýšlejí, což se projevuje
jejich vyšším nákupním apetitem, který bude pokračovat i letos.
Celkově tuzemské domácnosti plánují letos nakoupit 4,8 milionu
svítidel, což představuje zhruba jedno na domácnost. 

Růst stimuluje zejména široká nabídka cenově dostupných
svítidel v kombinaci s úspornými světelnými zdroji, zejména
LED diodami. Spotřebitelé se nebojí s osvětlením experimento-
vat a kombinovat jeho různé typy. 

„Nejvíce přibývá různých druhů LED svítidel, která technolo-
gicky vyspěla a nabízejí se v řadě podob, zejména jako do-
plňkové osvětlení v různé svítivosti a barvách světla. Lidé si je

umisťují nejčastěji do obývacích pokojů, ložnic a kuchyní. Snaží
se tím dosáhnout lepšího světelného komfortu,“ vysvětluje Zu-
zana Adamcová.

Vysloužilá svítidla se musí recyklovat, 
do popelnice nepatří
S tím, jak roste počet nových svítidel v domácnostech, roste
i počet starých, vysloužilých. Od loňského roku navíc platí po-
vinnost odevzdávat vysloužilá svítidla k recyklaci i pro domác-
nosti. „Mezi elektroodpad patří nejen vyřazené úsporné zářivky
či LED žárovky, ale i vyřazená svítidla,“ říká dále Zuzana Adam-
cová. (graf 2)

Vysloužilá svítidla i světelné zdroje lze odevzdat k recyklaci
prostřednictvím více než 4400 sběrných míst. „Ve sběrných dvo-
rech obcí, v obchodech s elektrem či u prodejců světelných
zdrojů. Malé sběrné nádoby jsou také velmi často rozmístěny
v supermarketech i nákupních centrech nebo na obecních
a městských úřadech,“ uzavírá Zuzana Adamcová. 

Nejbližší sběrné místo je možné dohledat na www.ekolamp.cz
nebo pomocí mobilní aplikace „Kam s ní?“, která je dostupná
pro platformy Apple (iOS) a Android. S recyklací elektrozařízení
pomáhá i nová mobilní hra Zrecykluj to! Jejím cílem je zábav-
nou formou širokému publiku vysvětlit, že elektroodpad nepatří
do popelnice, ale na sběrné místo, odkud se dostane k recy-
klaci. Hra je ke stažení zdarma pro platformy Apple (iOS) a An-
droid. �
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Počet svítidel v domácnostech vzrostl na 55 milionů,
přibývají zejména úsporné typy osvětlení

Graf 1 Graf 2

nictvím e-shopů v 10 zemích EU včetně
České republiky. Výsledky studie ukázaly
mimořádně vysokou míru porušování zá-
konných předpisů na ochranu životního
prostředí. Zejména se jedná o nedodržo-
vání zákonného požadavku na zapojení se
do systému sběru a recyklace elektrood-
padu. Drtivá většina e-shopů usazených
mimo EU (zejména pak v Číně) při prodeji
evropským zákazníkům tyto předpisy zcela
ignoruje. Významná část vysloužilých elek-
trozařízení má přitom charakter nebezpeč-
ného odpadu (obsahují např. rtuť, freony,
či jiné zdraví či přírodě škodlivé látky).
Sběr a recyklace takového elektroodpadu
jsou tedy pro ochranu životního prostředí
zcela klíčové. A to i proto, že vzhledem
ke zvyšující se životní úrovni je elektrood-
pad nejrychleji rostoucím typem odpadu
v EU. 

Porušování environmentálních předpisů
bylo ve studii patrné v celé řadě skupin
produktů. Jako obzvláště problematická se

ukázala menší elektrozařízení, která lze
snadno a jednoduše zasílat poštou, jako
například světelné zdroje. U nich se nedo-
statky v dodržování předpisů týkaly přes
80 % testovaných výrobků nabízených za-
hraničními e-shopy.

Studie OECD (Extended Producer Re-
sponsibility and the Impact of Online
Sales) uvádí, že na evropský trh je ročně
umístěno zahraničními e-shopy 460 000
tun elektrozařízení, které spadá právě do
kategorie on-line free-ridingu. 

V západní Evropě už dosahuje míra on-
line free-ridingu ze zemí mimo EU pěti až
deseti procent všech výrobků uvedených
na trh a tento trend se pomalu přesouvá
i do Česka. „V řadě evropských států se
podle zahraničních studií s tímto fenomé-
nem potýkají a vzhledem k tomu, že u nás
stoupá obliba nákupů přes internet, lze
předpokládat, že i on-line free-riding bude
mít v domácích podmínkách vzestupnou
tendenci,“ uvedl v této souvislosti pro Ak-

tuálně.cz Ladislav Trylč, vedoucí odboru
odpadů na ministerstvu životního pro-
středí.

„On-line free-riding má spíše dopady na
výrobce a dovozce, kteří řádně plní své po-
vinnosti. Prodejci, kteří nejsou zatíženi re-
cyklačními a jinými poplatky, mají logicky
vždy výhodnější postavení na trhu,“ po-
tvrdil Aktuálně Martin Zemek z České in-
spekce životního prostředí.

Snahu o zamezení on-line free-ridingu
nyní vyvíjí i EU. Zatím nejčastěji navrhova-
ným řešením se jeví přenesení odpověd-
nosti na dopravce, kteří doručují v e-sho-
pech objednané výrobky koncovým zákaz -
níkům. Toto opatření nyní testuje Belgie,
která umožnila dopravcům odpovědnost
za on-line free-ridery zahrnout do přeprav-
ních podmínek. „V případě, že by toto ře-
šení zvítězilo, je klíčové, aby dopravce
vždy věděl, jaký výrobek přepravuje,
a mohl se tak vyhnout nelegálnímu jed-
nání,“ uzavřel Ladislav Trylč. �
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Jedním z nich je emeritní profesor fyziky na Technické univer-
zitě v Drážďanech Dr. Sigismund Kobe, který se zaměřuje na
optimalizaci komplexních systémů (magnetické pevné čás-

tice, neuronální sítě, proteiny a větrná energie). Byl členem týmu,
který v Německu osm let nepřetržitě monitoroval výrobu elektřiny
z větru.

Profesor Kobe při svém varování nezpochybňuje podstatu
Energiewende, ani její směřování, které považuje za správné. Za-
měřuje se spíše na logické nedostatky jejího provádění a přehlí-
žení fyzikálních zákonů, zejména ze strany politiků a médií. Vy-
světluje, že dosáhnout konečného cíle – sta procent elektřiny z ob-
novitelných zdrojů – není v horizontu několika málo let v Německu
dosažitelné, a to hlavně kvůli fyzikálním zákonům. Předpokladem
splnění uvedeného cíle je totiž zajištění gigantických kapacit k aku-
mulaci elektřiny a to není v krátkém horizontu reálné.  V Německu
by bylo zapotřebí zajistit zařízení k ukládání energie s kapacitou
okolo 14 000 GWh, přičemž všechny německé přečerpávací elek -
trárny disponují celkovou kapacitou 42 GWh. Je třeba také přihlí-
žet ke skutečnosti, že část elektráren, u nichž se chystá zastavení

provozu, funguje na bázi kogenerace neboli souběžné výroby
elektřiny a tepla. Po zastavení jejich provozu tedy bude chybět
také energie na výrobu tepla. 

Větrné turbíny po třetinu času téměř neproduktivní

Na základě zmíněného monitorování profesor Kobe konstatuje:
z 8760 hodin roku přispívají větrné elektrárny v celkovém součtu
čtyři měsíce malým nebo jen zanedbatelným množstvím elektřiny.
Tato nepříjemná nestálost dodávek elektřiny z větru i fotovoltaiky,
zvaná volatilita, je v přímém protikladu s kontinuální spotřebou
elektřiny, kterou je zapotřebí zajistit bezpečně v každé vteřině roku.
Elektrická síť je samozřejmě na kolísání spotřeby i výroby stavěná.
Při nízkém podílu větrné a fotovoltaické elektřiny nebylo ani toto
dodatečné kolísání pro síť žádným velkým problémem. Nyní se ale
s rostoucím podílem obnovitelných zdrojů dostává německá elek-
trická síť k pomyslné hranici, kdy už další růst a s tím spojenou ne-
stálost výroby elektřiny není schopna bez problémů pojmout.

Jako konkrétní příklad může posloužit situace v listopadu 2019:

K diskuzi

„Německá Energiewende splaskne jako mýdlová bublina“
varuje profesor Sigismund Kobe, zatímco němečtí Zelení
požadují další oběť – zemní plyn
Hlavní proud německých médií nadále opěvuje obnovitelné zdroje a ujišťuje občany, že budou zcela
dostačující pro dodávky veškerých energií, přinejmenším elektřiny pro Německo. Stále se ale
v okrajových médiích a na internetu objevují i hlasy věcně a odborně zpochybňující způsoby
a rychlost provádění tzv. Energiewende. 
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Graf 1. Instalovaný výkon větrné a fotovoltaické energie dohromady činí cca 110 GW
(světle modrá), tedy podstatně více, než je spotřeba v Německu (hnědá), která se
v průměru pohybuje okolo 50 GW. Na grafu jsou patrné nepravidelné výkyvy ve
výrobě elektřiny z větru (tmavě modrá) a fotovoltaiky (žlutá) v podobě strmých
vrcholů, přerušovaných hlubokými propady, tedy tzv. ‚tmavým bezvětřím‘-
německy Dunkelflaute. To je období, během kterého nefouká vítr ani nesvítí
slunce. V době své maximální výroby kryje větrná energie značnou část aktuální
spotřeby elektřiny. Fotovoltaika přitom hraje podružnou roli.  

Graf 2. Na tomto grafu je ilustrován vývoj výstavby kapacit větrné
a fotovoltaické energie v Německu mezi léty 2010 - 2015 - 2019, kdy došlo
téměř ke ztrojnásobení kapacit (světle zelená), skutečně vyrobená
elektřina ale zůstává stále na poměrně nízké úrovni (tmavě modrá+žlutá).

Graf 3. Graf ukazuje, jak by hypoteticky vypadala situace v produkci
a spotřebě elektřiny v Německu, pokud by došlo k požadovanému dalšímu
podstatnému zvětšení kapacit výroby z větru a fotovoltaiky - tedy kdyby
každá současná větrná turbína byla nahrazena třemi stejnými.
Problematiku ‚tmavých bezvětří‘ zvětšení kapacit očividně nijak neřeší.
V těchto krajních případech nehraje roli, jestli je větrných turbín deset
nebo deset tisíc. 

Bezpečnost dodávek je přitom ohrožena nejen při nedostatku
produkce elektřiny, ale i při jejím přebytku. V konkrétním případě
listopadu 2019 by při trojnásobných kapacitách větru a fotovoltai -
ky došlo k přebytku elektřiny během jediného měsíce sedmkrát
a mezitím by se trh s elektřinou ještě vícekrát potýkal s jejím váž -
ným nedostatkem!

V obou případech se zpravidla musí příjímat okamžitá opatření
na straně spotřeby i produkce: například energeticky nároční vý-
robci hliníku musí omezit nebo zastavit výrobu, provozovatelé vě-
trných elektráren musejí zastavit nebo aspoň omezit produkci
elektřiny, ale zaplaceno podle zákona EEG dostanou i za ušlou vý-
robu. S tím spojené ekonomické náhrady samozřejmě platí spo-
třebitel elektřiny v její ceně. Jen v prvním čtvrtletí 2019 bylo za ta-
kové regulace na straně výroby u větrné energie vyplaceno v Ně-
mecku 394 mil. euro, což je růst o 60 % proti stejnému období
roku 2018! Jak dlouho ještě budou mít němečtí občané trpělivost
hradit ze svých peněženek takové plýtvání?  

Zbytkové zatížení sítě

Takzvané ‚zbytkové zatížení sítě‘ – tedy kompletní okamžitá spo-
třeba po odečtení aktuálního výkonu, dodávaného do sítě z ener-
gie větru a slunce – se musí vyrovnávat pomocí konvenčních
elektráren.

Zbytkové zatížení sítě hraje klíčovou roli při analýze Energie -
wende. Proto byla její velikost v každé hodině roku 2011 a roku
2019 zanesena do dále uvedených grafů 4 a 5. V obou případech
jde tedy o shluky po 8 760 bodech. Platí přímá úměra – čím více
elektřiny z větru a slunce, tím menší hodnota zbytkového zatížení
sítě a zároveň nižší cena elektřiny na burze. Lobysté často této zá-
vislosti využívají k propagaci údajného pozitivního efektu obno-
vitelných zdrojů na snižování cen elektřiny. Zamlčují přitom, že
OZE se na cenotvorbě burzovního trhu přímo nepodílejí, protože
jsou placeny na základě uměle vytvořených subvencovaných vý-
kupních tarifů podle německého zákona o podpoře obnovitelných
zdrojů EEG, které mají podněcovat jejich další rozvoj.   

Graf 4. Situace vypadá v roce 2011 ještě celkem nevinně. Jen v 7 hodinách
roku se cena elektřiny s ohledem na přetlak elektřiny z větru a slunce
dostala do záporných hodnot. Z dále uvedeného grafu 5 vyplývá, že v roce
2019 už byla občas téměř celá momentální spotřeba elektřiny v Německu
kryta větrem a fotovoltaikou.

Pokud z toho někdo odvozuje důkaz pro brzké plné pokrytí spo-
třeby jen z OZE, pak jde o mylný závěr. Zapomíná přitom, že v ji-
ných časech není do sítě dodávaná téměř žádná elektřina z větru
a slunce. Navíc ve více než 150 hodinách roku 2019 došlo k zápor-
ným cenám na trhu s elektřinou, které se rapidně zvyšují až na
minus 90 euro/MWh na burze s elektřinou. Tím se enormně pro-
dražují regulační zásahy. Z tohoto stavu se nemohou radovat ně-
mečtí občané, kteří to platí, ale možná zahraniční operátoři, kteří
výhodně získavají přebytky elektřiny v obdobích její nadvýroby
v Německu. Například rakouští provozovatelé přečerpávacích
elektráren na tom vydělávají prakticky třikrát: nakupují v Německu
při záporné ceně elektřiny a ještě dostanou za odběr přebytečné
elektřiny zaplaceno. Elektřinu použijí pro čerpání vody do horní
nádrže svých elektráren. A když nastane v Německu odběrová
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špička a vítr se sluncem nevyrábějí dostatek energie, spustí své
turbíny a vyrobenou elektřinu výhodně prodají do Německa za
špičkové ceny. To vše stojí německé občany spoustu peněz. Ros-
toucí podíl záporných cen na burze s elektřinou a stoupající ná-
klady na nákup regulační elektřiny v obdobích ‚tmavého bezvětří‘
postupně nakonec povedou ke kolapsu celého systému.

Gradient výkonu

Dalším vážným problémem je tzv. gradient (proměnnost) výkonu,
tedy změna výkonu napájení sítě elektřinou z větru a slunce za ča-
sovou jednotku. 

Graf 6. V tomto grafu je znázorněn vývoj gradientu výkonu – v tomto
případě největších hodinových změn přírůstku (zeleně) a úbytku výkonu
(červeně) produkce elektřiny z větru a slunce každý den od roku 2010. Obě
krajní hodnoty i jejich průměr (černé linky) stále stoupají, takže bude
pořád obtížnější je vyrovnávat regulační elektřinou z konvenčních zdrojů
ve stále kratších časových intervalech. 

Potřebné kapacity na akumulaci energie zatím Německo nemá
a hned tak mít nebude. Jedno z navrhovaných řešení - myšlenku
využití akumulátorů elektromobilů Kobe promptně odmítá.
I kdyby už byla teoreticky celá flotila téměř padesáti milionů aut
v Německu složená pouze z elektromobilů, byla by jejich celková
kapacita maximálně 2000 GWh. To by ani zdaleka nestačilo napří-
klad na překlenutí desetidenního ‚temného bezvětří.‘ Jako zdroj
regulační elektřiny by sice uvedená kapacita stačila, ale i tak exis-
tuje spousta nevyřešených otázek. Jak by to mělo probíhat? Byl
by vyhlášen poplach, při kterém by se majitelé aut museli ihned
dostavit k nabíjecím stanicím a odevzdat svou elektřinu? Navíc
zadarmo! Každý nabíjecí cyklus snižuje životnost baterie, tedy je

nákladem majitele. A tak by se dalo s otázkami ještě dlouho po-
kračovat. Elektromobily jsou v tomto směru možná řešením pro
vlastní rodinný domek, ale zatím určitě nikoliv pro nedostatek
elektřiny ve čtvrté nejsilnější ekonomice světa.

Ani vybudování trasy přenosové soustavy „sever-jih“ v Ně-
mecku není z tohoto pohledu řešením. Pouze se rychlostí světla
pomocí kabelů vysokého napětí přenese „těkavá elektřina“ neboli
„problém volantility OZE“ ze severu na jih, ale nijak se neřeší jeho
podstata. 

Energetická bezpečnost je Kobeho největší starostí

Největší starosti si dělá Kobe s energetickou bezpečností. Pokud
politikové předkládají veřejnosti úžasná čísla o kumulované roční
výrobě elektřiny z větru a slunce, pak je srovnávají s výrobou
v konvenčních elektrárnách a přitom zamlčují fakt, že tato elek-
třina není každou sekundu dostupná, tak se jedná o klamání. Kobe
si všímá také toho, že monitorovací zpráva spolkového minister-
stva hospodářství (podle §63 ve spojení s §51 zákona EnWG)
k bezpečnosti dodávek elektřiny z června 2019 je anonymní. Ja-
koby se nikdo nechtěl podepsat pod důležitou zprávu, ve které se
mimo jiné praví: „Celkově lze dostupnost energetických zdrojů
pro výrobu elektřiny hodnotit jako bezpečnou.“ Kobe je jiného ná-
zoru: energetický systém je velmi komplexní a přitom technolo-
gické požadavky v podmínkách napájení sítě s kolísáním v čase
byly v minulosti „trestuhodně zanedbávány.“

Poznámka: V jedné ze svých přednášek navíc Kobe tvrdě kriti-
zoval zrušení monitorovací povinnosti německých podniků ze
strany státu v roce 2013. Od té doby probíhá „fyzikální stránka
Energiewende“ zcela nekontrolovaně. Je to podle Kobeho, jakoby
se Američané v polovině letu na Měsíc rozhodli neprovádět další
adjustaci  dráhy letu... Kdo ví, kde by pak přistáli?

Energiewende má jen jednoho skutečného nepřítele

Kobe své úvahy uzavírá konstatováním, že dosavadní koncepce
Energiewende splaskne jako mýdlová bublina pokud budou na-
dále jako doposud potlačovány zákonitosti přírodních věd a tech-
niky: „Energiewende má jen jediného nepřítele a tím je neznalost
fyzikálních zákonů, které jsou jejím základem.“

Poznámka: neblahá zkušenost s českou fotovoltaikou je rovněž
důkazem, že pokud se nepostupuje logicky, systematicky, přimě-
řenou rychlostí a s využitím všech potřebných znalostí – nýbrž im-
pulzívně, ideologicky a nepromyšleně – jsou výsledky zničující
i pro jinak nadějnou a prospěšnou technologii. 

Obavy o energetickou bezpečnost v Německu
i v Handelsblattu
(doplňky k článku prof. Kobeho):
Ve článku „Politický rámec musí odpovídat“, zveřejněném v le-
tošním lednovém zvláštním vydání žurnálu Handelsblatt „Ener-
giewirtschaft“, věnovaném energetice, je mimo jiné uvedeno:
„Podle výsledku dotazníku 40 procent dotázaných zástupkyň a zá-
stupců  energetické branže považuje energetickou bezpečnost do-
dávek (pozn. elektřiny) z dlouhodobého hlediska za nezajištěnou
- alespoň pokud bude Energiewende nadále prováděna jako do-
posud. Čtyřicet procent - toto číslo je pozoruhodné. Ukazuje, za
jak nebezpečnou považuje část naší branže další dekarbonizaci
dodávek energie.“

K tomu ještě dodává autor článku Stefan Kapferer – CEO,
50Hertz Transmission GmbH: „Pokud se téměř polovina odvětví
domnívá, že energetická bezpečnost dodávek není z dlouhodo-
bého hlediska zajištěna, je to signál pro politiku.“

Na závěr má i jednu povzbudivou poznámku:
„Ještě asi před 15 lety žádný inženýr ani inženýrka nevěřili, že

by mohla být provozována elektrická síť s více než pěti procenty
kolísavých obnovitelných energií. Dnes integrujeme v 50Hertz do
sítě desetkrát více větrné a sluneční energie. A to bezpečně a ne-
přetržitě.“  

Profesor Kobe má samozřejmě i oponenty

Jedním z nich byl v posledních letech současný státní tajemník
saského ministerstva energetiky, životního prostředí a zeměděl-
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Graf 5. V roce 2019 už se situace značně dramatizuje. Hodnota zbytkového
zatížení sítě mezitím poklesla z 20,7 GW v roce 2011 na pouhé necelé 3 GW
v roce 2019. To znamená, že několik hodin v roce byla téměř celá
momentální spotřeba kryta elektřinou z větru a slunce. 

„Německá Energiewende splaskne jako mýdlová bublina“ varuje profesor Sigismund Kobe...

>
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ství Dr. Gerd Lippold – Bündnis 90/Die Grünen. Je taky vystudo-
vaným fyzikem a bývalým poslancem saského zemského sněmu.
Podobně jako další oponenti považuje blackout v Německu za ne-
pravděpodobný a na přechodné období by pokládal za vhodné
řešení využití plynových elektráren, ať už na bázi bioplynu, kalo-
vého plynu nebo zemního plynu. Přitom připouští, že budou pro-
vozovatelé plynových elektráren potřebovat nějakou formu fi-
nanční pomoci, aby byly jako záložní zdroje vůbec ekonomicky
provozovatelné. Jenže mezitím počátkem roku 2020: 

Němečtí Zelení zahájili ofenzívu proti plynu – ‚Gaswende‘ 

Jakoby nestačilo, že se německá energetika rychle zbavuje dvou
spolehlivých pilířů – jaderné energetiky do 2022 a uhelných elek -
tráren nejpozději do roku 2038 (s tímto datem se ale aktivisté ani
zdaleka nespokojují)... Nyní Zelení s vydatnou podporou alarmis-
tických aktivistů zaveleli k frontálnímu útoku na třetí pilíř a po-
slední baštu fosilních energií – na zemní plyn. Bez ohledu na to,
že spalování plynu vytváří výrazně méně emisí CO2 než uhlí a je
tak ideálním médiem pro přechodné období, začínají agresivně
požadovat „GASWENDE“ – tedy obrat v přístupu k využívání
plynu. Chtějí důsledné snižování spotřeby zemního plynu a jeho
náhradu obnovitelnými zdroji hlavně u topení v domácnostech
(v Německu topí plynem stále více než polovina domácností)
a jeho náhradu syntetickými plyny pro průmysl. Technologickou
nevyzrálost některých těchto technologií přitom přehlížejí. Ne-
jedná se o nový jev – kampaň proti těžbě plynu v Německu byla
odstartována již v roce 2011 po odvysílání neobjektivního ame-
rického dokumentu „Gasland“ – jen kvalita a komplexnost nynější
kampaně je nebývalá. 

Část Zelených a aktivistů odmítá dokonce i využívání tzv. syn-
tetického plynu, který se má vyrábět s využitím přebytečné ener-
gie z obnovitelných zdrojů (!) na základě technologie „Power-to-
Gas“. Ta by měla zaručit, že se do ovzduší nedostane spalováním
syntetického plynu více CO2, než mu bylo odebráno pro zajištění
výroby syntetického plynu, například metanu. Tedy ani zcela
zřejmé zachování rovnovážného stavu ovzduší nestačí. Na druhé
straně Zelení i aktivisté už celou řadu let přehlížejí výrazně nehos-
podárné, neekologické a v podstatě i nemorální dotace na řepku
a jiné energetické plodiny k výrobě dávno zprofanovaných bio-
složek do fosilních paliv. 

Zelení spolu s aktivisty svou nynější kampaní proti plynu ohro-
žují samu podstatu energetické bezpečnosti Německa. Současný
vývoj v německé energetické politice vůbec připomíná pošetilé
počínání někoho, kdo si nadšeně bourá starý dům v době, kdy
u nově stavěného teprve betonuje základy. Už i mnoha nedočka-
vým laikům přitom dochází, že Energiewende nelze RYCHLE usku-
tečnit pouze na bedrech obnovitelných energií. 

Cena Energiewende – meziúčet

Podle údajů Bundesnetzagentur činilo uznatelné množství elek-
třiny, vyrobené a zaplacené v letech 2000-2019 podle zákona

o podpoře výroby energie z obnovitelných zdrojů (EEG) celkem
1.926.676 GWh. Provozovatelé subvencovaných větrných a foto-
voltaických zařízení obdrželi za uvedené množství elektřiny celko-
vou sumu 296,3 miliardy euro. Na německém trhu s elektřinou by
však toto množství mělo hodnotu pouze 68 miliard euro. Rozdíl
228,3 miliardy tedy představuje vícenáklady pro spotřebitele = ob-
čany. To je během 20 let částka 2.784 euro neboli 139 euro ročně
(asi 3475 Kč) na jednoho obyvatele Německa včetně důchodců
a dětí. Čtyřčlenná rodina tak přispívá přímo na Energiewende prů-
měrně částkou 556 euro (okolo 14.000 Kč) ročně. To jsou však jen
přímé náklady ‚ze zákona‘. Ve skutečnosti ale každý německý
občan k tomu průběžně platí vysoké ceny elektřiny, které se
hlavně kvůli Energiewende mezitím v Německu vyšplhaly na nej-
vyšší příčky na světě – a zdražování elektřiny dále pokračuje. Asi
třetina z celkových zhruba osmi set německých dodavatelů elek-
třiny zdražila pro rok 2020 v průměru o více než 5 %. Také při le-
tošním zdražování dodavatelé elektřiny uváděli jako jeden z hlav-
ních důvodů rekonstrukce a výstavbu elektrických sítí, zejména
vysokonapěťové trasy sever-jih, které se mají vybudovat v nejbliž-
ších letech. 

Bádensko-Württembersko odstavuje jaderné elektrárny

Podivně zjednodušující přístup německé politiky lze dokumento-
vat na posledním vývoji v Bádensku-Württembersku. V této spol-
kové zemi byl koncem roku 2019 odstaven blok II jaderné elek -
trárny Phillipsburg. Bádensko-Württembersko tak přišlo přibližně
o třináct procent svých kapacit na výrobu elektřiny. Na dotaz
médií, jak je nahradí, odpověděl zemský ministr životního pro-
středí Franz Untersteller (Die Grünen): „Toto množství musíme
nahradit mixem opatření, sestávajícím z dovozu elektřiny, další
výstavby obnovitelných zdrojů a vybudování sítí.“ Jenže obě
„elektrické dálnice sever-jih“, spojující Bádensko-Württembersko
vedením vysokého napětí s větrnými elektrárnami v Severním
moři mají být hotovy někdy až po roce 2025. Také výstavba no-
vých větrných elektráren se v posledních dvou letech téměř za-
stavila. Proto jde zatím ve skutečnosti pouze o dovozy elektřiny
z jiných spolkových zemí a dále ze zahraničí. A to hlavně z Francie
a z Polska se značným podílem jaderné nebo ‚uhelné‘ energie.
Mezitím koncem roku 2022 vypadne Bádensku-Württembersku
z energetického mixu poslední jaderný blok Neckarwestheim
s dalšími zhruba třinácti procenty výroby elektřiny... další komen-
tář asi není třeba. �

Zdeněk Fajkus, Mnichov

Poznámka: První část článku je zkrácenou a upravenou verzí článku prof. Kobeho
Prameny:
- článek „Physik-Professor Sigismund Kobe:‘Deutsche Energiewende wird wie Seifen-
blase platzen‘“ (www.eifelon.de  z 10. ledna 2020)
- Handelsblatt Journal „Energiewirtschaft“ z ledna 2020
- statistiky Bundesnetzagentur
- další veřejně přístupné německé informační zdroje
Grafy převzaty z článku prof. Kobeho, zpracovatel Rolf Schuster
Ilustrační foto enerix.de
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Platí to i pro Českou republiku, která si
v tomto ohledu stojí lépe než například
země Beneluxu, ve srovnání se Sloven-

skem či Španělskem je však v tuzemsku situ-
ace horší. Odborníci uvádí, že existuje celá
řada způsobů, jak světelný smog eliminovat.
Zmiňují například biodynamické osvětlení, stí-
nicí techniku či úpravy stavebního zákona
a technických norem.

Podle aktuálních statistik je světelným smo-
gem zasaženo 83 procent světové populace.
V průměru se tento problém vyskytuje nejvíce
v malých státech, data National Geographic
v tomto směru zmiňují například San Marino,
Singapur či Kuvajt, kde je 99,5 procenta hvězd
z noční oblohy bez použití optických pomůcek
prakticky neviditelných. Na opačném konci se
pak podle Nového světového atlasu umělého
jasu na noční obloze nachází několik afrických
zemí, konkrétně Čad, Středoafrická republika
a Madagaskar. V těchto státech je při jasné ob-
loze prakticky odkudkoliv jasně viditelná
i mléčná dráha. Naopak celá třetina lidstva
tento útvar kvůli světelnému znečištění spatřit
vůbec nemůže, jak tvrdí data satelitu Suomi
NPP.

Z hlediska větších celků je pak tímto prob-
lémem ve větší či menší míře zasaženo 99
procent území Evropy a USA. Podle odbor-
níků pak lze každý rok celosvětově zazname-
nat nárůst světelného znečištění mezi dvěma
a šesti procenty. „Česká republika na tom není
ani nejhůř, ale zároveň ani nejlépe. S větším
světelným znečištěním se potýkají zejména
v západní Evropě. Při pohledu na mapu svě-
telného znečištění je vidět, že nejhorší situace
je v zemích Beneluxu. Naopak na Slovensku
jsou na tom lépe a lépe jsou na tom také třeba
ve Slovinsku, Chorvatsku, Španělsku, Portu-
galsku či severských státech,“ řekl Pavel Su-
chan z Astronomického ústavu Akademie věd
České republiky.

Objevují se však také místa, kde se lidé snaží
světelný smog úplně eliminovat. V Evropě je
lze najít například ve Velké Británii, Německu
či Maďarsku. Pozadu nezůstává ani Česká re-
publika, takzvané oblasti tmavé oblohy lze na
našem území najít hned tři, konkrétně v pohra-
ničních oblastech Jizerských hor a Beskyd
a také na pomezí Plzeňského a Karlovarského
kraje okolo obce Manětín. 

Ve velkých městech 
se lidé světelnému smogu brání hůře
Světelný smog bývá problémem zejména
v zimě, kdy jsou nejen kratší dny, ale výrazně
ubývá i slunečního svitu. „Dalo by se říct, že
v letních měsících nemusí světelné znečištění
nočního prostředí člověku tak vadit, neboť ja-
kýsi kontrast je zachován díky vysoké intenzitě
denního světla. Toto však platí spíše pro člo-
věka pracujícího venku. Moderní člověk pře-
cházející pod čistým nebem pouze z auta do
budovy se slunečními brýlemi na očích z den-

ního světla příliš neprofituje,“ doplnila Zdeňka
Bendová z Katedry fyziologie Přírodovědecké
fakulty Univerzity Karlovy.

Obecně platí, že největší problém světelný
smog představuje ve městech. V Česku je
podle očekávání v tomto směru nejhorší situ-
ace v Praze, druhou nejosvětlenější je pak
podle map světelného znečištění oblast okolo
Ostravy, zejména kvůli většímu množství sou-
sedících větších měst. „Lidé žijící ve velkých
městech mají výrazně omezenější možnosti,
jak se světelnému smogu bránit. Doporuču-
jeme jim proto v jejich domácností instalaci
venkovní stínicí techniky, která dokáže míst-
nost prakticky úplně zatemnit. Z hlediska po-
bytu v interiéru se jedná o jedno z nejúčinněj-
ších řešení,“ uvedl Petr Přichystal ze společ-
nosti Lomax, která se zabývá produkcí stínicí
techniky.

Negativní dopady pomůže zmírnit
biodynamické osvětlení 
i automatizace domácnosti
Do eliminace světelného smogu vstupují na
tuzemský trh také moderní technologie. „Do
povědomí se u nás dostává takzvané biodyna-
mické osvětlení, ve kterém lze vidět budouc-
nost,“ uvedla Zdeňka Bendová. Tento typ
osvětlení s příchodem noci mění svůj odstín
do oranžové, díky čemuž nevypouští do pří-
rody škodlivé modré světlo. Pokud se navíc
poblíž lampy nikdo nenachází, ta automaticky
snižuje intenzitu svícení. Prvky automatizace
lze při eliminaci světelného smogu využít
i v domácnostech. „Žaluzie či rolety lze napro-
gramovat dle individuálních potřeb. S rozsvě-
cováním pouličního osvětlení se tak mohou
automaticky zatáhnout a uživatel se tak může
modrému světlu zvenku úplně vyhnout,“ do-
plnil Petr Přichystal. 

Odborníci uvádějí, že světelný smog je
problémem zejména ekologického rázu, neboť
má špatný vliv na biorytmus zvířat žijících po-
blíž postižených oblastí či přímo v nich. Podle
Bendové je spodní hranice intenzity nočního
světla, které již ovlivňuje noční živočichy, jen
zhruba 0,2 luxu, u člověka se pak udává roz-
mezí spodní hranice od 3 do 6 luxů, dle typu
studie. 

Zároveň se světelný smog může negativně
projevit i na lidském zdraví. „Za nemoci úzce
spojené s narušením cirkadiánních regulací
například světlem v noci se považují diabetes
2. typu, obezita a metabolický syndrom, hy-
pertenze, deprese, některé kardiovaskulární
problémy a některé typy rakoviny. Význam-
ným zdravotním dopadem je také zhoršená
léčba u lidí s narušeným cirkadiánním systé-
mem například ze zánětlivých onemocnění,“
doplnila Bendová. 

I z těchto důvodů se problematikou světel-
ného smogu výrazně zabývá také stát. V loň-
ském roce vydal na efektivní a ohleduplná ve-
řejná osvětlení, která snižují míru světelného
znečištění, celkem 120 milionů korun, a letos
by to pak mělo být podle rezortů životního pro-
střední a průmyslu a obchodu ještě o 25 mili-
onů více. Podle Suchana je i přes značnou fi-
nanční pomoc státu v podobě dotací na osvět-
lovací soustavy šetrnější k lidem a přírodě pro-
stor ke zlepšení. „Je třeba nastavit pravidla,
která budou znemožňovat vznik instalací ven-
kovního osvětlování produkujících vysokou
míru světelného znečištění. Je třeba i úprav ve
stavebním zákoně či v technických normách,
které světelné znečištění řeší jen okrajově a ne-
dostatečně. Ke svícení v noci je nutné také
začít přistupovat podobně jako k nočnímu
klidu,“ uzavřel Suchan. �

Martin Svoboda  

Množství světelného smogu celosvětově roste až o šest procent
ročně, zvýšený problém představuje zejména v zimním období
Jsou jím zasaženy více než čtyři pětiny světové populace, třetina pak kvůli němu nemůže spatřit
mléčnou dráhu. Světelný smog je problémem zejména v období delších nocí. 
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Výroba stavebních materiálů, jejich do-
prava a použití na stavbách může samo-
zřejmě také být zásahem do životního

prostředí. Stále ale přibývá společností, jež se
rozhodly přijmout normu ČSN EN ISO
14001:2016, která je platná od března roku 2016
a jejímž cílem je prokázání dobrých environ-
mentálních zájmů při řízení činností společ-
nosti. Mezi běžná environmentální opatření
patří omezení hlučnosti a prašnosti, moderni-
zace vozového parku a techniky používané
ve výrobě, ale i recyklace zbytků při výrobě sta-
vebních materiálů nebo snižování spotřeby
energie. Praha v současné chvíli využívá zčásti
lodní dopravy, a tím ulehčuje nejen kamionové
dopravě v rámci města, ale i životnímu pro-
středí. 

Využití vodních cest může znamenat znač-
nou úlevu pro dopravu ve městech, ale i na
dálnicích. V letech 2016 a 2017 při stavbě
Ústřední čistírny odpadních vod v Troji se pro
dopravu materiálu využívala právě lodní do-
prava. Podle Jakuba Šimáčka, jednatele spo-
lečnosti TBG Metrostav, zde bylo dovezeno
300 000 tun kameniva po Vltavě, což předsta-
vovalo ušetření vjezdu 10 000 kamionů do
Prahy. 

Lodní doprava není ale novinkou poslední
doby, je využívána po dobu již v řádu desítek
let. Jakub Šimáček také vysvětluje, v čem je
doprava po řece ve městech, která tuto do-
pravní cestu mají, vlastně užitečná: „Jedna ná-
kladní loď přiveze téměř 1 000 tun kameniva.
To je stejné množství, jaké by přivezlo 33 kami-
onů. Neumím si představit, co by se dělo na
magistrále nebo na jiných páteřních komuni-
kacích, kdyby se ty desítky tisíc kamionů do
města dostaly. Nakonec v Londýně, Paříži, Bru-
selu, Rotterdamu i Curychu stejně fungují be-
tonárny na břehu řeky v centru.“ Bohužel lodní
dopravu a její rozvoj komplikují především jed-
nání s městy, která by musela pro větší využití
vodních cest tyto cesty také modernizovat
a přizpůsobit většímu vytížení, což pro město
představuje velké investice.

V současné chvíli je pouze v Praze velké
množství ploch, které jsou určeny k zástavbě.
Jedná se například o Nákladové nádraží Žižkov,
areály ČKD a Praga ve Vysočanech, nádraží
Bubny, Rohanský ostrov atd., chystá se ale také
výstavba infrastruktury, jako je nová trasa
metra D, Radlická radiála nebo modernizace
stávajících mostů a silnic. Tato místa budou
v průběhu let zastavěna či budována a na jejich
výstavbu bude spotřebováno několik milionů
tun stavebního materiálu, který v současné
době vozí převážně kamiony. Pohyb takového
množství kamionů má potom dopad nejen na
životní prostředí, ale i na stav silnic a každo-
denní dopravu v Praze. Nejedná se pouze o při-
vezení materiálu na stavbu, ale i o odvoz již ne-
potřebného materiálu nebo odpadu. Ulehče-
ním by v této situaci bylo právě využívání lodní
dopravy. Praha v současné chvíli již lodní do-
pravu využívá a plánuje tak činit i do budoucna
při realizaci těchto projektů. Již v této chvíli způ-

sobuje 58 procentům stavebních firem aktuální
stav silnic zdržení při dodávce jejich materiálu.
Přesun dopravy materiálu ze silnic na alterna-
tivní dopravní cesty (železnice nebo vodu) by
uvítalo 59 procent dotázaných zcela a 26 pro-
cent částečně. Vyplývá to z Kvartální analýzy
čes kého stavebnictví, která byla zpracována již
v roce 2018. 

V souvislosti s tímto je nutné zmínit, jakou
výhodu má umístění betonáren v centru měst.
V Praze se jedná například o betonárny na Ro-
hanském ostrově nebo v Libni. Díky takto stra-
tegicky umístěným betonárnám v centru měst
je možné využívat lodní dopravy, která snižuje
četnost vjezdů kamionů do města a zároveň
šetří životní prostředí. Ačkoli jsou tyto stavby
terčem útoku obyvatel i různých ekologických
aktivistů, jejich umístění je strategické a pro
město užitečné. Jakub Šimáček, jednatel spo-
lečnosti TBG Metrostav, k umístění betonáren
v centru měst říká: „Betonárny, ostatně jako
všechny velké provozy, vždy naráží na zájmy
lidí žijících v jejich okolí. Nikomu není stopro-
centně příjemné, když má takové stavby ve
svém okolí. Zároveň je ale v případě betonáren
velice důležité, aby byly co nejblíže místu
stavby. Pokud je taková stavba v centru města,
je důležité, aby nákladní auta s betonem najela
co nejméně kilometrů. Tento problém si uvědo-
mujeme a naše betonárny patří k těm nejeko-
logičtějším v celé České republice. Ročně tak
ušetříme jen při dopravě kameniva 13 tisíc plně
naložených kamionů. Jedna loď přiveze stejné
množství kameniva jako 33 kamionů. V TBG
Metrostav jsme za dobu, kdy vozíme kamenivo
po vodě, ušetřili Praze 250 tisíc náklaďáků, které
na její území nemusely vjet. Je to trend budouc-
nosti. Například v Paříži je na Seině devět beto-
nárek s naprosto dokonalou logistikou. Něco ta-
kového by slušelo i Praze.“  �
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Lodní doprava v Praze sníží počet kamionů na silnicích
a ulehčí životnímu prostředí
Ochrana životního prostředí je v mnoha oborech velmi diskutovaným tématem poslední doby,
stavebnictví nevyjímaje.  
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Směrnice Rady Evropské unie a Ev-
ropského parlamentu byla do na-
šeho právního řádu implemento-

vána novelou stávajícího Zákona o hospo-
daření energií a nabyla účinnosti 1. ledna
2020. „Celý legislativní proces ale ještě
stále není dokončen, protože se pracuje na
doprovodných vyhláškách a normách pro
Českou republiku. Proto nelze stopro-
centně říci, co to se stavebním trhem
udělá. 

Již v roce 2019 se domy musely stavět
s velmi nízkou spotřebou energie, takže
odhaduji, že aktuální nárůst nebude vyšší
než cca 50 000 Kč na stavbu rodinného
domu. Záleží ale samozřejmě na tom, jak
to legislativně finálně dopadne,“ uvádí
Karel Sedláček, manažer technické pod-
pory společnosti  ISOVER. A dále podo-
týká, že už několik let je obecně trendem

stavět domy, s nimiž člověk uspoří náklady
na energii.

Co zásadního se změní?

Abyste dosáhli téměř nulové spotřeby
energie domu, je nezbytné se zaměřit na
to, jaké technické vybavení mu dodáte pro
zajištění vytápění, ohřev vody, ale také vě-
trání. To ale samo o sobě nestačí, protože
tou úplně první oblastí, kterou bude důle-
žité řešit, je zateplení domu. Pokud jej zvo-
líte správně, nejenom, že budete splňovat
nová pravidla, ale můžete ušetřit spoustu
nákladů na energii. Výše úspory bude do
určité míry záviset také na použitém druhu
zdiva a dalších faktorech při výstavbě.
„V případě, že někdo při zateplení domu
dříve použil na fasádu izolaci o tloušťce na-
příklad 120 mm, bude dnes nejspíš muset

sáhnout po izolaci jiné, která podmínky
normy splní,“ předpokládá Karel Sedláček.
A zůstává u čísel, protože s jinými použi-
tými materiály může dojít k celkovému
prodražení výstavby. „Odhaduji, že ná-
klady na stavbu rodinných domů se
s novou směrnicí mohou zvýšit řádově
o desítky tisíc korun. Ale nemyslím si, že to
bude příliš drastický nárůst. Navíc, každá
koruna investovaná do kvalitních kon-
strukčních a izolačních materiálů se maji-
teli za pár let vrátí v podobě ušetřených
peněz za energii,“ uklidňuje obavy K. Se-
dláček.

Co se týká již zmíněného vytápění, směr-
nice přesně neříká, čím si máte doma ohří-
vat vodu, vytápět nebo svítit. Tedy, zda
máte použít kotel, solární panely nebo te-
pelné čerpadlo. Nová legislativa pouze
komplikuje instalaci elektrického vytápění,

Nejen novostavby šetří energii, 
i se starým domem můžete mít úspory!
Od začátku letošního roku platí evropská směrnice, která nařizuje nové podmínky energetické
náročnosti budov. Počínaje novým rokem by tak měly být všechny novostavby včetně rodinných domů
postavené s téměř nulovou spotřebou energie. Minimalizovat by měly spotřebu energie zejména na
vytápění, ohřev vody, ale také energii na osvětlení. S novými podmínkami však vyvstává řada otázek.
Prodraží se nově náklady na stavbu domu? Jaké nároky musí domy s téměř nulovou spotřebou energií
splňovat a na co si dát při jejich výstavbě pozor, vysvětluje Karel Sedláček z divize ISOVER Skupiny
Saint-Gobain, která je lídrem na trhu se stavebními materiály.
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které bude třeba doplnit o obnovitelný
zdroj ze sluneční, vodní, nebo větrné ener-
gie, případně dalších zdrojů šetrných k pří-
rodě.

Koho se změny týkají?

Změny ve výstavbě po roce 2020 nastá-
vají ve všech členských státech Evropské
unie a platí pro rodinné domy a veškeré
další objekty, které slouží k trvalému byd-
lení. Jak doplňuje Sedláček: „změny by se
ale neměly týkat rekreačních objektů,
které neslouží pro trvalé bydlení. Co není
zkolaudováno pro bydlení, pak k bydlení
určeno není, tedy nemusí ani splňovat
nové přísnější podmínky.“ Pokud pak
někdo získal stavební povolení ještě do
konce roku 2019, ale začne si svůj rodinný
domek stavět až v letošním roce, podle
Sedláčka podmínky ještě splňovat ne-
musí. 

Nové zákony se pak dotknou i majitelů
stávajících nemovitostí, kteří při prodeji
budou muset prokázat energetickou nároč-
nost budovy. V tomto případě roli kontrol-
ního orgánu zpravidla naplňuje realitní
kancelář prodávající danou nemovitost.
Právě té by měl prodávající dle zákona prů-
kaz dodat. 

U novostaveb bude splnění nových
podmínek kontrolovat stavební úřad, který
vydává i stavební povolení k započetí
stavby. 

Jaký dům si vlastně můžeme postavit?

Nové povinnosti směrnice budou nejspíše
naplňovat tzv. pasivní a nízkoenergetické
domy, dále domy nulové a tzv. aktivní
dům. Všechny tyto typy staveb představují
šetrný přístup k životnímu prostředí. Jaký
je ale mezi nimi rozdíl?

Často se stává, že jsou jednotlivé druhy
zaměňovány. Nová evropská směrnice při-
chází s pojmem domů s téměř nulovou
spotřebou energie, které se někdy také ne-
správně označují jako nulové domy. Nízko-
energetickou budovou se obecně rozumí
dům, který za celý rok spotřebuje nejvýše
50 kWh/m2. 

„U takového domu nestačí zateplit jen
fasádu, izolací jsou opatřené také základy,
podkroví a okna. Dveře pak musí mít sa-
mozřejmě také velmi dobré izolační vlast-
nosti,“ uvádí odborník ze společnosti ISO-
VER.

Pasivní domy jsou na tom s úsporami
potom ještě lépe. Mají důmyslně vymyš-
lený systém izolace, ventilace a vytápění.
Aby ven neunikalo žádné teplo, ale záro-
veň byl dům účinně větrán, musí být celý
vzduchotěsný. „Pasivní i nízkoenergetický
dům můžete postavit prakticky ze stejných
materiálů, to znamená, že můžete použít
stejné cihly nebo sádrokartonové desky,
rozdíl je ale v izolaci, která musí být u pa-
sivního domu silnější. To se týká i parozá-
brany, což je druh fólie, který omezuje či

zabraňuje pronikání vodní páry obsažené
ve vzduchu,“ dodává K. Sedláček.

Nulové domy se pak vyznačují dokonce
přebytkem tepla a část energie si vyrábějí
z fotovoltaických panelů. Na úplném
vrcholu jsou domy aktivní, neboť ty mohou
přebytky energie odevzdávat do veřejné
elektrické sítě. 

I se starým domem dokážete uspořit!

Přísnější pravidla sice zvyšují požadavky
na novostavby, do budoucna však přináší
i výhody v podobě úspor energie. Těch
mohou dosáhnout ale i starší domy, řeše-
ním může být kompletní zateplení. Jak říká
Karel Sedláček: „pokud vlastníte dům
třeba 100 let starý, můžete ročně v prů-
měru protopit až kolem 80 000 Kč.
S domem, který je přibližně 20 až 30 let
starý, obvykle protopíte průměrně 35
tisíc Kč za rok. S relativně novým domem,
který jste si postavili 10 až 15 let zpátky, se
pak dostáváte na hodnotu kolem 15 000 Kč
ročně.“

V případě, že se rozhodnete pro kom-
pletní zateplení vašeho domu, to znamená
včetně základů, fasády, podkroví, výměny
oken i dveří, mohou se náklady na energie
ročně pohybovat pouze kolem 5 000 až
8 000 Kč. A to už je znatelná úspora! „Kom-
pletní zateplení je sice finančně náročná
záležitost, odhadem vás může vyjít na cca
300 000 až 500 000 Kč, ale vyplatí se, pro-
tože můžete na energi ročně uspořit až 
80 000 Kč.  Návratnost prvotní investice je
tedy 8 let,“ doplňuje specialista společ-
nosti  ISOVER.

Stavba nové generace 
– Multi-Komfortní dům
Dnešní moderní stavby nejsou ale jen
o vytápění či úsporách energie. Pokud se
ptáte, čím vším ještě můžete ve svém
domě přispět ke kvalitnímu bydlení, neza-
pomínejte také na akustiku, vizuální a te-
pelný komfort a čistotu vzduchu. Takzvaný
Multi-Komfortní dům, který energeticky
vychází z pasivního domu, splňuje veškeré
tyto nároky. V takovém domě si skutečně
odpočinete, protože oproti běžným
domům dokáže snížit hluk až o polovinu.
Ať již vás ruší hluk z ulice, vedlejších míst-
ností, nebo vám vadí dupání, konstrukce
Multi-Komfortního domu dokáže tyto ne-
gativní jevy výrazně eliminovat.

Abyste se v domě cítili příjemně, je dů-
ležitý i tepelný komfort. Multi-Komfortní
dům je proto navrhován s ideálním pomě-
rem prosklených ploch a vhodnou orien-
tací na světové strany, aby byla zaručena
příjemná teplota během zimních i letních
měsíců. S tím souvisí také množství světla,
které do domu proudí. Přirozené denní
světlo je k životu nezbytné, ovlivňuje náš
spánkový rytmus a naše zdraví celkově.
Pro ideální přísun přirozeného denního
světla je nutno dosáhnout intenzity osvět-
lení denním světlem alespoň z 60 %. Neza-
pomínejme pak také na to, aby se nám
doma dobře dýchalo. Nesprávné větrání,
příliš vlhké nebo naopak suché prostředí
totiž mohou být příčinami různých typů
alergií nehledě na roční období. �
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Karel Sedláček, 
specialista společnosti ISOVER
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Vnašich podmínkách trvá topná sezona neboli otopné období,
obvykle od září do května. Vždy ale záleží na aktuálním počasí,
nicméně i tak se jedná o více než 8 měsíců, kdy jsou naše ra-

diátory v pohotovosti. Dobře zateplený dům se tedy bude hodit po
většinu roku.

Jak tedy zateplit dům a jak si spočítat návratnost investice?

Jako příklad si vezměme středně velký rodinný dům postavený
v období do roku 1975 se zastavěnou plochou kolem 140 m2, jed-
nopodlažní a s nezateplenou střechou. Obvodové konstrukce, které
přicházejí do styku s venkovní teplotou, tvoří obálku budovy, kla-
sicky jde o obvodovou zeď (cca 145 m2), okna, dveře, podlahu na
zemině (cca 134 m2), podlahu půdy (cca 134 m2). Průměrný souči-
nitel prostupu tepla, což je veličina, která nám určuje schopnost sta-
vebního materiálu či celé konstrukce tepelně izolovat, by byl
u těchto konstrukcí velmi vysoký, někde kolem hodnoty 1 kW/m2K,
přičemž pasivní domy se běžně pohybují kolem hranice 0,2 kW/m2K
i méně. Pro představu je to ekvivalent obálky, kterou by tvořila 4 cm
tlustá slupka ze skelné vlny.

Pojďme na to tedy konstrukci po konstrukci a spočítejme si, kolik
by stálo zlepšení tepelně-izolačních vlastností na úroveň dle nynější
normy nebo spíše již na úroveň tzv. pasivního domu. V této kalkulaci
se budeme zabývat pouze ztrátou tepla vzniklou prostupem kon-
strukcemi. Ztrátu tepla vzniklou nedostatečně izolujícími skly oken,
dveřmi a ztrátu tepla vzniklou větráním do výpočtu zahrnovat ne-
budeme. I bez těchto konstrukcí se jedná u tohoto starého domu
o cca 88 % všech ztrát. (Tabulka ekonomických ukazatelů).

Z celkové kalkulace tedy vyplývá, že v případě zateplení na úroveň
normy lze ušetřit cca 71 % ztrát tepla, v případě zateplení na úroveň
pasivního domu jde až o 81 %. Pokud topíme plynem a těmito kon-
strukcemi nám za rok uteče cca 115 GJ, za což zaplatíme zhruba
50 tisíc Kč, po zateplení klesnou náklady na topení na 14, respektive
9 tisíc Kč. Při přepočtu na 1 m2 zateplené konstrukce jde o úsporu
za energii 85 Kč na m2, respektive 98 Kč na m2 ročně. Když sečteme
náklady na práci týkající se jen zateplení, avšak nepočítají se práce
a materiál, který by byl potřeba tak jako tak – třeba lešení, omítka,
nová podlahová roznášecí deska atd., vyjdou průměrné náklady na
1 m2 zateplovacích prací na 532 Kč (hodnoty U dle normy) respek-
tive 803 Kč (hodnoty U pasivního domu) na 1 m2. Pokud podělíme
průměrnou cenu na zateplení v případě splnění normy 532 Kč na m2

úsporou 85 Kč na m2, zjistíme, že návratnost investice je 6 let. V pří-
padě splnění pasivního standardu je návratnost kolem 8 let, což je
sice o 2 roky více, ale to pak kompenzuje nižší stálá roční platba za
energie, Ve výpočtu se pro zjednodušení nepočítá se zdražováním
ceny energií a rovněž s amortizací investice, tedy s úroky z půjčky
na zateplení, navzájem se totiž mohou vykrátit.

TIP pro Vás: spočítejte si velikost Vaší obálky domu – tedy
všechny plochy, které jdou zateplit, a vynásobte si plochu 120 Kč,
což je cena energie, která vám těmito konstrukcemi uniká. Z této
celkové ceny pak můžete po zateplení ušetřit až 81 % částky.
V našem případě je to takto: 413,75x120x(81/100) = 40 216,5 Kč
úspora každý rok.

A jak nám pomůže zateplení v letních měsících? Venkovní vzduch
v létě má sice teplotu například „jen“ kolem 25 °C, ale pokud jde
o osluněné plochy, střecha může být rozpálená až na 70 °C, takže
rozdíl teplot mezi interiérem a exteriérem pak může být i 45 °C. Jen
pro představu, v zimě může být výpočtový rozdíl teplot 35 °C.
A v tomto případě hraje větší vrstva tepelné izolace významnou roli.
Ovšem nejvíce tepelných zisků bývá exponovanými prosklenými
plochami oken a dveří, takže je nutné řešit obálku budovy komplex-
něji a počítat třeba s venkovními žaluziemi.

Stojí to tedy za to? Stojí. V případě konstrukcí, které lze zateplit
skelnou vlnou nebo expandovaným polystyrenem, je úspora až
81 % a návratnost investice se pohybuje mezi 6 až 8 lety, a pak už
jen šetříte a šetříte. �

Zateplíte a ušetříte
Určitě jste si někdy lámali hlavu nad tím, kolik ušetříte za vytápění v případě zateplení domu a kdy se
vám náklady na něj vrátí. Někteří možná i nad tím, zda lze ušetřit také náklady v létě na chlazení.
O tématu kompletního zateplení domu, úsporách i prvotní investici jsme si popovídali s manažerem
technické podpory Isover, Františkem Fajtem. 

CI2001_38_Zateplíte a ušetříte_ISOVER_CI_SABLONA  16/03/20  20:24  Stránka 38



Při podávání žádosti o stavební povolení
se tak u nich musí počítat s téměř nulo-
vou spotřebou energie. Podle odborníků

by však tato novinka neměla znamenat vý-
znamnější potíže, přísnější podmínky totiž spl-
ňovala velká část staveb ještě před účinností
legislativy. Experti zároveň uvádějí, že nové
domy budou v budoucnu díky novým pravid-
lům v průměru až o pětinu úspornější než sou-
časná výstavba, vzroste také úloha vytápění či
stínicí techniky.

Se začátkem letošního roku musí mít ve-
škeré nové stavby podle legislativy téměř nu-
lovou spotřebu energie. Doposud se tato le-
gislativa vztahovala pouze na budovy s výmě-
rou větší než 350 m2, od nového roku však platí
plošně, tedy například i pro rodinné domy.
Ačko liv se na první pohled může jednat o vý-
raznou změnu, podle odborníků se toho se za-
čátkem roku 2020 příliš nemění. „Budovy ne-
budou muset mít ani zdaleka nulovou spo-
třebu. Reálně budou muset splnit pouze limity
přepočtené na spotřebu energie vyrobenou
z neobnovitelných zdrojů,“ uvedl Tomáš Va-
nický, ředitel Centra pasivního domu. Ve finále
tak podle dat této společnosti budou nově
stavby pouze o 10 až 20 procent úspornější ve
srovnání s nyní stavěnými rodinnými domy.

Zároveň také platí, že nová pravidla se ne-
dotknou například již rozestavěných staveb.
Týkat se budou těch projektů, které teprve žá-
dají o stavební povolení. Pokud tedy žádost
byla podána až po začátku tohoto roku, musí
projekt splňovat kritéria budovy s téměř nulo-
vou spotřebou energie. Legislativa, která se
k těmto změnám vztahuje, platí už od roku
2012. Podle odborníků je proto přechod k čím
dál úspornějším budovám plynulý. „Podmínky
jsou známé dlouho dopředu, postupně se také
rozšiřoval okruh staveb, kterých se pravidla
dotýkala. V současnosti jsou navíc již poměrně
častým řešením i domy v pasivním standardu,
proto u našich realizací příliš nepozorujeme,
že by nová legislativa byla výrazněji diskuto-
vaným tématem,“ řekl Petr Přichystal ze spo-
lečnosti Lomax.

Odborníci zároveň zdůrazňují, že s budo-
vami nejsou svázána pevně daná kritéria, od-
víjí se totiž od tvaru, orientace či míry prosklení
dané stavby. „Důležité jsou spíše rozmezí, ve
kterých se parametry stavby musí pohybovat.
V případě tepla za vytápění se jedná o hodnotu
od 30 do 70 kWh/m2 za rok. Doposud bylo toto
rozpětí stanoveno mezi 40 a 90 kWh/m2. Rozdíl
tedy není příliš veliký,“ přiblížil Ivo Winkler ve-
doucí technického oddělení společnosti Enbra,

která působí v odvětví otopné techniky. Po-
dobná změna je patrná také u spotřeby neob-
novitelné primární energie, která by se u plá-
novaných staveb měla pohybovat od 100 do
160 kWh/m2 za rok. Doposud platné rozpětí při-
tom udávalo hodnoty 120-200 kWh/m2.

Podle Vanického se budova s téměř nulo-
vou spotřebou nemusí se svými parametry vý-
razněji lišit od stávající kvalitní budovy, pokud
je již na začátku zohledněno osazení budovy
se správnou orientací a koncepční návrh roz-
ložení místností. Ke stavebnímu povolení od
roku 2022 bude třeba zapracovat požadavky
nové legislativy a norem. „Teplota v takovéto
budově by měla být díky přípravě na extrémy
počasí v průběhu roku stabilní,” doplnil šéf
Centra pasivního domu. 

Odborníci zároveň uvádějí, že do popředí se
díky postupnému zpřísňování požadavků na
energetickou náročnost budov dostává také
stínění. „Význam venkovních žaluzií a před-
okenních rolet výrazně roste, což se projevuje
i na stoupající oblibě tohoto řešení. V zimě
díky automatizaci a tepelně-izolačním vlast-
nostem pomáhá snížit náklady na vytápění,
v létě, zejména u oken orientovaných na jih, je
pak díky stínicí technice dům odolnější vůči kli-
matickým změnám,“ uvedl Petr Přichystal.

Pro uživatele tak přísnější pravidla ve finále
znamenají vyšší kvalitu technického řešení
domu, zdravější vnitřní prostředí, příjemné
teploty v průběhu celého roku a úspory za
energie související s menší potřebou vytápění.

S tím se také pojí otázka, zda se požadavky na
nižší energetickou spotřebu nepromítnou do
nákladů na výstavbu. Podle odborníků by však
takový stav prakticky neměl nastat, dílem
i proto, že domy s nízkou či nulovou spotřebou
nejsou v tuzemsku vyloženou novinkou. 

„Podle průzkumu nabízených projektů už
nyní minimálně polovina z nich nový standard
splňuje. Pokud ale developer dosud kvalitně
nestavěl, nebo kupuje již hotový projekt navr-
žený v nižším energetickém standardu, přizpů-
sobení se nově platné legislativě se může ce-
nově promítnout v řádu jednotek, u menších
realizací maximálně patnácti procent ze sta-
vebních nákladů,“ sdělil Vanický.

V neposlední řadě se také v souvislosti
s novou legislativou týkající se spotřeby ener-
gie objevuje otázka, zda nové stavby musí být
opatřené systémem řízeného větrání s rekupe-
rací. Podle Ivo Winklera to zákon výslovně ne-
přikazuje. „Na druhou stranu díky tomuto sy-
stému není nutné v zimě interiér tolik vytápět,
spotřeba energie tak výrazně klesá. Řízené vě-
trání s rekuperací má však velký význam
i z hlediska zdraví. Současné hygienické
normy pro větrání totiž splňuje jen část sou-
časné výstavby, použitím tohoto systému je
tak možné nejen splnit tato pravidla, ale záro-
veň umožnit v interiéru pobývat bez omezení
i například alergikům,“ uzavřel vedoucí tech-
nického oddělení společnosti Enbra. �

Martin Svoboda
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Rodinné domy musí být od ledna energeticky úspornější.
Přísnější pravidla už ale velká část nových staveb splňuje
Evropská směrnice o energetické náročnosti budov se v Česku od letošního roku týká i staveb
s výměrou menší než 350 m2, tedy i rodinných domů. 
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Pro Jižní Koreu je samozřejmé, že vkládá
obrovské investice do vzdělávání a na
rozvoj odborně připravených specialistů

na poli vědy a techniky, říká Anton Uhnák,
předseda Česko-korejské obchodní komory.
„Já jsem tam působil několik let a zažil jsem
osobně onen obrovský společensko-technický
rozvoj, jenž dodnes pokračuje a který dříve
z jedné z nejchudších zemí udělal v současnosti
jednu z nejrychleji rostoucích ekonomik na
světě.  Přinesl jsem si odtud ponaučení, že stojí
za to tuto zemi poznávat nejen jako turista
nebo obchodník, ale přiblížit ji i naší mladé ge-
neraci jako příklad úspěšné aplikace vědy
a techniky do praxe. Proto jsem v roce 2018
zorganizoval delegaci vysokoškolských profe-
sorů do Koreje na týdenní pobyt, během kte-
rého účastníci absolvovali návštěvy vysokých
škol spojené s přednáškami a odbornými ex-
kurzemi. Tam vlastně vznikl projekt mezi
Strojní fakultou Sun Moon University a Strojní
fakultou Košice.  Po tomto setkání už spolu-
práce mezi vysokoškolskými odborníky začala
žít svým životem. Dotyční pedagogové spolu
komunikovali a odborně spolupracovali. Právě
v Košicích se zrodila myšlenka, že by na Slo-
vensko pozvali nejen své korejské kolegy, ale
také tamní studenty.“ 

Program byl rozsáhlejší, než čekali

V lednu 2019 přijelo 10 korejských studentů
i s profesory do Košic. Ale hlavní organizátor,
A. Uhnák, jim připravil program značně rozsá-
hlejší. Po Košicích navštívili ČVUT, přesněji

Strojní fakultu v Praze, kde spoluorganizovali
jednodenní seminář pro české i korejské stu-
denty tzv. Ideal Factory Workshop, navštívili
automobilový závod ŠKODA AUTO v Kvasi-
nách, odtud putovali do Žiliny navštívit zdejší
univerzitu. Krom jiného viděli Vysoké Tatry, což
jim velice imponovalo, protože turistika je
v současné době mezi mladými Korejci hitem.
Nakonec skončili v Košicích, kde pedagogové
obou stran zorganizovali semináře a workshop
na stejné téma. „Já osobně jsem vystudoval
chemické strojírenství. V současné době se ale
specializuji především na 3D materiály a tech-
nické simulace v systému CAD CAM a dalších
programech. Než jsem přešel na univerzitu, vy-
víjel jsem ve firmě Siemens software. Takže
mohu říci, že mám v teorii i strojírenském vý-
voji poměrně značné zkušenosti,“ představil se
profesor Joo-ho Lee. „ U nás v Sun Moon Uni-
versity vyvíjíme programy nejen pro vlastní ka-
tedry, ale naše zkušenosti, možnosti, kapacitu
a um využívá mnoho korejských i mezinárod-
ních výrobců. O tom jsem hovořil již dříve
v Praze na akci s názvem „Ideal Factory Works-
hop“. Šlo o diskuzi o ideální továrně dneška.
Na wokshopu jsme si vyměňovali zkušenosti
o vztazích mezi průmyslem a vysokou školou
a aplikaci podnětných myšlenek do praxe s od-
borníky a studenty z obou zemí. Před třemi lety
totiž začala vláda v Koreji podporovat program
spolupráce univerzit. U nás se to velice osvěd-
čilo. Takže jsme zkusili představit ho i u vás
a v dalších středoevropských zemích. Myslím,
že jsem vzbudil velký zájem. Také jsme disku-
tovali o patentových právech a uplatnění no-

vých inovací v praxi, například v startupech,
kde osobně vidím budoucnost.  Nyní to není
ještě tak rozšířené, jak bych si přál, ale domní-
vám se, že by to mohla být velká příležitost
právě pro studenty. U nás se již několik velice
schopných studentů takto na trhu uchytilo. To
byl, alespoň podle toho, jak si to univerzity
pochvalovaly, dobrý začátek.“ 

Global Cap Stone Design v Ostravě

Na základě zkušeností z roku 2018, a také zna-
lostí Sun Moon University, která v podobném
duchu spolupracuje s vietnamskými univerzi-
tami na programu, kterému říkají Global Cap
Stone Design, se rozhodlo, že by to mohla být
příležitost i v Česku a Slovensku, kde v součas-
nosti působí zhruba 150 korejských firem.
Odtud pramení ze strany korejských univerzit
interest o součinnost. V květnu loňského roku
se uskutečnil seminář v podobném duchu, jak
probíhá ve Vietnamu. Setkání se tentokrát ko-
nalo na Vysoké škole báňské v Ostravě. „Samo-
zřejmě jsme to připravovali delší dobu. Napří-
klad korejský pedagog přijel už v březnu,“ vy-
světluje A. Uhnák. V Ostravě se setkalo 15 ko-
rejských a 15 českých studentů.  Spolupracovali
spolu tři dny.  „Cap Stone Design je moderní
způsob spolupráce, ve kterém se setkávají stu-
denti z různých univerzit. Tvoří týmy, které nav-
zájem spolupracují,“ popisuje systém profesor
Joo-ho Lee. „Studenti mimochodem spolu za-
čali komunikovat už tři měsíce dopředu. Každý
tým tvořili dva čeští a dva korejští studenti.  Mu-
seli si dopředu rozvrhnout, na jakou problema-

Ideal Box zaujal české studenty a chtějí o něm 
v Jižní Koreji získat co nejvíce informací
Právě v letošním roce to bude třicet let od doby, kdy tehdejší Československo navázalo diplomatické
vztahy s Jižní Koreou, tedy správněji s Korejskou republikou. Od té doby se naše vztahy vyvíjejí více
než obstojně. Tato země dnes patří mezi největší zahraniční investory u nás a v tomto ohledu
předběhla i velké evropské státy, například Francii. Ještě potěšitelnějším faktem je i to, že se rozbíhá
i zvláštní typ odborné turistiky, která se týká vzájemných výměn studentů. 
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A. Uhnák vlevo se svými
korejskými partnery 
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tiku se zaměří. Vše vykorespondovat a vyřešit
na dálku, protože na finální realizaci dostali
v Česku pouze zmíněné tři dny. Čeští studenti
například nastínili situaci, při které jdou ma-
minky s kočárky přes rušnou silnici. Ale místo
aby dávaly pozor, poslouchají v sluchátkách
hudbu z mobilu. Proto na přechodech neslyší
auta, či jinak ignorují okolní svět.“

Studenti tak reagovali na skutečnou kon-
krétní událost. Tým proto navrhl takový kočá-
rek, který měl senzory. Pokud jede auto, tak to
mamince v uších začne pípat. Když i přes sig-
nál jde dál, tak jí systém kočárek zablokuje. Ko-
rejci sebou přivezli speciální kočárkové šasi,
vytištěné na 3D tiskárně, do kterého spolu
s Čechy namontovali patřičné stykače a sen -
zory. Výsledek byl velice zajímavý. Hodnotící
porota shledala tento výrobek jako nejzdaři-
lejší. I na základě této úspěšné akce podepsal
zástupce korejské univerzity s ostravskou VŠB-
TUV nové memorandum o spolupráci. Ná-
sledně se obdobný workshop konal v listopadu
v Košicích, kam už přijelo 20 studentů.  

„Poslední setkání jsme pořádali letos
v lednu, a to opět v Ostravě,“ vypráví Joo-ho
Lee. „Sem jsme už přivezli 30 korejských stu-
dentů. Oproti loňsku studentské týmy letos vy-
mýšleli nejen techniku a technologii, ale záro-
veň připravovali i byznysovou stránku. Tedy,
jak tento výrobek uplatnit v praxi. V podstatě
se jednalo o jistý typ startupu.  Základem byl
produkt, který se ve světě již vyrábí. Studenti
museli zjistit kolik to stojí a jaké jsou možnosti
se případně s inovativním výrobkem uplatnit
na trhu. Museli dát novému produktu marke-
tingovou podobu, aby se na trhu mohl reálně
prodávat. „I já jsem vzniklé nápady uvedené
do praxe skutečně ocenil,“ přiznává Joo-ho
Lee. „Například bezřetězové kolo nebo inovo-
vaný kočárek, spojený se skateboardem. Vý-
sledky startupu inspirovaly ostravské peda-
gogy, takže krom vlastních odborníků pozvali

ještě významné ostravské podnikatele, kteří
spolu s nimi projekty posuzovali a sami přidá-
vali studentům další doporučení.“

Co vše čeká na lidský potenciál

Když se něco dělá v Koreji, tak je to od počátku
zaměřeno na určitou konkrétní potřebu a na
způsob, jak na ni reagovat.  Na zdejších univer-
zitách přemýšlí v tom duchu, že pouze tzv. ro-
zumové vzdělávání už nestačí. Podporují zde
vzdělávání komplexního lidského potenciálu.
„Uvědomili si, že každých deset let přijde na
svět určitý výrobek či jev, ať už v průmyslu,
vědě nebo ve společenském životě, který ná-
sledně provází lidstvo celou dekádu,“ říká
A. Uhnák.  Proto letos krom profesora ze Sun
Moon University se ke studentům připojil i ře-
ditel firmy Ideapalm, Chae Yisik, který seznámil
studenty se specifickým druhem programu. Na
toto téma přednesl obsáhlou přednášku i na
půdě vysoké školy v Ostravě. „Když jsem viděl,
že se univerzity lidskému potenciálu podle mne
málo věnují, vymyslel jsem tzv. Image Thinking
program, což by se dalo přeložit jako myšlení
podle představ. V USA či západní Evropě je
tento program známý jako Design Thinking,“
popisuje Chae Yisik. „Člověka často něco inspi-
ruje a on může na základě inspirace vynalézat.
Naopak, když máme něco vymyslet, ale ne-
máme inspiraci, tak je to mnohem těžší. Proto
jsem navrhl tzv. Ideal Box, tedy soubor tří kra-
bic ve třech úrovních. V každé z nich je sto kar-
tiček. V první kategorii jde o soubor šíře poda-
ných všeobecně technických témat.  Funguje
to tak, že si v prvním boxu najdete svoje téma.
V druhém boxu už jsou jednotlivá témata roz-
vedena daleko šířeji a ve třetím boxu už jdete
do detailů. V Koreji mám s tímto systémem
úspěch především na univerzitách, ale kupo-
divu i v komunální sféře. Například se o něj za-
jímají starostové obcí i měst. Například v pro-

středí menších obcí je starosta schopný si svo-
lat občany, aby zjistil, co obec skutečně trápí.
Potom společně najdou patřičné karty, rozdělí
se na jednotlivé týmy, které postupují od myš-
lenky k detailům. Nakonec se na základě vý-
sledků týmů společně rozhodnou, který projekt
bude pro obec nejlepší.  

Rád jsem využil nabídku a přijel o svém sy-
stému přednášet do České republiky. Zde bych
chtěl tento systém realizovat s vašimi studenty
v praxi. Hodně mi pomohl i profesor Lee, který
už o něm přednášel vloni na ČVÚT a letos jsme
s ním seznámili studenty v Ostravě, kde ho
také v praxi odzkoušeli. Princip vypadá složitě,
ovšem jakmile ho člověk pochopí, je snadné
s ním pracovat. Samozřejmě, že jsme na toto
téma přednášeli i na dalších navštívených uni-
verzitách,“ vysvětlil Chae Yisik.  „Také jsme se
domluvili,“ doplňuje A. Uhnák, „že pokud by-
chom chtěli u nás tento program šířit, musíme
vychovat lektory, kteří by systém předávali dal-
ším. V Brně jsem objevil institut, který spolu-
pracuje s univerzitami i středními odbornými
školami v Česku i na Slovensku. V dubnu mů-
žeme za dva dny proškolit lektory. Naštěstí
u nás v Česku už není problém zajistit překlad
z korejštiny do češtiny, protože desítky našich
studentů absolvovaly v Jižní Koreji univerzitní
vzdělání a korejštinu ovládají bravurně.“

Celkově navštívilo Česko a Slovensko 70 ko-
rejských studentů, kteří se seznámili se stu-
denty i jejich univerzitami ve městech Praha,
Brno, Ostrava a Košice. „Naši studenti zase,
když více poznali program a zjistili, jak funguje,
se shodli, že by se do Korejské republiky rádi
podívali,“ dodává na závěr A. Uhnák. „Takže
v současné chvíli připravujeme 30 našich stu-
dentů, kteří by měli vycestovat v květnu tohoto
roku do Koreje. Je potěšitelné, že se situace
tak říkajíc obrací v náš prospěch!“ �

Antonín Karoch
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Mnoho konstrukcí je zároveň špatně
přístupných a kontrolovat jejich
stav je možné pouze s využitím

dronů. „Řada výrobních, montážních
a skladovacích hal byla postavena mezi
lety 1990 až 2000 a přitom běžná životnost
ocelové konstrukce bez údržby je  v závis -
losti na namáhání dvacet až třicet let,“ při-
pomíná Simon Palupčík, výkonný ředitel
Bureau Veritas.  

Ocelové konstrukce jsou přetěžované
a na hranici životnosti
„Ocelové konstrukce obecně nejsou
v dobré kondici. Stavby, které vznikaly v de-
vadesátých letech a přelomu tisíciletí,
dnešním provozům kapacitně nestačí. Do-
chází proto k různým neodborným zása-
hům, například k nepovolenému rozšiřo-
vání hal pomocí vazníků zavěšených na pů-
vodní konstrukci, vrstvení potrubí na po-
trubních mostech či naddimenzování vzdu-
chotechniky zavěšené ze střechy kotvami.
Nebo jsou konstrukce zakryté, jako napří-
klad v mrazírnách, kde vlivem vysokého
teplotního rozdílu uvnitř a vně budovy nad-
měrně korodují,“ shrnuje Simon Palupčík
a pokračuje: „Konstrukce jsou často vadné
už z doby výstavby, ale za špatný stav často
může i zcela chybějící údržba. Na mnoho

Tři pětiny ocelových konstrukcí v Česku jsou v havarijním stavu 
Až 60 % ocelových konstrukcí v Česku je v havarijním stavu. Vyplývá to z výsledků více než
163 kontrol, které v uplynulém roce provedla společnost Bureau Veritas ve skladovacích halách,
výrobních provozech a na potrubních mostech. 
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z nich se nesáhlo dvacet i třicet let. Loni
jsme provedli 163 kontrol ocelových kon-
strukcí a řada z nich je za hranicí životnosti.
Pod vadnými konstrukcemi jsou ale para-
doxně výrobní nebo skladovací provozy za
miliardy korun.“ 

Šetří se na výstavbě hal i údržbě

Praxi při stavbě a údržbě ocelových kon-
strukcí v Česku popisuje Miloslava Pošvá-
řová, soudní znalkyně v oboru ocelových
konstrukcí a protikorozní ochrany: „Při vý-
stavbě nových konstrukcí, například hal, se
často zadají projektantovi  základní údaje
bez požadavků na životnost konstrukcí,
způsob údržby, specifikace, na jakou činnost
se hala bude používat. Projektant se podle
nich snaží najít nejlevnější řešení a stavební
firma samozřejmě zase šetří náklady volbou
stavebních materiálů. A potom přijde ma-
nagement, chce prostor maximálně využít
a neváhá na poddimenzovanou kon-
strukci navěsit technologická zařízení,
aniž by zadal minimálně statický posudek.
Další případ je hala, která se vybaví ná-
kladným technologickým vybavením, ale
ta je již po době životnosti. Nikdy se ne-
prohlížel její stav, prohlídka konstrukcí ani
oprava není možná,“ objasňuje M. Pošvá-
řová.

Jak dále upozornila, při kontrolách často
chybí projektová dokumentace, která je
mnohdy skartována, ztracena nebo zne-
hodnocena. Plán údržby rovněž chybí, při-

tom opravy závažných závad stojí miliony
korun. „Pro příklad, protikorozní nátěr na
mostu vyjde při výstavbě na 1500 až 2500
korun za metr čtvereční, jeho oprava ale
stojí i 85 tisíc korun za metr čtvereční. To
je cena za lešení a nákladné čištění a pří-
stupy, protože projektant na tyto činnosti
nepamatoval.“  Miloslava Pošvářová dů-
razně upozorňuje majitele konstrukcí na
základní dodržování podmínek klíčových
norem řady ČSN EN 1090, ČSN 73 2604
a ČSN 73 2603 a na odpovědnost, která jim
z toho vyplývá. „Od roku 1989 se na tyto
ocelové konstrukce nějak zapomnělo.“

Drony jsou často jedinou možností
kontroly nepřístupných konstrukcí
Inspektoři se často nemohou k samotné
konstrukci dostat, protože je na ní zavě-
šeno mnoho ocelových prvků nebo provoz
v hale vyžaduje přísné hygienické pod-
mínky, které neumožňují fyzickou kontrolu.
Inspektoři z Bureau Veritas již druhým
rokem využívají ke kontrolám nepřístup-
ných konstrukcí drony, a to v rámci spolu-
práce se Správou informačních technologií
města Plzně. „K těmto inspekcím použí-
váme antikolizní drony ELIOS švýcarského
výrobce, společnosti Flyability, které se pro
podobnou práci již využívají v mnoha ze-
mích světa. Tyto drony jsou kromě špič-
kové záznamové techniky a LED přísvitu
vybavené ochrannou klecí, takže se napří-
klad od zavěšené vzduchotechniky pouze

odrazí, ale nehavarují. Nová generace
dronů ELIOS 2, kterou testujeme od loň-
ského léta, je mimo jiné vybavena novou
konstrukcí ochranné klece a optickou sta-
bilizací záznamu, takže kamera dokáže i při
trhaném letu zachytit přesně detaily kon-
strukce, kterou kontrolujeme,“ říká Pavel
Šmíd, ředitel Správy informačních techno-
logií města Plzně. 

Specifické požadavky na inspekční
drony – stabilní dráha letu a vysoké
rozlišení detailů
Při kontrolách musí být dron ovladatelný
i v poryvech větru od klimatizace a záznam
musí být dobře čitelný. „Aby se kon-
strukce dala hodnotit, musí být její vady
rozpoznatelné z blízkosti 20 centimetrů.
V praxi to nyní vypadá tak, že máme
přímo v hale velký televizní monitor, na
kterém vidíme záznam z dronu, a jeho pi-
lota navádíme na místo, které potřebu-
jeme nasnímat v detailu. Ze záznamu pak
pořizujeme fotky do závěrečné zprávy,“
popisuje Simon Palupčík a uzavírá: „K ma-
ximálnímu využití této pokročilé a vysoce
efektivní technologie je nutná úzká spolu-
práce pilota dronu s inspektorem ocelové
konstrukce. Proto vždy doporučujeme,
aby klient trval na doložení kvalifikace
a způsobilosti poskytovatele těchto slu-
žeb, včetně oprávnění pro provoz dronů
od příslušných autorit, například Úřadu
pro civilní letectví České republiky.“ �
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Historie společnosti se začala psát v třicá-
tých letech 19. století a je spjata s tramva-
jovou dopravou. Přibližte nám prosím
cestu, kterou prošla.

Pražská strojírna je podnik s opravdu
dlouholetou tradicí strojírenské výroby. Za-
čínalo se v Karlíně s výrobou parních
a pracovních strojů, to byla ještě tzv. Rus-
tonova strojírna. Až někdy koncem 19. sto-
letí byla společnost akcionována a vznikla
Pražská akciová strojírna. Následně proje-
vily o tovární objekty zájem Elektrické pod-
niky, které vytvořily ústřední dílny pro
městskou dopravu v Praze, takže tímto za-
čala i výroba pro stavbu a opravy kolejo-
vého svršku. Od té doby se činnost stro-
jírny odvíjela v rámci dnes fungujícího Do-
pravního podniku jakožto součást Technic-
kých služeb. V devadesátých letech
pak ošlo k samostatnému vyčlenění, to
bylo v roce 1994, a vznikla Pražská stro-
jírna, a. s., jak ji dnes známe. Tím jsme zí-
skali možnost rozšířit okruh zákazníků a vy-
užít celoroční výrobní kapacity. Dřívější
areál, neboli Rustonka, jak se mu říkávalo,
zažil i povodně. A o dva roky později se to-
várna stěhovala na nynější místo, do Vi-
noře. Kvůli povodním a kvůli stěhování

vznikl dluh v řádech milionů, který dodnes
splácíme. 

Tím jsme se dostali k dnešku, jaký je?
Společnost funguje a daří se nám. Je po

restrukturalizaci z roku 2018, je stabilizo-
vaná a dosáhla hospodářského výsledku
mírně lepšího než v roce 2018. V tomto
roce máme zakázky za 300 milionů z plánu
435 milionů ve výrobě a jsme v tuto chvíli
až do sedmého a osmého měsíce plně vy-
tíženi. Další hromady poptávek jsou zatím
ve stadiu nabídek, takže práce na rok 2020
je dost. Máme v plánu rekonstruovat sta-
rou kotelnu, kam budeme přesouvat
údržbu a vzniklý prostor v hale využijeme
pro další stroje, které máme ve strategic-
kém investičním plánu.

V čem je hlavní specifikace vašich vý-
robků?

Jsme výrobcem veškerých kolejových
konstrukcí pro tramvajovou dopravu.
Především křižovatky, křížení, přestavníky,
různé přejezdy, které jsou v tramvajové
trati, ale zajišťujeme i výměny křižovatek či
výhybek. Takže vše co je v kolejové do-
pravě, v tramvajovém byznysu. Ve střední

Obecně mohu konstatovat, že v našem segmentu průmyslu 
je snižování spotřeby energie investičně nejnáročnější,
řekl CzechIndustry Robert Masarovič, předseda představenstva a generální ředitel Pražské strojírny 
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a východní Evropě patříme mezi ty největší
společnosti, pokud se jedná o tramvajový
provoz. Dále se staráme o kvalitu kolejo-
vého svršku, který reprofilujeme, tedy na-
vařujeme opotřebovaný materiál a ná-
sledně opracováváme broušením tak, aby-
chom odstranily vady materiálu způso-
bené provozem tramvají. Nejčastější záva-
dou je z pohledu broušení vlnkovitost ko-
lejnic. Svářeckými pracemi naopak zajišťu-
jeme kontinuitu materiálu, zejména při
opravách prasklin nebo jiných deformací
kolejnic.

Kde všude se s vašimi produkty nebo služ-
bami můžeme setkat?

Výrobky vyvážíme víceméně do celého
světa. Hlavním exportním zázrakem je Au-
strálie, kde jsme uzavřeli v roce 2018 part-
nerství s operátorem tratí v Melbourne
Yarra Trams. Realizovány byly zakázky za
téměř 53 milionů korun. V Petrohradu
jsme získali zakázku na vozovnu v objemu
44 milionů. V Německu je naším zákazní-
kem město Hannover. Poprvé v historii
jsme vyhráli zakázku do Berlína. Dělali
jsme pro Curych. Děláme Estonsko, Litvu,
Bělorusko, Ruskou federaci. Jednáme na
téma vozovna v Oděse na Ukrajině, která
by byla financována přes Evropskou banku
pro obnovu a rozvoj. Velký projekt jsme zí-
skali i na Slovensku, kde v tomto roce
došlo k rozšíření spolupráce. Tam bychom
měli být v podstatě jediným dodavatelem.

Nebojíte se konkurence? V čem jsou podle
Vás přednosti kolejových konstrukcí
z Pražské strojírny ve srovnání s jinými vý-
robci?

Konkurenční podniky samozřejmě
máme, ale stále jsme v našem oboru
a v naší oblasti největší. A být největší zna-
mená být nejvíce ohrožen. V tom nevidím
výhodu. Naopak naší předností je flexibi-
lita, jsme schopní dostát celému produkč-
nímu celku, tzn. od vlastní konstrukce, za-
měření geodetické a technické přípravy, až
po konečnou montáž. Všechno máme
vlastní. Jsme schopní kdekoliv na světě za-
měřit, připravit, nakreslit, vyrobit a dodat.
Například v Petrohradu jeden dodavatel
vypadl a během měsíce a půl jsme jim do-
dali funkční výhybku, což je v prosinci
téměř zázrak. Takže naší silnou stránkou je
ucelený produkční řetězec a poměrně vy-
soká flexibilita.

Jak dlouho vaše výrobky vydrží? 
To je zajímavá otázka, nejsem si úplně

jistý, zdali vůbec někde existuje nějaký vý-
zkum, který by zkoumal, jak dlouho napří-
klad kolejové výhybky vydrží. Hraje v tom
roli velké množství faktorů.  Dominantním
z nich je například použitá technologie pře-
pravy, tzn. typ tramvají, typ pohonu tram-
vají, rychlost tramvají, užitná zátěž, tzn., jak
plná jezdí ta tramvaj, typ obručí kol a v ne-
poslední řadě klimatické podmínky, ve kte-
rých jezdí.

Vývoj a modernizaci výrobků zvládáte jen
vlastními silami nebo s dalšími partnery?

Ano, vlastními silami. Některé prvky,
které vstupují do inovačního procesu, jako
je třeba vytápění nebo systém rekuperace

energie, tak samozřejmě řešíme s odbor-
nými firmami. Konkrétně systém rekupe-
race řešíme s německým partnerem. 

Rekuperace? Mohl byste nám to více při-
blížit?

Je to o energii. Když tramvaj brzdí, tak
vzniká elektrický objem - statická elektřina
a ta se musí odvádět. Když jede velká
tramvaj jako např. 15T a dobrzdí, tak samo-
zřejmě rekuperuje energii sama přes kola
a vrací ji do sítě, ale mezi kolejemi a kolej-
nicí vzniká statický náboj. A ten je potřeba
někam odvést. 

Pronikat na zahraniční trhy v době globa-
lizace není snadné. Obchod řešíte vlast-
ními silami nebo s podporou státu?

Neřešíme s podporou státu vůbec nic,
děláme si to sami. Vytváříme partnerství,
na kterých stavíme a na nichž budujeme.
Takto máme partnerství v Austrálii, s bělo-
ruskou firmou, s ruskou firmou, v Ně-
mecku máme svého obchodního zástupce,
taktéž na Slovensku partnera. 

Tím se dostáváme k podnikatelskému pro-
středí v České republice.  Je na odpovída-
jící úrovni z hlediska potřeb průmyslu?
S jakými hlavními problémy se potýkáte?

Obrovská byrokracie. Neustále přibývá
v různých segmentech: životní prostředí,
bezpečnost při práci, výkazy zaměstna-
nosti, různé statistiky, výkazy, reakce na
směrnice. To je tak obrovské množství
papírů, nejrůznějších povolení, kontrol,
že tady v podstatě neustále část lidí při-
pravuje nějaké podklady pro nějaké kon-
troly. Ani EU tomu nenahrává, naopak
vytváří další bariéry, směrnice, regulativa
a omezení. Green Deal je manifest zelené
hysterie a jeho naplňování povede k vý-
razně větším škodám na životním pro-
středí. O tom, že je neufinancovatelný
a zničí státní rozpočty ani nemluvit.
Někdo musí konečně zvolat: Král je nahý.
Myslím, že kdyby se třeba tři čtyři pět let
nedělalo nic, tak by to bylo pro průmysl
daleko výhodnější, než každý rok nějaké
změny. Příliš velké množství změn je
pros tě nešťastné. Kafe se také pije, až
když sedlina padne dolů a podnikání
v průmyslu je jako neustále pít nového

turka, kdy mám ještě mezi zuby zbytky
předchozí kávy.

Bojíte se poklesu průmyslové výroby,
pokud by nastal, jaký dopad by to mělo na
vaši společnost? 

Průmyslová výroba je makroekono-
mický ukazatel, který řeší český statistický
úřad. Mně je teoreticky úplně jedno, jestli
poklesne výroba hliníku. Vůbec mě ne-
trápí, jestli poklesne výroba plastových pa-
lubních desek. Ale asi mě bude velmi trá-
pit, jestli Třinecké železárny budou
schopny udělat kolejnice. Makroekono-
mický cyklus je neúprosný, působí na
různé části trhu nestejnou mírou v čase.
V našich končinách je dominantním agre-
gátorem průmyslové a exportní výkon-
nosti automobilový průmysl a ten svou
pružností rychle leze nahoru a v případě
deprese rychle spadne dolů. My jsme nyní
finančně natolik silní, že když vidíme ce-
nové poryvy směrem dolů, tak se předzá-
sobíme. Lze to u brusných kamenů, svařo-
vacího drátu, prostředků BOZP, ale nejde
to u výpalků, specifických typů kolejnic
a u spousty dalších komodit. Kdyby měla
přijít nějaká masivnější deprese, která způ-
sobí přebytek pracovní síly na trhu, nám to
bude ku prospěchu. Kdyby ale mělo dojít
například k sektorové inflaci v oblastech,
které se nás dotýkají, například se sníží
produkce kolejnic a budou se prodávat
dráž, samozřejmě nám to při dlouhých
smlouvách uškodí a může nás to přivést
do ztráty. Obáváme se růstu cen energie.
Proti tomu se zajistit nedá. Ale štěstí přeje
připraveným, a jak pravil klasik, chceš-li
mír, připravuj se na válku. Takže se připra-
vujeme na válku, abychom měli mír.

Témata, o nichž se dnes hodně diskutuje,
jsou nedostatek lidí, ekologie a úspory
energie. Z tiskových zpráv z posledního
období vyplývá, že se touto problemati-
kou soustavně zabýváte. Nejprve bych se
zeptal na nedostatek pracovních sil. Dá se
o tom vůbec hovořit, když máte, pokud
vím, nulovou fluktuaci?

Kdybychom měli víc lidí, byli bychom
asi šťastní a možná bychom vyrobili více.
Už máme dobrou pověst na trhu a daří se
nám nabírat lidi i v zajímavých profesích,
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které jsou obecně nedostatkové - jako je
strojař nebo svářeč. Daří se nám to proto,
že lidé na trhu zaznamenali, že jsme fa-
brika, která platí dobře, stará se o své lidi
a motivuje penězi. Nesnažíme se jim vnu-
covat poukázky do divadla, protože dělník
sice přečte originál Vergilia, ale takové
tady nemáme. Máme dost zaměstnanců
v důchodovém věku a pracujeme na tom,
abychom je mohli nahradit, až jim dojdou
síly. Máme loajální pracovníky a toho si
velmi vážíme. Děláme společné firemní
grilovačky několikrát ročně, pojíme, podi-
skutujeme, družíme se a tmelíme partu. 

Co vše jste udělali a děláte pro zaměst-
nance, byli spokojeni a nechtěli takříkajíc
vzít do zaječích?

Vykořisťujeme je něžně. Zrekonstruovali
jsme zaměstnancům šatny. Před dvěma
roky jsme kompletně vyměnili ochranné
pracovní pomůcky za nové typy, bezpeč-
nější, s vyšší ochranou. Mají nové bezpeč-
ností boty, montérky, helmy, rukavice, re-
spirátory. Investujeme do pracovního pro-
středí, moderních nástrojů a dalšího vyba-
vení. V roce 2018 jsme historicky poprvé
zavedli něco jako podíl na ročním vý-
sledku, pracovníci dostali v prosinci navíc
na účet 15 000 korun. Minulý rok už to bylo
kvůli dobrým výsledkům 27 000 korun kaž-
dému jednomu zaměstnanci. Citlivě pracu-
jeme s penězi, s investicemi, s pracovníky.
Snažíme se těm lidem pomoci v tom, co
jim jde hůř. Nesnažíme se být překážkou
v rodinném nebo soukromém životě, ne-
nutíme je vybrat si mezi prací a rodinou.
Pracujeme na dovzdělávání lidí, pomá-

háme jim i sobě zvyšovat kvalifikaci. Oka-
mžitě, jak náš člověk získá nějaký certifikát,
ihned má lepší výplatu. Oceňujeme zlep-
šováky - malé zlepšováky zaplatíme ihned,
střední a větší se řeší na poradě vedení
nebo až na představenstvu společnosti. Je
to náš systém vnitřního zlepšování. Ale
hlavní pravidlo, které ve fabrice použí-
váme, je pravidlo fair play. Hrajeme naro-
vinu. Když někdo něco podělá, tak mu řek-
neme, že to podělal a nebudeme chodit
kolem horké kaše. Nápravu sjednáme
ihned. Tím se škody nekupí a nenásobí ve
svých důsledcích. Když udělá něco dobře,
hned to ví a pocítí to na výplatní pásce.
Všichni ve fabrice tento systém chápou,
chápou to všechny národnosti, které tady
máme a nikdo ho neporušuje, ani nezneu-
žívá. Jinými slovy, vykořisťujeme něžně
(smích). 

Jak je to v Pražské strojírně s ekologií
obecně?

Třídíme, co se třídit dá, hlavně ve vý-
robě, kde je odpadů více. Jsme velkým
producentem kovového odpadu, který ne-
jenom třídíme, ale i prodáváme, tzn. netra-
tíme na tom víc, než je nezbytné. Investo-
vali jsme do nového a šetrnějšího LED
osvětlení, které nám ušetří kolem 140 tisíc
měsíčně. Stálo to necelé 4 miliony korun,
takže počítám, že za dva a půl roku to bude
zpátky, protože my svítíme i v létě. Světlíky
jsou nedostatečné. Nehledě na to, že LED
světla mají vyšší světelnost než světla
předtím. Instalovali jsme pilotně čistič
vzduchu od spalin po svařování. Výsledky
budeme hodnotit teprve v květnu.

Úspory energie jsou samy o sobě velké
téma. I v tomto případě je o čem hovořit.
Má to svou logiku, když šetřím energii, tak
mám nižší výrobní náklady a stávám se
více konkurenceschopným. Můžete to více
konkretizovat?

Záleží na tom, jaký podíl energie je v ná-
kladovém mixu toho konkrétního výrobce.
Je určitě jiný podíl energií u nás, než v ta-
vírně hliníku nebo v nějaké huti. U nás je
energie velmi podstatným nákladem vý-
roby. V roce 2018 jsme dokoupili nové sva-
řovací agregáty, které mají malinko nižší
spotřebu při svařování, nicméně proud,
který tam vstupuje, je potřebný v nějaké in-
tenzitě, aby tavil materiál. Máme asi ener-
geticky největší zátěž na vytápění a na spo-
třebu strojů. U starších strojů snižujeme
spotřebu především tím, že chladící a vě-
trací části držíme v co největší čistotě a od-
vádíme teplý nebo studený vzduch rychle
pryč. Znamená to, že chladící a ohřívací
části strojů fungují s menší zátěží. Pět až
sedm procent lze takto uspořit, to jsou ma-
ximální možné úspory, které jsme schopni
na starších strojích udělat. A nové stroje se
snažíme kupovat s nižší energetickou zá-
těží. Po ukončení restrukturalizace inten-
zivně investujeme do výrobních procesů.
Obecně mohu konstatovat, že v našem
segmentu průmyslu je snižování spotřeby
energie investičně nejnáročnější.

Nicméně, energetická efektivita má své fy-
zikální i ekonomické hranice. Jak byste
oponoval na argument, že v průmyslu
jsou velké rezervy, pokud jde o spotřebu
energie?
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Asi hodně záleží, kdo by takovou tezi
z pusy vypustil. Čím více budeme ekolo-
gičtí, tím bude dražší náš produkt. Nebrá-
níme se tomu, vnímáme to jako důležité
téma, ale musí to mít hlavu a patu, zdravý
rozum a nesmí to ohrozit společnost. 

Společnost, která se nerozvíjí, spěje k zá-
niku, napsal kdysi klasik, což vám nehrozí.
Můžete nám přiblížit své podnikatelské
záměry v horizontu několika let?

Nemohu být konkrétní, zkusím je pouze
načrtnout. Máme zpracovanou strategii na
pět let. Ta strategie hovoří o tom, že
chceme udržet a zvýšit tržní podíl, ani ne
tak v eurounijním prostoru, protože v něm
byznys funguje úplně jinak, fungují tam
úplně jiné vztahy a vazby. Chceme udržet
svůj tržní podíl v regionu střední Evropy
a u našich globálních partnerů. Bohužel,
směrem na Západ elektronické výběrové
řízení není dogma ani pravidlo, byznys se
mnohdy dělá dohodou, přes různé vztahy
a vazby, které jsou často budovány desítky
let. Orientujeme se na země bývalého So-
větského svazu sdružené v SNS, Polsko,
Slovensko, Austrálii. Naše strategie je po-
stavena na vyšším stupni automatizace.
Potřebujeme výkonnější stroje. Jsme stro-
jírenská fabrika a i do budoucna zůstane
Pražská strojírna strojírenskou fabrikou.
Její core business jsou křižovatky, vý-
hybky, tak to zůstane. Nebudeme svařovat
zábradlí pro mostní konstrukce, ani tepat
květináče, zkrátka hledat další hliněné
nohy. Nemáme na to fyzický prostor. Naše
strategie je jednoduchá: být výkonnější,
produktivnější a udržet si tvorbu zisku tak,
aby si zaměstnanci i akcionář vydělali, naši
zákazníci byli spokojení a my byli pro ně
všechny stabilním partnerem.

Otázka na závěr: Co považujete za hlavní
úspěch, kterého společnost dosáhla od
osamostatnění a proč?

V roce 2018 bych řekl, že naším největ-
ším úspěchem je, že jsme přežili bývalého
ředitele. Protože skončit s výsledkem -
36 000 000 korun ztráty za rok 2016 není
sranda. Banky nás nechtěly, Dopravní pod-
nik jako matka nás nemiloval, dodavatelé
se na nás dívali přes prsty, co jsme to za
bandu amatérů, diletantů a zlodějů. Teď
jsme respektovanou fabrikou na trhu
a stále jsme dcerou Dopravního podniku.
Asi největší úspěch je, že se to s naší par-
tou povedlo zvládnout, že jsme naučili lidi
přemýšlet jinak, vyrábět jinak, chovat se
jinak. Výrazně jsme snížili zmetkovost,
zlepšili jsme kvalitu produkce. Poctivě
musím říct, že bez přízně matky, především
v době restrukturalizace, kdy létaly třísky
na všechny strany, a přes les problémů ne-
bylo vidět slunce, by to nešlo. V té době fi-
nanční ředitel DPP pan Hlaváč byl tvrdým,
ale dobrým partnerem. Parta lidí kolem
pana Maška ze správy dopravní cesty
tramvaje si také s námi užila své, než jsme
začali produkovat věci včas a bezvadně.
Samotná pověst továrny na trhu se zlep-
šila natolik, že se zaměstnanci hlásí sami
a chodí poptávky z poloviny Evropy. Udě-
lali jsme s fabrikou kus práce a teď stačí
akorát vydržet, vytrvat a vyhýbat se průšvi-
hům. �
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Úkol

Provoz na výrobu páry bylo zapotřebí moder-
nizovat a zajistit u něj důslednější řízení, spo-
lehlivější průběh provozu, menší objem odstá-
vek a snížení spotřeby energie

Řešení

Bylo nainstalováno řešení od společnosti
Rockwell Automation, které obsahovalo
•  Frekvenční měniče Allen-Bradley PowerFlex

7000
•  Uvedení do provozu terénním odborným

technikem společnosti Rockwell Automation
pro oblast vysokonapěťových zařízení

•  Podporu před uvedením do provozu
•  Vzdálenou podporu

Výsledky

•  20% snížení spotřeby elektřiny – 22 MWh za
den

•  Lepší přístup k provozním datům vedoucí
k důslednějšímu řízení průtoku vzduchu kotli

•  Snížení zatížení zařízení vedoucí k delší život-
nosti a k snížení nároků na údržbu

Pozadí případu

Chemický průmysl podléhá v mnoha aspek-
tech přísné legislativě. A to nejen v souvislosti
s produkty, které vyrábí, ale také s používa-
nými výrobními procesy, které jsou často
navíc mimořádně náročné z hlediska nezbyt-
ných investic.

Vedle neodmyslitelných bezpečnostních
otázek je primárním cílem pro mnohé nejvýz -
namnější hráče v tomto odvětví také trvalá
udržitelnost, zvláště s ohledem na používání
surovin a spotřebu energie. Při uvážení veli-

kosti některých chemických provozů je zřejmé,
že i malá navýšení efektivity mohou vést k vý-
znamným úsporám energie.

Právě z tohoto důvodu se mnohé chemické
společnosti obracejí na dodavatele procesní
automatizace a informačních systémů s tím,
aby jim pomohli modernizovat jejich postupy
a optimalizovat provozy.

Změny celkových podnikových infrastruktur
jsou méně běžné, zvláště kvůli velikosti pro-
vozů a jejich geografickému rozmístění. Mnozí
však vidí potenciální zlepšení hledisek udržitel-
nosti v oblasti propojenějšího a integrovaného
řízení stávajících provozních aktiv. V těchto pří-
padech je možné dosáhnout efektivnější ob-
sluhy a monitoringu starších zařízení, která by
se jinak ekonomicky nevyplatilo nahrazovat,
s využitím současných řídicích řešení.

Připojením „hloupých“ provozních aktiv
k moderní automatizační technologii mohou
chemické společnosti dosáhnout četných
výhod plynoucích z pokročilých komunikač-
ních infrastruktur, které jim umožní s mnohem
vyšší efektivitou využívat nově získaná pro-
vozní data. To v důsledku vede k vyšší pro-
vozní účinnosti, lepšímu přehledu o proce-
sech, větší flexibilitě a významnému snížení
objemu neplánovaných odstávek.

Jednou ze společností, které potenciál sou-
časných řídicích řešení ke svému prospěchu
odkryly, je firma Solvay Sodi v Bulharsku. Tato
společnost je jedním z největších průmyslo-
vých podniků v Bulharsku a současně největ-
ším evropským provozem na výrobu syntetic-
kého uhličitanu sodného (sody) s roční vý-
robní kapacitou 1,5 milionů tun sody. V roce
1997 byla společnost privatizována do rukou
dvou hlavních akcionářů ‒ mezinárodního che-
mického koncernu Solvay (75% podíl) a tu-
recké chemické společnosti Sisecam (25%
podíl).

Uhličitan sodný je zásadní surovina pro
sklářský průmysl, avšak používá se také při vý-
robě čisticích prostředků, v chemickém prů-
myslu a metalurgii nebo při výrobě křemíko-
vých a skleněných vláken, zatímco jedlá soda
se využívá v potravinářských výrobcích, krmi-
vech pro zvířata, při čištění spalin a ve zdravot-
nictví.

Závod této společnosti ve městě Devnya si
vyrábí svou vlastní elektřinu pomocí parních
turbín poháněných párou z kotlů. Problémem
byl průtok vzduchu kotli, který byl řízen pouze
základním způsobem s využitím tří starých
synchronních motorů, z nichž ani jeden nebyl
připojen k frekvenčnímu měniči, a byly tak tr-
vale v chodu s plným zatížením. Tato situace
nejenže vytvářela těžkosti při řízení procesu
výroby páry, ale celá kotelna se navíc projevo-
vala nestabilně a pravidelně si vynucovala od-
stávky provozu. Přirozeně s tím byla spjata
také značná spotřeba energie a související
emise CO2.

„Prvotním důvodem k této modernizaci
naší infrastruktury je úspora energie,“ vysvět-
luje Ognian Ivanov, vedoucí oddělení elektric-
kých systémů v závodě společnosti Solvay
Sodi. „Ta tvoří základ celopodnikové iniciativy
pro dosažení trvalé udržitelnosti v rámci všech
provozů společnosti Solvay.“

Solvay Sodi oslovila společnost Rotec Ltd.,
oficiálního distributora produktů Rockwell
Automation v Bulharsku od roku 2000. Vedle
své distribuční činnosti společnost Rotec rov-
něž poskytuje podporu v oblasti projekčních,
konstrukčních a údržbářských služeb pro auto-
matizační systémy, kde se může pochlubit pů-
sobivou historií podpory aplikací využívajících
řešení Rockwell Automation po celém Bulhar-
sku.

„Pracovníkům společnosti Solvay Sodi
jsme ukázali zvýšení efektivity a rozšíření

Společnost Solvay Sodi snížila spotřebu elektřiny o více než 20 %
a redukovala emise díky pokročilé technologii
vysokonapěťových měničů

Předmětný provoz na výrobu elektrické energie v rámci chemického průmyslu rovněž získal důslednější
kontrolu nad procesem, snížil nároky na údržbu a rozšířil schopnosti využití procesních dat
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schopností řízení, kterých by tato společnost
dosáhla na základě začlenění frekvenčních mě-
ničů Allen-Bradley PowerFlex® 7000 do svého
systému,“ objasňuje Milen Milev, obchodní
manažer firmy Rotec, „tedy něco, co jsme byli
schopni předvést v akci díky návštěvě jiných
projektů, u nichž poskytujeme naše služby
podpory úspěšně již více než 16 let. Měniče
PowerFlex 7000 nabídly firmě Solvay Sodi
cestu k přesnému řízení otáček motorů tak,
aby odpovídaly hodnotám procesních pro-
měnných a nárokům turbín.“

Tři nainstalované měniče (6 kV – 900, 1 800
a 2 400 kW) jsou k stávajícímu distribuova-
nému řídicímu systému (DCS) provozu připo-
jeny přes síť Profibus. V provozu vykazují ne-
uvěřitelnou robustnost, jelikož jsou mnohem
méně citlivé na kolísání napájení než ostatní
vysokonapěťová zařízení na trhu. Lze je použí-
vat pro velké motory s pozvolným rozběhem,
kde omezují spouštěcí proud, nebo pro řízení
otáček několika motorů zároveň.

Technologie měničů PowerFlex napomáhá
díky funkci přemostění také k maximální ne-
přerušené době v provozu, protože poskytuje
plně synchronní řízení i v případě jakýchkoli
problémů. Synchronní přenos rovněž pomáhá
omezovat mechanické opotřebení součástí,
čímž se v konečném důsledku prodlouží život-
nost motoru a snižují se tím nároky na údržbu.

„U tohoto projektu jsme sledovali tři základní
cíle,“ vysvětluje Milev. „V prvé řadě jsme mu-
seli zaručit rychlé dodání vzhledem k tomu, že
jsme dostali pouhé tři týdny na instalaci měničů
a jejich uvedení do provozu. Zadruhé jsme mu-
seli dodat řešení se schopností přemostění

a zatřetí bylo zapotřebí zvýšit stabilitu celého sy-
stému v případě kolísání napětí.“

Výsledky z hlediska funkční způsobilosti
jsou skutečně působivé. Úspora energie dosa-
huje až 20 %, které odpovídají hodnotě při-
bližně 1 MW za hodinu! „U společnosti Solvay
Sodi jsou velmi spokojeni s tím, čeho se nám
v jejich závodě ve městě Devnya podařilo do-
sáhnout,“ uvádí s nadšením Milev. „Za období
jednoho a půl roku jsme byli svědky pouze je-
diného incidentu s potenciální odstávkou pro-
vozu, přičemž příčinou byl v tomto případě
problém v napájecím systému. Měnič ale fun-
goval přesně tak, jak měl, tedy přepnul na pře-
mosťovací okruh; motory se nezastavily ani na
okamžik. Přesnější řízení vytvořilo rovněž lepší

pracovní podmínky pro ventilátory díky schop-
nosti pozvolného spuštění a řízení otáček. Tyto
méně náročné provozní podmínky v nepo-
slední řadě prodlužují také životnost pomoc-
ných zařízení.“

„Když porovnáme údaje o spotřebě elek-
třiny za rok 2018 s daty za rok 2017, výsledky
jsou až ohromující,“ vysvětluje Ivanov. „U jed-
noho systému ventilátoru jsme celkem ušetřili
3 158 MWh, u druhého 681 MWh a u třetího
4 333 MWh. V součtu všech tří to činí celkem
8 173 ušetřených MWh, jinými slovy 22 MWh
za den! Tato úspora se projevuje také nižšími
emisemi CO2 a obecně je celá tato změna
v těsném souladu s naší koncernovou politi-
kou trvalé udržitelnosti.“  �
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Aktuálně nemá valný smysl ani ztrá-
cet čas planými řečmi o omezování
nejvyšší rychlosti aut (v Německu),

létání letadlem nebo konzumace steaků,
které přinesou v nejlepším případě kosme-
tické změny emisí. Těžiště diskuze je třeba
přenést do oborů, ve kterých jakákoliv po-
zitivní změna přinese skutečně citelné zlep-
šení neblahého stavu. Například na výrobu
elektřiny a tepla z černého a hnědého uhlí.
Veškeré nadšené úsilí EU se Zelenou do-
hodou pro Evropu a bilionovými náklady
může vyjít naprázdno, pokud se uskuteční
smělé plány Číny, Indie, Japonska a dal-
ších zemí: ve velkém dále stavět nové
uhelné elektrárny. 

Největší velmoc

Klíčovou zemí z tohoto pohledu je nepo-
chybně Čína. Vývoj druhé nejsilnější eko-
nomiky světa v posledních desetiletích je

jistě pozoruhodný, ale nebyl by možný,
kdyby se Čína v posledních desetiletích ne-
stala ‚největší továrnou planety.‘ A čínští
komunisté určili své zemi další jasný stra-
tegický úkol – do roku 2050 se stát největší
světovou velmocí. Proto si Říše středu cel-
kem logicky nárokuje právo být i nadále
nenasytným energetickým ‚otesánkem‘.
Ostatní země, které tam výhodně nakupují
a vyrábějí, se přitom nemohou zbavit vý-
znamné spoluzopovědnosti. V důsledku
toho se jim také jen velmi ztuha daří pro-
sazovat ústupky v energetické politice čín-
ského vedení. Čína stejně jako Indie získá-
vají na mezinárodních forech úlitby ve
formě výjimek a odkladů – například z Pa-
řížské smlouvy o snižování emisí skleníko-
vých plynů.  Nízká cena energie je jednou
z hlavních záruk čínského hospodářského
zázraku a vysoké konkurenceschopnosti
výrobků na světových trzích. A tu si jen tak
nedá vzít.

Rozmáchlé plány

Aktuálně činí kapacita čínských uhelných
elektráren okolo 1000 GW (= zhruba 500
‚Temelínů‘), což odpovídá zhruba polovině
světové flotily uhelných elektráren.
Během pouhých třech let 2014-2016 prud -
ce vzrostl celkový instalovaný výkon uhel-
ných elektráren v Číně o neuvěřitelnou
čtvrtinu – jenom tento samotný růst odpo-
vídá celkovému výkonu všech uhelných
elektráren v USA! China Electricity Coun-
cil, zastupující provozovatele čínských
uhelných elektráren, navrhuje jako strop
čínských uhelných kapacit do roku 2030
celkový instalovaný výkon 1300 GW. Čín-
ský uhelný průmysl dokonce požaduje
1400 GW(!) do roku 2035. A celkem se plá-
nuje v různých zemích světa 579 GW no-
vých kapacit v uhelných elektrárnách,
včetně těch čínských – to je růst o více než
čtvrtinu proti současnému stavu! Tím by

K diskuzi

Uhlí je jednou z pák omezování emisí

Zatímco představitelé EU se mazlí s představou, že budou s devíti procenty světových emisí kouzlit
s klimatem celé zeměkoule, skutečnými „vládci klimatu“ jsou absolutně největší emitenti
skleníkových plynů: triumvirát Čína, USA a Indie. Hlavně plány budování dalších uhelných elektráren
ve dvou z těchto zemí mohou v tomto smyslu „otáčet kormidlem celé zeměkoule“. Argumentovat
emisemi na jednoho obyvatele v době, kdy klimatičtí alarmisté varují skoro před koncem světa, je
čirým pokrytectvím. Pokud je situace skutečně tak vážná, pak se rychlé řešení skrývá především ve
velkých absolutních číslech emisí hlavních producentů CO2, aniž by se však veškerá zodpovědnost
přesouvala pouze na ně. 
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se prakticky vymazal veškerý pozitivní
efekt snažení států EU i USA v oboru uhel-
ných elektráren. Celosvětově bylo napří-
klad v roce 2018 odstaveno pouhých
31 GW uhelných kapacit, z toho větší po-
lovina v USA. Země EU disponují uhel-
nými elektrárnami s celkovým výkonem
pouhých zhruba 150 GW. Z toho připadá
na Německo 45 GW, které pilně hodlá od-
stavit nejpozději do roku 2038, nebo spíše
ještě dříve s ohledem na urputný tlak Ze-
lených a ekoaktivistů.

Studie „Boom and Bust 2019“ obsahuje
varování, že již se samotnými emisemi stá-
vajících uhelných elektráren bude ze
strany IPCC doporučené maximální prů-
měrné oteplení atmosféry Země o +1,5
stupně Celsia výrazně překročeno. 

Uhelné elektrárny se v Číně budují prak-
ticky bez ekonomického rizika. Její domácí
zásoby hlavně černého uhlí jsou obrovské,
druhé největší na světě – při současné
těžbě by vystačily až na 300 let, náklady na
dopravu a pracovní sílu nízké. USA sice
mají největší ložiska černého uhlí na světě,
ale těží ročně jen asi pětinu čínské těžby.   

Čína spaluje s odstupem 
nejvíc uhlí na světě
Říše středu těží aktuálně ročně gigantic-
kých 3,1 miliardy tun černého uhlí a k tomu
140 milionů tun hnědého uhlí. To odpovídá
polovině světové roční těžby černého uhlí
a 14 procentům roční spotřeby hnědého
uhlí na světě. 

Samotné dvě země světa Čína a Indie
představují dohromady šedesát procent
světové těžby černého uhlí. Proto by měla
být diskuze s jejich představiteli a hledání
společného řešení tím prvním, co je nyní
třeba učinit pro snížení emisí skleníkových
plynů. Problematika emisí je výsostně glo-
bální záležitostí a její případné důsledky
dopadnou na celý svět. Je nutné ji řešit
globálně – tedy začít u největších znečiš-
tovatelů v absolutních číslech. A těmi je
zmíněný triumvirát, přičemž USA za mi-
nulý rok sice mírně, ale snížily emise
o zhruba tři procenta, zatímco u zbývají-
cích dvou zemí je trend silně opačný.
Proto je i tam třeba šlápnout na brzdu,
dokud je čas. 

Hlad po elektřině neustává

Podle plánů třinácté čínské pětiletky na
léta 2016 – 2020 se mají v zemi zvýšit cel-
kové instalované kapacity na výrobu elek-
třiny z 1604 GW v roce 2016 na 1928 GW
v roce 2020 – to je o více než pětinu. Podíl
kapacit na výrobu elektřiny z obnovitel-
ných zdrojů (solární, větné a vodní) se
během těchto pěti let prakticky nezmění
a bude stagnovat okolo jedné třetiny. Je to
důsledek souběžné intenzivní výstavby
OZE i uhelných elektráren.

Na druhé straně je třeba uznat, že se
Čína zároveň intenzivně snaží zapojit do
zelené energetiky. Je bezkonkurenčně
a s odstupem největším výrobcem elektro-
mobilů, solárních modulů a větrných tur-

bín na světě. Podle informací Bloomberg
New Energy Finance investovala Čína
v roce 2017 do svých obnovitelných zdrojů
energie 133 miliard dolarů, což je více než
Evropa a USA dohromady! 

Také Japonsko řeší problém

Ani jedna z nejvyspělejších zemí světa –
Japonsko – nenašla rychlý recept na
hlad po elektřině v době hluboké restruk-
turalizace své energetiky. Ještě nedávno
kryly téměř bezemisní japonské jaderné
elektrárny zhruba třetinu japonské spo-
třeby elektřiny. Dnes v důsledku fuku-
šimské katastrofy se blíží podíl jaderné
energie nule. Potřebnou elektřinu mezi-
tím poněkud anachronicky Japonsko vy-
rábí ze čtyř pětin v elektrárnách na fo-
silní paliva – uhlí, zemní plyn a ropu.
Letos země vycházejícího slunce zpro-
vozní pět nových uhelných elektráren,
dalších sedmnáct se připravuje! Přitom
se Tokio v Pařížské dohodě zavázalo, sní-
žit emise CO2 do roku 2030 o 26 % proti
roku 2013. 

Skutečně se EU stane vzorem pro Asii?
Strůjci Zelené dohody pro Evropu jsou po-
někud idealisticky přesvědčeni o tom, že
pokud v EU prokážeme uskutečnitelnost
zelené transformace až k dosažení tzv. uhlí-
kové neutrality –  pak se staneme vzorem
pro významné průmyslové země světa. Cí-
lovými státy těchto úvah jsou zejména
velcí emitenti CO2 – Čína a Indie – kteří
zatím novými uhelnými elektrárnami s pře-
hledem přebijí snižování emisí CO2 v EU,
USA a dalších zemích. 

Opodstatněnost myšlenky stát se světo-
vým primusem a tudíž vzorem, hodným
následování, například u migrační krize
zatím vůbec nevychází. Není známa žádná
významnější asijská země, zejména Japon-
sko, Čína, Jižní Korea nebo Vietnam, kam
by proudily statisíce ilegálních imigrantů
jako do EU. Tyto země si nadále pečlivě
chrání svoje státní hranice a v Jižní Koreji
dokonce docházelo nedávno k demonstra-
cím místního obyvatelstva i proti ilegální
imigraci, jejíž rozsah je ve  srovnání s EU
nepatrný.

Najít mechanismus, jak Čínu a Indii mo-
tivovat k menší závislosti na černém uhlí
bude velmi obtížné. Je přitom dost prav-
děpodobné, že formou zákazů ani nezáva-
zných doporučení nelze dosáhnout kýže-
ného výsledku. 

Aktuálními diskuzemi o možnosti zave-
dení ‚uhlíkového cla‘ se EU pohybuje na
velmi tenkém ledě. S jeho pomocí by mělo
dojít ke srovnání podmínek pro evropský
průmysl – který musí platit za svoje emise
CO2 – s konkurencí ze zemí, kde se za ně
neplatí nebo platí méně. Přinejmenším zá-
stupci USA a Číny již vyjádřili nelibost nad
takovými úvahami a varovali před mož -
ným protekcionismem, který může vyvolat
protiopatření…    �

Zdeněk Fajkus, Mnichov
Pramen: Handelsblatt 

a další veřejně přístupné zdroje
Foto archiv
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Základní fakta 
a pozice Svazu průmyslu 

Zelená dohoda pro Evropu je zásadním a am-
biciózním krokem k dosažení klimatické neut-
rality EU v roce 2050, která bezpochyby
ovlivní řadu aspektů našeho života. Pro český
průmysl bude znamenat nové příležitosti, ale
i řadu hrozeb. Předpokládá nejen zásadní
transformaci českého průmyslu, ale rovněž
hlubokou celospolečenskou změnu. Pro spo-
třebitele klimatická neutralita znamená mimo
jiné i ochotu připlatit si za výrobky s nižším
environmentálním dopadem.

Průmysl hraje klíčovou roli ve snahách
o zmírnění dopadů klimatických změn. Svaz
průmyslu má proto ambici být aktivním
a konstruktivním partnerem diskuse o souvi-
sejících politikách a při jejich zavádění do
praxe.

Legislativní a nelegislativní dokumenty,
které budou po Zelené dohodě následovat,
musí být navrženy racionálně s ohledem na
zachování dlouhodobé konkurenceschopnosti
evropského a českého průmyslu, socioekono-
mické stability společnosti a musí respektovat
technologickou neutralitu. Na snaze o splnění
cílů se musí dle reálných možností podílet
všechny sektory. Cílů nemůže být dosaženo
jen pomocí revize EU ETS. Je nutno zabránit
přijímání rychlých a nedostatečně promyšle-
ných opatření.

Dosažení cílů Zelené dohody bude vyžado-
vat zásadní a komplexní změnu české ener-
getiky. Výstavba nových zdrojů energie, které
nahradí postupně vyřazované elektrárny,
bude vyžadovat investování značných finan -
čních prostředků. Podstatné změny budou

probíhat také v důležitých průmyslových od-
větvích ČR, včetně jejich dodavatelských ře-
tězců a návazných sektorů.

Pro český průmysl je zásadní, aby byly re-
spektovány reálné možnosti transformace na
nízkouhlíkovou ekonomiku s ohledem na
vývoj nejlepších dostupných technologií, spe-
cifika jednotlivých sektorů, investiční cykly
a nedošlo k podlomení jeho mezinárodní kon-
kurenceschopnosti. Náklady transformace
budou pro ČR vyšší než v západních zemích,
které mají nižší podíl průmyslu na tvorbě HDP.

Průmysl jako významný sektor ekonomiky
ČR, jehož odběrateli jsou mj. i ostatní země
EU, si svou roli v oblasti ochrany životního
prostředí uvědomuje, již dnes plní řadu ne-
ustále se zpřísňujících norem a často koná
i nad rámec zákonných povinností. Plnění cílů
napomáhají i inovační aktivity a sledování
a aplikace technologických trendů jako napří-
klad digitalizace. Nutné je ale při stanovování
cílů respektovat dostupnost technologií, tech-
nologické procesy a reálné možnosti s ohle-
dem na specifika jednotlivých sektorů, která
mohou představovat objektivní limity pro je-
jich další vývoj. Pro některá odvětví průmyslu
nejsou klimaticky neutrální technologie na

trhu dostupné a nejsou ani ve fázi vývoje. Ri-
ziko úniku uhlíku, tj. přestěhování výroby do
zemí mimo EU, je velmi reálné. Pokud bude
regulační rámec na snížení emisí CO2 v prů-
myslu zaveden bez ohledu na dostupnost
technologií, investiční a provozní náklady,
hrozí přesun velké části průmyslu z EU do tře-
tích zemí a s tím související ztráta průmyslové
základny, know-how a kvalitních pracovních
míst. Pouhý přesun průmyslové výroby
mimo EU by s největší pravděpodobností
globální emise skleníkových plynů zvýšil.
Specifika vybraných průmyslových sektorů
jsou zpracována v samostatné příloze tohoto
dokumentu.

Svaz průmyslu a dopravy ČR vidí příležitost
Zelené dohody pro Evropu mimo jiné ve zvý-
šené finanční podpoře projektů na snížení
emisí skleníkových plynů, snížení znečišťujících
látek, rozvoj obnovitelných zdrojů energie, re-
alizace úspor energie a rozvoj a modernizaci
elektrizační a plynárenské soustavy. Bude pro-
bíhat modernizace stávající a výstavba nové
infrastruktury (včetně infrastruktury alterna-
tivních paliv v dopravě), posilování přenoso-
vých a distribučních sítí, rozšíření a moderni-
zace IT prostředků a nových SW pro zajištění
propojení všech trhů a řízení sítí, a zapojení
nových „chytrých“ zařízení.

Svaz průmyslu a dopravy ČR je přesvěd-
čen, že k očekávanému návrhu na zvýšení cíle
snižování emisí do roku 2030 a veškeré ná-
vazné legislativě musí být doplněna kvalitní
studie dopadů se zahrnutím národních speci-
fik a různých výchozích podmínek při dosa-
hování navrhovaných cílů, která bude zahrno-
vat ve všech sektorech dopady na spotřebi-
tele, zaměstnanost a veřejné rozpočty jednot-

Dosažení cílů Zelené dohody bude vyžadovat 
zásadní a komplexní změnu české energetiky
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livých členských států. Stejně důležité je ná-
sledné respektování závěrů takové studie.

Svaz průmyslu a dopravy ČR považuje plá-
novaný harmonogram za napjatý a velmi rizi-
kový pro kvalitní zpracování legislativních
a nelegislativních dokumentů, které by se
měly opírat o analýzy dopadů. Zohlednění po-
třeb a možností jednotlivých sektorů, včetně
komplexního vyčíslení dopadů, musí převážit
nad snahou přijmout rychlá rozhodnutí.

Evropská komise odhadla, že jen dosažení
stávajících klimaticko-energetických cílů do
roku 2030 bude v EU vyžadovat dodatečné
roční investice ve výši 260 mld. Eur (vychází
ze scénáře EUCO 32, 32,5), což je přibližně
1,5 % HDP v roce 2018. Vyčíslení dopadů na
jednotlivé státy Evropská komise neprovedla.
Vnitrostátní plán ČR v oblasti energetiky a kli-
matu schválený vládou ČR 13. ledna 2020
uvádí například celkové náklady veřejné pod-
pory spojené s rozvojem obnovitelných
zdrojů energie zhruba 560 mld. Kč do roku
2030. Dosažení cíle meziročních úspor (dle
článku 7 směrnice od energetické 2012/27/EU
o energetické účinnosti) je spojeno s celko-
vými investicemi ve výši 634,5 mld. Kč1 a alo-
kací ve výši 157,8 mld. Kč z veřejných zdrojů.

Na úrovni EU nebylo stále ani dosaženo
dohody o víceletém finančním rámci na léta
2021-27, a tak není zřejmé, s jakými pro-
středky z fondů EU bude ČR moci v tomto ob-
dobí počítat. Svaz průmyslu vítá Mechanis-
mus pro spravedlivou transformaci i Fond
pro spravedlivou transformaci. Jeho celková
výše 7,5 mld. EUR však není zdaleka dosta-
tečná a pokryje pouze zlomek celkových ná-
kladů transformace v zemích s významnou
těžbou uhlí.

Vzhledem k tomu, že zatím nebyla vyhod-
nocena finální znění Vnitrostátních plánů
v oblasti energetiky a klimatu a nebyly analy-
zovány dopady odchodu Velké Británie z EU,
není jasné, kde se EU27 ohledně možného
naplnění stávajících klimaticko-energetických
ambicí do roku 2030 vůbec nachází. Z národ-
ních klimaticko-energetických plánů člen-
ských zemí z března 20192 vyplývá, že mimo
EU ETS bude dosaženo i s dodatečnými opa-
třeními nejvýše 28% snížení emisí skleníko-
vých plynů a že cíle (30 %) v 2030 nebude do-
saženo. Není ani jasné, zda EU splní své cíle
pro rok 2020. Zejména v oblasti cílů energe-
tické účinnosti EU značně pokulhává3.

Scénáře Evropské komise z roku 2018 ve-
doucí dosažení klimatické neutrality EU do
roku 20504 počítají se snížením emisí sklení-
kových plynů do roku 2030 o 46 až 47 % (bez
zahrnutí LULUCF) ve srovnání s rokem 1990.
Ze scénáře Evropské komise EUCO3232.5
z června 2019 vyplývá, že současné politiky
a legislativní opatření v oblasti snižování
emisí do roku 2030 přináší úsporu 45,6 %
a jsou tedy rámcově konzistentní s cílem
emisní neutrality EU v roce 2050 a není
důvod do nich zásadně zasahovat.

Svaz průmyslu a dopravy ČR upozorňuje,
že legislativní a nelegislativní dokumenty
jsou připravovány v době, kdy ještě nedošlo
ani k plné implementaci legislativy z balíčku
Čistá energie pro všechny Evropany, nebyly
vyhodnoceny její reálné efekty či  se nachá-
zíme v době krátce po schválení emisních
cílů. Revize legislativního rámce pro rok 2030
přináší značnou nejistotu pro celé podnikatel-
ské prostředí, znemožňuje dlouhodobé plá-

nování investic a vede k tlaku na realizaci pro-
jektů s velmi krátkou dobou návratnosti. Další
případné rychlé zvyšování několik let dojed-
návaných cílů pro rok 2030 tak považujeme
za vysoce nebezpečné pro podnikatelské pro-
středí nejen z hlediska podnikatelského plá-
nování, ale také z hlediska technické, ekono-
mické či sociální stránky proveditelnosti cílů.

Například Směrnice IED není dosud plně
aplikována, přechodné režimy dosud nevypr-
šely a tudíž není dostatek dat k vyhodnocení
přínosů a nákladů. IED má navíc v sobě za-
budovaný revizní mechanismus – Závěry
o BAT, které systematicky periodicky zpřísňují
požadavky na dotčené zdroje. Poslední Zá-
věry o BAT pro LCP (sektor postihující cca
50 % dopadů IED sektorů) jsou účinné až od
srpna 2021, dostatečná data k vyhodnocení
je možné získat až v roce 2027.

Nařízení stanovující emisní cíle CO2 pro
osobní a lehká užitková vozidla pro roky 2025
a 2030 bylo přijato teprve v roce 2019 s plá-
novanou revizí v roce 2023. Dle Zelené do-
hody by k revizi mělo dojít o dva roky dříve,
kdy mj. ještě nebudou dostupná data o pl-
nění přísnějších limitů z let 2020/2021.

Zdravé podnikatelské prostředí vyžaduje
stabilní legislativně regulatorní prostředí, ve
kterém je jasně stanoveno, kdo ponese ná-
klady a kde nebude docházet k „utopeným“
nákladům. Navrhovaná opatření musí být
maximálně nákladově efektivní a nesmí být
v rozporu s udržitelností sociální politiky
a konkurenceschopnosti hospodářství člen-
ských států. Aby evropský průmysl zůstal
konkurenceschopný a aby měla snaha o zpo-
malení globálního oteplování smysl, musí se
k EU připojit ostatní velcí emitenti. EU musí
přesvědčit ostatní státy, zejména Čínu, USA
a ostatní členy skupiny G20, kteří v současné
době produkují 80 % celosvětových emisí
skleníkových plynů, aby se připojili ke snaze
snížit antropogenní emise skleníkových
plynů. Skutečně dosažený pokrok v této ob-
lasti je však zatím velmi malý a EU zůstává ve
svém úsilí do značné míry osamocena.

Navrhovaná opatření musí být maximálně
nákladově efektivní i z toho důvodu, že vý-
znamně ovlivní budoucí prosperitu Evropy
a zatíží hospodářství výdaji, které by mohly
být využity k investicím do digitalizace, ino-
vací nebo infrastruktury. Efektivita zavádě-
ných opatření proto musí být kontinuálně
hodnocena.

Svaz průmyslu a dopravy ČR (nejen) od
vlády ČR očekává, že Zelená dohoda pro Ev-
ropu a z ní vyplývající strategické dokumenty
a připravovaná legislativa budou důsledně
analyzovány a připomínkovány a bude vyna-
loženo úsilí odpovídající jejich významu smě-
řující k prosazení zájmů České republiky. Do-
mníváme se, že s ohledem na provázanost jed-
notlivých agend je třeba na úrovni ČR tato vy-
jednávání koordinovat a národní pozice nále-
žitě konzultovat s domácí odbornou veřejností.

Požadavky Svazu průmyslu pro naplnění
Zelené dohody pro Evropu
•   Legislativa musí zachovávat technologic-

kou neutralitu a nepředepisovat technolo-
gie, které mají být využity. Zároveň respek-
tovat dostupné technologické možnosti.

•   Klást dostatečný důraz na jednotlivá ná-
rodní specifika a různé výchozí podmínky

při dosahování navrhovaných cílů. Každý
členský stát by měl mít možnost volby
vlastních opatření k dosažení cílů.

•   Neopomíjet roli jádra v energetickém mixu
a především jeho úlohu ve snaze dosáh-
nout uhlíkovou neutralitu.

•   Garantovat stabilitu legislativně regulator-
ního prostředí, aby odpovídala investičním
cyklům a nedocházelo k utopeným nákla-
dům z důvodů změn politiky.

•   Zajistit, aby se s ohledem na své reálné
možnosti podílely na plnění cílů všechny
sektory. Systém EU ETS a subjekty do něj
spadající nesmí přebírat břemeno plnění
cílů za ostatní subjekty a sektory mimo sy-
stém.

•   S ohledem na omezení ekonomických dis-
torzí na trhu s teplem a sociálních dopadů
na domácnosti včetně energetické chu-
doby je třeba zajistit přechodné navýšení
bezplatné alokace povolenek na výrobu
tepla ve spalovacích zařízeních v rámci
soustav zásobování teplem.

•   Je nutné zvýšit aktivitu EU v globální spo-
lupráci a přesvědčit ostatní státy, aby se
připojily ke snaze snížit emise skleníkových
plynů. EU zodpovídá za zhruba 9 % celo-
světových emisí CO2 a její podíl nadále
klesá. Je zapotřebí koordinovaného úsilí
všech států, pokud má být dosaženo za-
mýšleného cíle.

•   Zabránit „úniku uhlíku“. Regulační rámec
na snížení emisí CO2 v průmyslu musí být
zaveden s ohledem na dostupnost techno-
logií a jejich investičních a provozních ná-
kladů, jinak hrozí přesun velké části prů-
myslu z EU do třetích zemí a s tím souvise-
jící ztráta průmyslové základny, know-how
a kvalitních pracovních míst.

•   Ochranná a kompenzační opatření musí
být součástí nových regulatorních poža-
davků a cílů, nikoliv předkládána až doda-
tečně.

•   Zajistit dostatek finančních prostředků,
které musí být navýšeny oproti současné
alokaci na stávající cíle a které budou ur-
čeny pro rozvoj nových technologií, vý-
stavbu nových zdrojů energie, modernizaci
stávajících zdrojů energie a výstavbu infra-
struktury (včetně infrastruktury pro čistou
mobilitu), podporu investic do výzkumu
a do pilotních projektů. V neposlední řadě
je třeba zajistit dostatek finančních pro-
středků na vzdělávání a rekvalifikaci.

•   Navrhnout adekvátní řešení ochrany ev-
ropského trhu a evropských výrobců před
dovozem výrobků ze zemí s nižší mírou
ochrany životního prostředí a zajistit tak
konkurenceschopnost evropského i čes -
kého průmyslu. Možnými řešeními jsou
kompenzační opatření na hranicích, jejichž
návrh musí být doprovázen analýzou do-
padů na různé průmyslové sektory.

•   Zohlednit požadavky přenosové soustavy
a distribuční soustavy na zajištění spoleh-
livé stabilní dodávky elektřiny v požado-
vané kvalitě.

•   Zpracovat studii dopadů očekávaného ná-
vrhu na zvýšení cíle snižování emisí do
roku 2030 na jednotlivé členské státy, vy-
užít výsledky i pro alokaci podpory jednot-
livým státům.

•   Stanovit, kdo ponese náklady, v jaké výši
a zajistit, aby nedocházelo k jejich neefek-
tivní alokaci. Neopomíjet volbu ekonomicky
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nejefektivnějších nástrojů dosažení stano-
vených cílů.

•   Nezvyšovat administrativní zátěž kvůli po-
žadavkům na sběr dodatečných informací,
které nesouvisejí s přímou hospodářskou
činností podnikatelských subjektů a do-
mácností.

•   Zapojit aktivně do diskuse a přípravy legis-
lativních i nelegislativních dokumentů zá-
stupce průmyslu.

•   Komunikovat veřejnosti skutečné náklady
a dopady regulace pro občany a firmy v ČR
a EU.

Pozice k Fondu pro spravedlivou
transformaci (Just Transition Fund)
Svaz průmyslu vítá Fond pro spravedlivou
transformaci. Celková výše FST/JTF 7,5 mld.
EUR je však zcela nedostatečná. Nejsme si
ani jisti, zda je dostatečný pro úspěšné zahá-
jení spravedlivé transformace, neboť komi-
sařka pro energetiku Kadri Simson uvedla, že
transformace evropského hospodářství si vy-
žádá nejméně 260 mld. EUR/rok, což považu-
jeme za poměrně optimistický odhad. Při jed-
noduchém přepočtu podle počtu obyvatel by
náklady na transformaci ČR znamenaly nej-
méně 5 mld. EUR/rok. Přitom lze očekávat, že
náklady transformace ČR budou nadpropor-
cionální. Část prostředků z Fondu pro spra-
vedlivou transformaci dostupná pro ČR ve
výši 581 mil. EUR je proto nedostatečná až
bezvýznamná.

Svaz požaduje, aby ČR respektovala dopo-
ručení Evropské komise k doplnění zdrojů
Fondu pro spravedlivou transformaci ze
zdrojů EFRR a ESF+ k zajištění podpory firem
v uhelných regionech a procesu jejich trans-
formace.

Zároveň všechny společnosti, které jsou
v současné době aktivní v těžbě a využití uhlí
a dalších způsobilých činnostech, musí být
způsobilými příjemci financování FST bez
ohledu na jejich velikost. Malé a střední pod-
niky si zaslouží výraznou podporu, nicméně
s dalším omezením pro ty velké nesouhla-
síme, protože již dnes je v některých přípa-
dech výrazně omezují pravidla EU (nižší míra
podpory, celková alokace). Pokud nebudeme
podporovat podniky všech velikostí, ČR jako
průmyslová země bude mít navíc velké
problémy s plněním některých evropských
klimaticko-energetických cílů. Podpora
všech dot čených společností a jejích zaměst-
nanců je důležitá pro úspěšnou transfor-
maci.

Klíč pro alokaci prostředků mezi jednotlivé
členské státy by měl víc zohledňovat zaměst-
nanost v sektoru těžby a energetického vy-
užití uhlí. Měl by být doplněn o indikátor GNI
v regionech dotčených tímto průmyslem.
Podpora by měla směřovat primárně do uhel-
ných regionů, které budou nejvíce zasaženy
procesem transformace k nízkouhlíkovému
hospodářství. Obecné a plošné aktivity přímo
nesouvisející s transformací by neměly být až
na odůvodněné výjimky podporovány.

Musí být odstraněna nadbytečná admini-
strativní zátěž, například velmi detailní repor-
ting podpořených podniků či nevhodně na-
stavené podmínky. Pravidla pro využití pod-
pory musí být co nejjednodušší a zároveň fle-
xibilní a atraktivní, aby byla zajištěna dosta-
tečná absorpční kapacita. Vhodné je také vy-

užít již připravované struktury nového ope-
račního období.

Základní vyjádření k vybraným prioritním
tématům (krokům v rámci Zelené dohody
pro Evropu)
Právní rámec pro klima (Climate law)
•   Dle dikce Zelené dohody je nutné cíl (i stra-

tegii) dosažení uhlíkové neutrality legisla-
tivně ukotvit v podobě tzv. Klimatického zá-
kona. Ač zatím nejsou známy podrobnosti,
lze předpokládat spíše obecný text stanovu-
jící závazný cíl pro rok 2050 a prozatímní cíle
pro roky 2030 a 2040. Pro Svaz průmyslu
a dopravy ČR a potažmo českou ekonomiku
bude klíčové, aby jakýkoliv návrh klimatic-
kého zákona plně reflektoval obecné zásady
tvorby unijní legislativy, tj. subsidiaritu i pro-
porcionalitu, a zejména pak zásady obsa-
žené v čl. 191 SFEU (respektive čl. 192
Smlouvy), které pro jakoukoliv politiku EU
v oblasti ochrany životního prostředí poža-
dují komprehensivní datovou a technickou
analýzu zohlednění ekonomických a sociál-
ních disparit mezi členskými státy i regiony
se zřetelem neohrozit dosažení rovnoměr-
ného hospodářského rozvoje na regionální
i celounijní úrovni. Dopadové studie a zhod-
nocení proveditelnosti jednotlivých navrho-
vaných krátkodobých i dlouhodobých opa-
tření (na evropské i národní úrovni) budou
pro Svaz průmyslu a dopravy ČR vždy ne-
zbytnou podmínkou. Další principy, které je
třeba dodržovat, jsou uvedeny výše v zá-
kladní pozici Svazu průmyslu a dopravy ČR
k Zelené dohodě pro Evropu.

Komplexní plán na zvýšení klimatického cíle
EU pro rok 2030 (Comprehensive plan)
•   Svaz průmyslu a dopravy ČR upozorňuje,

že legislativní a nelegislativní dokumenty
jsou připravovány v době, kdy ještě ne-
došlo k vyhodnocení úspěšnosti naplňo-
vání klimaticko-energetických cílů do roku
2020, kdy nedošlo k plné implementaci le-
gislativy z balíčku Čistá energie pro
všechny Evropany, nebyly vyhodnoceny
reálné efekty či se nacházíme v době krátce
po schválení emisních cílů. Navíc nyní jsou
teprve schvalovány vnitrostátní (tzv. klima-
ticko-energetické) plány. Jen například pl-
nění nyní stanovených cílů pro rok 2030
v oblasti úspor energie a obnovitelných
zdrojů bude dle vnitrostátního plánu vyža-
dovat v ČR dodatečné investice přesahující
bilion korun. Každé další navyšování cílů
navíc snižuje mezní efekt z vynaložených
prostředků. Cíle pro rok 2030 diskutované
několik let, by tak bez vyhodnocení jejich
plnění byly zvyšovány v době, kdy ani ještě
nenastalo období pro jejich plnění (více viz
pozice Svazu průmyslu a dopravy k Zelené
dohodě pro Evropu). Opětovné a nepodlo-
žené navyšování cílů aktuálně zvyšuje pod-
nikatelskou nejistotu (speciálně v odvě-
tvích s dlouhými investičními cykly)
a může v důsledku zastínit již dosažené či
dosahované environmentální pokroky
v EU.

•   Pro efektivitu a realizovatelnost rámce
2030 bude mimo jiné důležité, jakým způ-
sobem by byl cíl stanovený v klimatickém
zákonu distribuovaný nejen mezi jednot-
livé členské státy, ale i mezi jednotlivé sek-

tory. Cíl by měl být navržen teprve poté, co
budou analyzovány všechny dodatečné
nástroje přispívající k plnění zvýšené am-
bice (například revize společných politik –
dopravní, průmyslová, zemědělská, včetně
nastavení podpůrných mechanismů)
a technologická a ekonomická dostupnost.
To vše s ohledem na ekonomickou vyspě-
lost členských států. Minimálně z výše uve-
dených důvodů nelze souhlasit s rychlým
navýšením aktuálního cíle pro rok 2030 na
diskutovaných 50-55 %.

Kompenzační opatření na hranicích EU (Car-
bon Border Adjustment)
•   Kompenzační environmentální opatření by

měla být důkladně zvážena jako součást
mozaiky nástrojů s cílem zachovat globální
konkurenceschopnost evropského prů-
myslu v odvětvích, kde hrozí riziko úniku
uhlíku. Pro ČR jako průmyslovou a ex-
portně orientovanou ekonomiku je zároveň
klíčové analyzovat dopad na různé prů-
myslové sektory a nespustit obchodní
války a zajistit, aby součástí opatření byl
i exportní rabat zajišťující rovné podmínky
firmám vyvážejícím mimo EU.

Revize EU-ETS
•   Svaz průmyslu a dopravy zásadně odmítá

nepřiměřené a rychlé kroky v oblasti EU
ETS. Již dosavadní kroky vedly ke zvýšení
cen elektrické energie a zhoršení konku-
renčních pozic průmyslových sektorů jako
je například ocelářství. Navíc kompenzační
opatření, která příslušné evropské normy
umožňují, byly a jsou zaváděny v ČR se
zpožděním a omezeními. Je třeba, aby pří-
spěvek ke klimatickým cílům se týkal dle
reálných možností všech subjektů v ekono-
mice a nebyl používán pouze skrze zpřís-
ňování nástroje EU ETS. Nejprve je třeba
předložit důkladné vyhodnocení systému,
rizik, možností zapojení a dopadů.

Zajištění kompenzačních opatření, podpory
inovací a finančních zdrojů
•   Součástí jakýchkoliv nových regulací musí

být účinná a dostatečná kompenzační opa-
tření zajišťující mimo jiné konkurence-
schopnost podniků EU vůči třetím zemím
s volnější environmentální legislativou,
dále pak zajištění maximální podpory vý-
zkumu, vývoje a inovací a dostatečných fi-
nančních zdrojů. Kompenzační opatření
musí být implementována zároveň s přijí-
manými novými cíli a regulacemi. Finanční
zdroje na související podpůrná opatření,
dotační podporu či kompenzace musí být
úměrně navýšeny tak, aby odpovídaly sku-
tečným dodatečným nákladům. U finanč-
ních prostředků poskytovaných podnikům
jako kompenzační opatření, například
v souvislosti s vyšší cenou energie, poža-
dujeme, aby nebyly stanovovány pod-
mínky pro jejich využití.

Revize nařízení stanovující emisní normy CO2

pro osobní a lehká užitková vozidla
•   Současně platné nařízení stanovující

emisní cíle CO2 pro osobní a lehká užitková
vozidla do roku 2030 bylo přijato teprve
v roce 2019 s plánovanou revizí v roce
2023. Dle Zelené dohody by k revizi mělo
dojít o dva roky dříve, kdy nebudou data
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o plnění přísnějších limitů z let 2020/2021.
Navíc měla revize původně sloužit k pří-
padné korekci emisních cílů po vyhodno-
cení technických možností, rozvoje dobíjecí
a plnící infrastruktury či sociálních dopadů,
neboť schválené cíle do roku 2030 jsou již
tak velmi ambiciózní. K dalšímu zpřísnění
tak může dojít bez podložení daty a evalu-
ace nákladů a skutečných přínosů.

•   Zároveň je třeba využít potenciál snižování
emisí stávajícího vozového parku a zohled-
ňovat možnosti využití alternativních paliv
(včetně plynných). Legislativa by měla za-
chovávat technologickou neutralitu, sladit
cíle s cíli v oblasti energetických úspor
a užití OZE a využít by se měla pokročilá
biopaliva a syntetická paliva. Plánovaná re-
vize směrnice o zavádění infrastruktury pro
alternativní paliva by měla být ambició-
znější ve stanovování cílů pro členské státy
a více by se měla zaměřit na infrastrukturu
pro těžká užitková vozidla.

•   Pro ČR jako zemi s velkým hospodářským
významem automobilového průmyslu (po-
díly ≈ 9 % HDP, ¼ průmyslové výroby, ¼
exportu ČR, 170 tis. zaměstnanců) je klí-
čové, aby se prosazovaly realistické cíle EU
v oblasti snižování emisí z vozidel v rámci
revize nařízení, respektovala se délka vývo-
jových a produkčních cyklů a stabilita legis-
lativního prostředí.

Zpřísnění emisních norem EURO
•   Komise v roce 2021 chce představit návrh

nových norem pro emise látek znečisťujících

ovzduší vozidly se spalovacím motorem
(třída EURO 7/VII). U osobních vozidel již od
roku 2014 platí standardy EURO 6 týkající se
NOx, CO, PM a dalších škodlivých látek, které
byly v mezidobí dále zpřísňovány formou při-
jetí nové metodiky pro měření v laboratoři
WLTP a testování v reálném provozu.

•   K dalšímu zpřísňování by mělo docházet
na základě vyhodnocení přínosů dosavad-
ních kroků (Euro 6d/Euro VI, legislativa
v oblasti emisních norem CO2) pro kvalitu
ovzduší a tvrdých dat, nikoliv primárně na
základě politického zadání. Musí být také
technologicky proveditelné a s ohledem na
to, že tlak na snižování některých emisí
může způsobit problém s nárůstem emisí
jiných (např. CO2 vs. NOx). Legislativa pro
emisní limity EURO a normy pro CO2 by
tak měla být sladěna.

•   Kromě toho je třeba se zaměřit i na obnovu
zastarávajícího vozového parku a jeho kon-
trolu (např. odmontované filtry pevných
částic či obcházení vstřikování AdBlue).

Další sledovaná témata

Zelená dohoda pro Evropu je komplexní do-
kument, který avizuje množství dalších legis-
lativních i nelegislativních kroků, které budou
pro SP ČR důležité, jako například:
•   Revize Směrnice 2018/2002 o energetické

účinnosti (EED)
•   Revize Směrnice 2018/2001 o podpoře vy-

užívání energie z obnovitelných zdrojů
(RED)

•   Revize Směrnice o průmyslových emisích
(IED)

•   Revize Směrnice Rady 2003/96/ES o zda-
nění energetických produktů a elektřiny
(Energy Taxation Directive)

•   Revize pravidel veřejné podpory
•   Průmyslová politika EU
•   Chemicals strategy for sustainability
•   Circular Economy Action Plan
•   Směrnice Evropského parlamentu a Rady

2014/94/EU o zavádění infrastruktury pro
alternativní paliva

•   Otázka integrace sektorů (sector coupling,
smart integration).

•   Oblast využívání již existující infrastruktury,
zejména té plynárenské

•   Revize TEN-E nařízení (EC 347/2014)
•   Role PDS v rámci Energy Transition
•   LULUC a Forestry regulation, New EU fo-

rest stratégy
•   Circular economy, Waste reform, SUP
•   Finance strategy and investment plan
•   Strategie pro integraci chytrého sektoru
•   Plynárenský/dekarbonizační balíček
•   Legislativní návrh k bateriím
•   Strategie pro udržitelnou a chytrou mobi-

litu

Příloha: Specifika dosažení klimatické
neutrality v jednotlivých sektorech
Ocelářský průmysl
Ocel jako nekonečně recyklovatelný mate-
riál ideálně naplňuje principy environmen-
tální udržitelnosti a bude nepostradatelná
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při dosahování klimatických cílů (např. díky
její zásadní roli pro železniční dopravu, větrné
elektrárny, komponenty pro „čistý“ automo-
bilový průmysl, vysokopevnostní konstrukce
v moderních stavbách, atd.). Evropské ocelář-
ství však současně patří k sektorům nejvíce
ohroženým tzv. únikem uhlíku. Tento efekt je
i díky zpřísňující se klimaticko-energetické po-
litice EU bohužel již dnes zřetelně pozorova-
telný (citelně klesá výroba v EU a zvyšují se
dovozy ze zemí bez environmentálních poli-
tik). Nedostatečná ochranná opatření EU
v souvislosti s dalším zpřísňováním cílů by
tak zcela jistě vedla k postupnému vymístění
ekologizované výroby oceli z EU, ztrátě sto-
vek tisíc přímých i nepřímých pracovních
míst a ke zvýšení globálních emisí.

V současnosti neexistují komerčně do-
stupné technologie na další radikální snížení
emisí CO2 při výrobě oceli, jež jsou nedílnou
součástí chemických a fyzikálních procesů
této výroby. I kdyby se takové technologie vy-
vinuly a vyzkoušely v horizontu 10-15 let, což
je optimistické, evropští oceláři i v tomto ob-
dobí dále ponesou stále rostoucí přímé i ne-
přímé náklady EU ETS včetně drahé energie.
Jejich ocel tedy bude bez zásahu na hranici
EU vůči oceli ze třetích zemí cenově nekonku-
renceschopná se všemi důsledky pro evrop-
ské ocelářství.

Chemický průmysl

Chemický průmysl je energeticky náročný
průmysl, který patří mezi klíčová odvětví
české ekonomiky. Pro chemický průmysl je
zásadní řešení výroby a dodávky tepla a elek-
trické energie v souladu s přístupem a pod-
mínkami realizace pro celý energetický sek-
tor. Znamená to maximální podporu využití
dekarbonizovaných a obnovitelných zdrojů
energie, nasazení nových technologií (např.
technologie Power-to-X) a nastavení legisla-
tivně regulatorního rámce, který definuje jed-
notlivé nové technologie a umožní tak jejich
existenci na trhu. Power-to-X je významnou
oblastí dalšího směřování potenciálu chemic-
kého průmyslu s následným využitím energe-
ticky potenciálních produktů (vodík, čpavek,
metanol, ethanol aj.).

Chemický průmysl bude nadále reagovat
na požadavky cirkulární ekonomiky, vývoje
a zavádění výroby netoxických materiálů
s akcentem na náhradu látek vzbuzující mi-
mořádné obavy (SVHC). Významnou oblastí
je výroba plastů a jejich uplatnění na trhu ve
světle omezování využívání jednorázových
plastů a maximalizace opatření k jejich sběru,
třídění a opětovnému zpracování. V této ob-
lasti bude významné zavádění dalších recy-
klačních technologií umožňujících efektivní
využívání odpadů (např. chemická recyklace).

Úplná dekarbonizace chemického prů-
myslu v pravém slova smyslu není možná
vzhledem k tomu, že veškerá organická che-
mie je založena na vlastnostech uhlovodíko-
vých řetězců.

Papírenský průmysl

Papírenský průmysl patří k odvětvím, který
téměř výhradně používá pro výrobu obnovi-
telné zdroje (dřevo) a sběrový papír (použité
výrobky z papíru a lepenky). V podstatě ve-
škerý vyrobený papír je recyklovatelný a ak-

tuální míra recyklace zemí EU je více než
70%. Papírenský průmysl zpracovává dřevo
a odpady ze zpracování (kůra atd.) se využí-
vají k výrobě energie nebo kompostů. Navíc
technologie zpracování dřeva využívá ter-
mickou recyklaci procesních chemikálií
s energetickým využitím tepla přímo v závo-
dech.

Papírenský průmysl spatřuje své příleži-
tosti zejména v politice oběhového hospodář-
ství bio-ekonomie, bio a eko-design, SUP
a výroba energie z obnovitelných zdrojů a op-
timalizace využívání surovin. V papírenském
průmyslu bude muset dojít ke změně techno-
logie výroby buničin. Takové technologie
v provozu zatím neexistují. Mimo vlastní
technologie výroby musí být řešena také de-
karbonizace logistiky surovin a výrobků. Pa-
pírenský průmysl bude vyžadovat velké in-
vestice do aplikovaného výzkumu a testování
nových technologií výroby buničiny s nejas-
ným výsledkem a v neposlední řadě o vysoké
investiční náklady do finálních nových tech-
nologických provozů. Pro papírenský prů-
mysl je důležité, aby pokračovala podpora vý-
roby energie z obnovitelných zdrojů.

Cementářský průmysl

Beton je materiál s trvanlivostí minimálně
100 let. Po skončení doby životnosti jej lze
znovu použít po rozdrcení jako kvalitní kame-
nivo. Tím je jeho životní cyklus nekonečný
a z pohledu rozložení časové osy je zatížení
životního prostředí významně nižší než u ji-
ných materiálů s krátkým životním cyklem.

Cementářský průmysl vyrábějící pojivovou
složku betonu – cement, využívá při výpalu
slínku i mletí cementu jak alternativní surovi-
nové, tak palivové zdroje i přímo odpadní ma-
teriály z jiných průmyslů – např. popílky, pro
které není jiné využití, a musely by se sklád-
kovat.

Výroba a používání cementu a betonu
patří plně do procesu Circular Economy. Je
to jediný bezodpadový průmysl, ve kterém
se vstupní suroviny zpracovávají takovým
způsobem, který je plně zužitkuje. Nicméně
je třeba otevřeně konstatovat, že současné
strojní a technologické možnosti výroby ce-
mentu jsou vyčerpané, výrobní jednotky pra-
cující na principu Best Available Technique
v samotném produkčním procesu současné
vědecké poznatky neposkytují řešení pro do-
sažení uhlíkové neutrality. Významné místo
v úsporách emisí skleníkových plynů však
může mít návazný stavební průmysl. Sorti-
ment cementu podle harmonizovaných ev-
ropských norem umožňuje širokou variabi-
litu výroby s nižším obsahem emisně nároč-
ného slínku, nicméně procesy a normy sta-
vebnictví nejsou nastaveny tak, aby pro
méně náročné stavby byly právě využívány
tyto energeticky a emisně méně náročné ce-
menty.

Cement jako jedna z hlavních surovin pro
stavebnictví má strategický význam a každý
stát by si měl zajistit soběstačnost, pokud ne-
chce být závislým na dovozu z okolního světa.
Cementářství je klíčový průmysl, bez kterého
by neexistovala moderní dopravní infrastruk-
tura, nebylo by možné vyřešit sociální po-
třeby jako je bytové stavebnictví, zdravotnic-
tví, školství, zajištění pitné vody nebo bezpeč-
nost před povodněmi.

Vápenický průmysl

Výroba vápna je ze své chemické podstaty
spojena s emisemi CO2 (tepelný rozklad vá-
pence na vápno a oxid uhličitý), přičemž tyto
procesní emise tvoří až 80 % celkových emisí
výroby vápna. Zbylé emise jsou ze spalování
paliv potřebného k zajištění teploty potřebné
pro tuto rozkladnou reakci. Procesním emi-
sím se při výrobě vápna nelze vyhnout. Z hle-
diska snižování energetické spotřeby pecí je
již potenciál téměř vyčerpán a z hlediska ná-
hrady stávajících paliv např. biomasou jsou
možnosti velmi omezené, neboť vápno je
chemicky velmi čistá látka, citlivá na nečistoty
vnášené popelem z paliv. Stávající vědecké
poznatky a technologické možnosti nenabízejí
ani teoretickou možnost k dosažení uhlíkové
neutrality v nejbližších 20 – 30 letech. Jedinou
cestou jsou tak technologie CCU a CCS, pro
které ani v rámci Evropy neexistuje potřebná
infrastruktura.

Vápno je vstupní surovinou pro mnoho
dalších výrob a nelze ho zatím plnohodnotně
nahradit. Pro zachování vápenického prů-
myslu v Evropě je proto naprosto stěžejní za-
jistit ochranu evropského trhu před dovozem
vápna a výrobků z něj z oblastí mimo Evropu
s výrazně nižšími požadavky na ochranu ži-
votního prostředí a zvláště pak na snižování
emisí skleníkových plynů.

Plynárenství

Role zemního plynu v energetickém pře-
chodu v následujících dekádách bude vý-
znamná. Jako příklad lze uvést výrobu elek-
třiny z plynu jako doplňující flexibilní způsob
výroby k intermitentním obnovitelným zdro-
jům energie nebo užití zemního plynu v do-
pravě. Cíle v roce 2030 může být dosaženo
i díky přechodu z uhlí/ropy na zemní plyn. Ja-
kékoliv navýšení avizovaného cíle snížení
emisí do roku 2030 ze 40 % na vyšší procento
je však možné dosáhnout nákladově efek-
tivně a ve vytyčeném časovém horizontu
pouze skrze přispění plynárenství, a to pře-
chodem z uhlí/ropy na zemní plyn (případně
na obnovitelné a dekarbonizované plyny) a to
v oblasti teplárenství, dopravy i elektroener-
getiky. Cíl dosáhnout dekarbonizace sektoru
plynárenství je podmíněn rozvojem dekarbo-
nizovaných a obnovitelných plynů (zelený
a modrý vodík, syntetický metan, biometan),
nasazením nových technologií (primárně
technologie power-to-gas/sector coupling)
umožňujících výrobu, přepravu a skladování
dekarbonizovaných a obnovitelných plynů
v plynárenské infrastruktuře a nastavením le-
gislativně regulatorního rámce, který definuje
jednotlivé nové technologie a umožní tak je-
jich existenci na trhu. Modernizace a přizpů-
sobení již existují plynárenské infrastruktury
na nové druhy plynů (vodík, biometan, syn-
tetický metan) rovněž přispěje k nákladově
efektivnímu snižování emisí skleníkových
plynů dle vytyčených cílů.

Rizikem nejen pro odvětví plynárenství je,
že s vidinou klimatického cíle 2050 budou blo-
kovány stávající známé a efektivní technolo-
gie ve prospěch technologií ještě nerozvinu-
tých s nejasnými výsledky a možností jejich
reálného uplatnění v praxi. Konkrétně nemusí
být umožněno rozvíjet případně financovat
projekty v plynárenství s ohledem na fosilní
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charakter zemního plynu, které v střednědo-
bém horizontu přinesou reálné přínosy pro
snižování emisí. Využití stávající infrastruk-
tury v plynárenství je přitom finančně méně
zatěžující než scénář plné elektrifikace.

Teplárenství

Teplárenství představuje v rámci ČR klíčový
sektor pro pokrytí dodávek tepla pro cca 40 %
domácností (4 mil. obyvatel) a značnou část
sektoru průmyslu a služeb, dále sektor zajiš-
ťuje významnou část podpůrných služeb nut-
ných pro spolehlivý provoz elektrizační sou-
stavy.

Na výrobě tepla v ČR se ze 46 % podílí hně-
dého uhlí, ze 13 % černé uhlí a z 25 % zemní
plyn. 95 % výroby tepla z uhelných zdrojů
a 60 % výroby z plynových zdrojů je zahrnuto
do EU ETS. Do budoucna je třeba počítat
s postupným přechodem od uhlí k palivům
s nižšími měrnými emisemi oxidu uhličitého,
zejména biomase, odpadům a zemnímu
plynu. Dosažení nulových emisí v teplárenství
do roku 2050 bude velmi obtížné a bude
mimo jiné záviset na rozvoji využívání dekar-
bonizovaných a obnovitelných plynů.

Povinný nákup povolenek zásadně znevý-
hodňuje teplárny zařazené do EU ETS oproti
lokální výrobě tepla ze zemního plynu v do-
movních kotelnách. Způsob výpočtu volné
alokace v rámci EU ETS kompenzuje téměř
zanedbatelnou část potřeby povolenek (cca
10-15 %) na výrobu tepla, která se bude na zá-
kladě již schválených opatření v rámci revize
EU ETS pro roky 2021-2030 dále snižovat.
Pokud by došlo k významnému zpřísnění re-

dukce emisí v EU ETS do roku 2030 s dopa-
dem na zvýšení ceny povolenky, mělo by to
významné sociální dopady na cca 3,5 milionu
obyvatel ČR, kteří teplo ze zařízení v EU ETS
využívají. Současně by v případě absence od-
povídajícího zatížení výroby tepla v lokálních
zdrojích došlo k zásadnímu oslabení konku-
renceschopnosti soustav zásobování teplem.
Živelný rozpad těchto soustav by přinesl další
sociální dopady a zhoršení imisní situace ve
městech. S ohledem na omezení ekonomic-
kých distorzí na trhu s teplem a sociálních do-
padů na domácnosti včetně energetické chu-
doby je v případě zpřísnění cílové redukce
emisí v EU ETS třeba prosadit odpovídající
navýšení bezplatné alokace povolenek na vý-
robu tepla ve spalovacích zařízeních v rámci
soustav zásobování teplem.

Těžba a zpracování uhlí

Uhelná energetika má dodnes rozhodující
podíl ve výrobě elektřiny (zhruba 45 %)
a tepla (cca 60 %). Evropská unie přijala cíl,
ke kterému se připojila i ČR, stát se k roku
2050 uhlíkově neutrální. To se přímo dotkne
desítek tisíc lidí, kteří jsou zaměstnáni v od-
větví těžby a zpracování uhlí, stejně jako pra-
covníků v návazném průmyslu, pro něž musí
být připraveny rekvalifikační programy, zajiš-
těna infrastruktura v dotčených regionech
atd.

Ústup od uhlí bude mít hlavní dopady v tzv.
uhelných regionech na území ČR (Karlovar-
ském, Ústeckém a Moravskoslezském kraji),
ovšem zprostředkovaně dopadne na celé
hospodářství. Stát musí mít k dispozici instru-

menty, které českou ekonomiku efektivně
provedou tímto tranzitivním obdobím, jež
musí být kvalitně naplánováno. Dynamika
ústupu od uhlí a související opatření mají být
mezi hlavními výstupy z tzv. Uhelné komise,
kterou jako poradní orgán v červenci 2019 za-
ložila Vláda ČR.

Automobilový průmysl a doprava

Automobilový průmysl si je vědom potřeby
snižování emisí v silniční dopravě, jakož
i skleníkových plynů. Je však třeba si uvědo-
mit, že zatímco u nových vozidel se daří ra-
zantně snižovat emise CO2, celkový negativní
vývoj emisí v dopravě CO2 ovlivňují rostoucí
dopravní výkony, stárnoucí vozový park a do-
posud omezená motivace zákazníků pořizo-
vat nízkoemisní a bezemisní vozidla.

Přechod směrem k uhlíkové neutralitě
v dopravě představuje výraznou výzvu se zá-
sadním dopadem na mobilitu jako takovou
i výrobní řetězce. Pokud má tento plán být
naplněn, vyžádá si komplexní přístup včetně
řešení týkající se celého vozového parku, ni-
koliv pouze nových vozidel, změnu ve vní-
mání a chování zákazníků, řešení potřeb v ob-
lasti vzdělávání a rekvalifikací a vytváření no-
vých pracovních míst a významné finanční
prostředky, soukromé i veřejné. Kromě po-
třebného technologického vývoje musí být
i celé funkční prostředí nastaveno dostatečně
příznivě a motivačně, např. základní podmín-
kou správného fungování je nutně dosta-
tečně hustá síť infrastruktury alternativních
paliv. Revidovaná směrnice 2014/94/EU by
měla být přísnější ve stanovování cílů pro
členské státy a více by se měla zaměřit i na
infrastrukturu pro těžká užitková vozidla. Více
zdrojů EU by mělo být alokovaných pro roz-
voj dobíjecí a plnící infrastruktury. Pokračovat
by se mělo v podpůrných opatřeních výroby
bateriových článků v ČR a EU a jejich ná-
sledné recyklace. Zároveň je potřebné v ČR
vytvořit příznivý ekosystém pro nástup no-
vých technologií a konceptů mobility.

Stejně jako jiná průmyslová odvětví i auto-
mobilový průmysl potřebuje stabilitu a predi -
kovatelnost legislativních požadavků. Jakéko-
liv změny harmonogramu oproti plánu dle
současné legislativy a další zpřísňování emis-
ních cílů v krátko– a střednědobém horizontu
budou mít zásadní negativní dopady. Nespl-
nění cílů by vedlo k pokutám, které by vý-
znamně ovlivnily také příjmy do státního roz-
počtu ČR. Legislativa by měla zachovávat
technologickou neutralitu a nepředepisovat
výrobcům technologie, které mají využít; více
prostoru by v tomto ohledu měla dostat také
pokročilá biopaliva a syntetická paliva. �

1) Studie společnosti Enviros vyčíslila náklady na splnění
cíle energetických úspor v ČR v letech 2021 až 2030 na
600 až 1000 miliard korun

2)
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/strategies/prog-
ress/docs/com_2019_559_en.pdf
3) https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php?title=Energy_saving_statistics
4) Sdělení Čistá planeta pro všechny – Evropská dlouho-

dobá strategická vize prosperující, moderní, konkurence-
schopné a klimaticky neutrální ekonomiky, COM(2018)
773 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/
CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0773&from=CS)
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Přestože na výsluní zájmu jaderné
energetiky a výstavby nových bloků
se v současnosti vyhřívají novější ge-

nerace reaktorů VVER výkonové řady 1000
a 1200 MWe, bloků s reaktory VVER-440 je
v provozu k dnešnímu dni celkem 22 a je
prakticky jisté, že více než dva nové (Mo-
chovce 3 a 4) nepřibydou. Na poli výroby
a vývoje jaderného paliva pro tyto bloky je
stále, a nyní možná více než kdy v minu-
losti, velmi živo. Nabídka typů a modifikací
paliva pro tyto bloky je v současnosti velmi
pestrá.

Čím to je?

Předně je třeba si říci, že 18 ze zmíněných
22 bloků je provozováno mimo území
Ruské federace celkem v pěti zemích,
z nichž čtyři jsou členy Evropské unie, což
sebou nese velmi individuální specifika ná-
rodního trhu s elektřinou a tím i požadavky
na optimální charakteristiky jaderného pa-
liva pro tyto reaktory.

Druhým faktorem, který významně při-
spěl ke vzniku stávajícího stavu, je dlouho-
letá spolupráce v současnosti jediného
skutečného dodavatele paliva pro tyto
bloky se zákazníky a jejich podpůrnými or-
ganizacemi na vývoji samotného paliva.

Trocha historie

Reaktory VVER-440 měly své předchůdce
nižších výkonů postavené v lokalitě v Nové
Voroněži a staly se první sériovou řadou
tlakovodních reaktorů v tehdejším Sovět-
ském svazu. V 70. letech minulého století
se staly vývozním produktem a základním

58
1I2020

Na konci roku 2019 převzala společnost
Centrum výzkumu Řež od Státního
úřadu pro jadernou bezpečnost štafetu
vydavatelství časopisu „Jaderná ener-
gie/Jadrová energia“. Jedná se o mo-
dernizovanou podobu původního re-
cenzovaného titulu, který odborníci
a fanoušci jádra v Čechách a na Sloven-
sku znají pod názvem „Bezpečnost ja-
derné energie/Bezpečnosť jadrovej
energie“. Druhým spoluvydavatelem
časopisu zůstává Úrad jadrového do-
zoru SR. 

První číslo časopisu s novým názvem
a s novou grafickou úpravou vyšlo
v lednu 2020. Časopis je i nadále recen-
zovaný a pokračuje v zaměření na prob-
lematiku zajištění všeobecné jaderné

bezpečnosti a radiační ochrany s důra-
zem na ochranu životního prostředí,
zdraví profesionálních pracovníků
a obyvatelstva. Jeho důležitou součástí
rovněž zůstává prezentace výsledků
výz kumu v oblasti jaderné techniky, vý-
voje metod, přístrojů a zařízení. Nově
by měly přibýt informace z oboru míro-
vého využívání jaderné energie. Časo-
pis je psaný v českém a slovenském ja-
zyce, vědecké a odborné články, ab-
strakty a anotace jsou i v anglickém ja-
zyce. 

Časopis vychází čtyřikrát ročně nákla-
dem 400 výtisků. Nově ho lze také získat
v elektronické podobě, která je volně do-
stupná na adrese:
https://jadernaenergie.online/ 

Časopis Jaderná energie/Jadrová energia 
v modernizované podobě navazuje na svého odborného předchůdce 

Z prvního čísla jsme vybrali:

Jsou jaderné reaktory VVER-440 minulostí? A co jejich palivo?

Krátký historický přehled vývoje paliva pro reaktory VVER-440, současný stav a perspektivy dalšího
rozvoje. Článek shrnuje výsledky modernizací vyvolaných tlakem konkurenčního prostředí v 90. letech
minulého století a motivace k dalšímu zlepšování konstrukčních a provozních parametrů paliva
v podmínkách současného trhu s elektřinou.

Obr. 1. Etapy vývoje paliva VVER-440 výrobce TVEL

Tab. 1. Hlavní parametry palivového cyklu pro různé typy paliva výrobce TVEL
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kamenem rozvoje jaderné energetiky
nejen tehdejšího socialistického tábora
zemí Varšavské smlouvy a Kuby, ale i Fin-
ska.

Na konci 80. let před pádem železné
opony byla v provozu flotila více než 30 re-
aktorů tohoto typu ve verzi V230 a V213.
Ve výstavbě pak byly ještě 4 bloky JE Mo-
chovce na Slovensku, další v Polsku a na
Kubě. Po roce 1989 byla výstavba bloků na
Kubě a v Polsku zcela zrušena, bloky JE
Greifswald ve sjednoceném Německu byly
odstaveny a vyřazeny z provozu. V období
následujících 20 let byly do provozu uve-
deny bloky 1 a 2 JE Mochovce, z politic-
kých důvodů pak byly dále odstaveny čtyři
bloky JE Kozloduj v Bulharsku a 2 bloky
elektrárny V1 v Jaslovských Bohunicích.

Prakticky všechny bloky VVER-440, které
jsou v současnosti v provozu, mají – po-
dobně jako jiné lehkovodní reaktory ve
světě – za sebou úspěšné obhájení pro-
dloužení provozu o 10-20 let oproti pů-
vodně plánované životnosti a vývoj v ob-
lasti jaderného paliva na tom má vý-
znamný podíl.

Vlivem vzniku konkurenčního prostředí
v 90. letech minulého století došlo i k vý-
znamnému posunu ve vývoji paliva pro re-
aktory VVER. Zemím bývalé RVHP (Rada
vzájemné hospodářské pomoci) se otevřel
trh s jaderným materiálem, s nabídkou vý-
roby a dodávek paliva pro reaktory VVER
přišli BNFL, Framatome, Siemens a Wes-
tinghouse. Provozovatelé jaderných elek -
tráren hledali cesty, jak zefektivnit palivový
cyklus při zachování požadované úrovně
jaderné bezpečnosti. Nastoupila éra výbě-
rových řízení na dodavatele paliva a spolu
s ní i optimalizace jeho konstrukce.

Ve výsledku se na trhu etablovali pouze
dva výrobci paliva pro reaktory VVER-440,
původní ruský TVEL a britská společnost
BNFL. BNFL uzavřela kontrakt s provozo-
vatelem finské JE Loviisa a mezi lety 1998-
2007 vyráběla a dodávala jaderné palivo
pro tuto elektrárnu. V průběhu tohoto ob-
dobí se BNFL stala vlastníkem americké
společnosti Westinghouse, pod jejíž
značku převedla celou svoji výrobu jader-
ného paliva (včetně VVER), a v roce 2006
prodala celý Westinghouse japonské Tos-
hibě. V roce 2008 Westinghouse oznámil
ukončení výroby a podpory paliva pro re-
aktory VVER-440 a současně soustředil
všechnu svoji evropskou výrobu do švéd-
ského Västerås (původně se palivo pro JE
Loviisa vyrábělo ve španělském závodě
společnosti ENUSA).

V reakci na ruskou anexi Krymu v roce
2014 iniciovala Evropská komice projekt
ESSANUF, v rámci kterého Westinghouse
obnovil a inovoval konstrukční dokumen-
taci a připravenost výroby tohoto paliva ve
svém švédském závodě. Inovovaná kon-
strukce vychází přímo z paliva pro JE Lovii -
sa, ale využívá předchozí zkušenosti s jeho
provozem.

Jak vlastně palivo reaktorů 
VVER-440 vypadá?
Palivové soubory reaktorů VVER-440 (obr.
2) obsahují palivové proutky s povlakem ze
zirkoniové slitiny a keramickými peletami

z dioxidu uranu (UO2) uspořádané do
svazku v trojúhelníkové mříži umístěného
do šestihranného obalu vyrobeného rovněž
ze zirkoniové slitiny. Koncové prvky palivo-
vého souboru (patice a hlavice) jsou vyro-
beny z nerezové oceli stabilizované titanem.

Unikátním prvkem reaktorů VVER 440
jsou tzv. tandemové regulační tyče, které
jsou složeny z absorpční a z palivové části,
přičemž palivová část je konstrukčně po-
dobná palivovému souboru. Tento prvek
sebou přináší specifické požadavky na
konstrukci, neboť palivo musí navíc odolat
namáhání při pádu regulačních tyčí do ak-
tivní zóny při rychlém odstavení reaktoru.
Celkový přehled vývoje paliva VVER-440
ruského výrobce TVEL je znázorněn na
obr. 1.

První generace paliva byla navržena pro
provoz reaktorů v základním zatížení s tří-
letým palivovým cyklem, nominálním obo-
hacením 3,6 % 235U, a středním vyhořením
vyváženého paliva ~36 MWd/kgU. (tab. 1).
Tabletky s průměrem 7,6 mm a centrálním
otvorem o průměru 1,6 mm byly umístěné
do povlakových trubek o vnějším průměru
9,1 mm a tloušťce stěny 0,67 mm. Toto pa-
livo bylo v reaktorech VVER-440 používáno
téměř po tři desetiletí. Jediným známým
technickým problémem byla jeho nižší od-
olnost vůči vyššímu vibračnímu zatížení,

ke kterému docházelo v reaktorech první
generace typu V230. To vedlo k občas-
nému výskytu netěsností palivových
proutků. Na tuto slabinu reagoval výrobce
vyvinutím vibračně odolnější varianty pa-
liva první generace. Řešení spočívalo
v úpravě a doplnění distančních mřížek ve
spodní části palivového svazku. Tato mo-
difikace byla do provozu nasazena v roce
1998.

V rámci procesu optimalizace kon-
strukce a využití uranu byly postupně za-
váděny do výroby další nové prvky. Došlo
k nahrazení ocelových distančních mřížek
mřížkami ze zirkoniové slitiny E110 a zave-
dení profilace obohacení po průřezu pali-
vového svazku, snížení tloušťky obalové
trubky palivového souboru z 2 mm na 1,2
mm, zvětšení kroku trojúhelníkové mříže.
To umožnilo přechod na čtyřletý palivový
cyklus a zvýšení středního vyhoření na
úroveň 46 MWd/kgU. S touto generací
byly rovněž do přechodového uzlu mezi
palivovou a absorpční částí regulačních
kazet zavedeny hafniové plátky, které svojí
absorpcí snížily lokální nevyrovnání rozlo-
žení výkonu v okolních palivových soubo-
rech při pohybu regulačních tyčí a tím i je-
jich cyklické zatěžování.

Dalším krokem bylo zavedení vyhoříva-
jících absorbátorů na bázi gadolinia, sní-
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Obr. 2. Palivový soubor VVER-440 (1. generace) Obr. 3. Palivový soubor TVEL Generace 3
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žení průměru centrálního otvoru na
1,2 mm a prodloužení palivového sloupce.
To umožňuje palivu Generace 2 a 2+ spolu
se zvýšeným obohacením pracovat v pěti-
letém palivovém cyklu s vyhořením ~ 57-
65 MWd/kg i na zvýšené hladině nominál-
ního výkonu rektoru v cyklech o délce 330-
450 efektivních dní. Palivo Generace 2 a 2+
je provozováno ve většině v současnosti
provozovaných reaktorů.

Třetí generace paliva TVEL (obr. 3) pro
reaktory VVER-440 byla vyvinuta pro pro-
voz v šestiletém palivovém cyklu. Toto pa-
livo je od roku 2010 zkušebně nasazeno
v provozu na 3. bloku JE Kola a podstatně
se liší od předchozích typů především kon-
strukcí palivového svazku. Na základě zku-
šeností z konstrukce a provozu paliva typu
TVSA v reaktorech VVER-1000 byla vnější
obálka palivového souboru nahrazena ske-
letem svařeným z distančních mřížek a ro-
hových úhelníků ze zirkoniové slitiny.

Nejmodernější varianty paliva jsou
v současnosti nasazené v blocích JE Duko-
vany a JE Paks, a jsou odlišné konstrukce.
Palivo Generace 2 pro JE Paks má typový
palivový proutek,  ale vyšší obohacení pro
provoz v cyklech o délce 15 měsíců, za-
tímco palivo Generace 2+ pro JE Duko-
vany má palivové proutky s tenčí stěnou
pokrytí (standardní u západních tlakovod-
ních reaktorů) a tabletky o větším průměru
bez centrálního otvoru s vybráním (tzv. dis-
hing) na čelních plochách pro kompenzaci
teplotní roztažnosti a napuchání (swelling)
běhen provozu. Rozdíl mezi oběma typy je
znázorněn na obr. 4.

Kam se ubírá současný vývoj?

Vývoj paliva pro reaktory VVER-440 se ne-
zastavil a ve spolupráci s elektrárenskými

společnostmi jde dále k vyšší bezpečnosti
a efektivnosti jeho využití. 

Ve vývoji a plánovaném nasazení jsou
v současnosti celkem tři inovované typy
paliva. Prvním je již zmíněný palivový sou-
bor od společnosti Westinghouse navr-
žený v rámci projektu ESSANUF (obr 5).
Konstrukce palivových proutků tohoto pa-
liva je v podstatě shodná s proutky Gene-
race 2+ v JE Dukovany, s tím, že jejich
vnější průměr je 9,144 mm (standardní
proutek Westinghouse). Další dva typy
jsou pak vyvíjeny firmou TVEL.

První je označován jako tzv. „slim rod“
tedy proutek s tenčím pokrytím vyrobe-
ným tak, že vnitřní průměr je shodný se
současným standardním proutkem, a tedy
vnější průměr proutku je 8,9 mm. To při za-
chování kroku mříže zvyšuje poměr mezi
vodou (moderátorem) a palivem (uranem)
a přispívá k vyššímu využití uranu k výrobě
energie. Toto palivo by mělo být nasazeno
v JE Paks a JE Loviisa.

Druhý inovovaný typ paliva dosahuje
stejného efektu jinou cestou a je založen
na kombinaci paliva Generace 3 a 2+, ale
se skeletem s velmi širokými úhelníky,
takže prakticky zůstává zachována obálka
palivového souboru, jako v případě paliva
Generace 2 s jen velmi malými přetoky
chladiva mezi palivovými soubory. To je
důležité z hlediska kontroly provozu aktivní
zóny a paliva během kampaně. Díky vyš-
šímu obsahu uranu v palivovém souboru
bude podporovat provoz v až šestiletém
palivovém cyklu. Toto palivo by mělo být
jako první nasazeno v JE Dukovany.

Všechny inovované typy paliva musí ale
nejdříve projít nutnými předprovozními
zkouškami a licencováním u příslušných
orgánů státního dozoru nad jadernou bez-
pečností.

Rozvoj v oblasti palivového cyklu po-
máhá reaktorům VVER-440 držet krok se
světovou konkurencí a pomoci jim v ještě
dlouholetém provozu v budoucnosti.

Jaderné reaktory VVER-440 nejsou mi-
nulostí. Tvoří významnou část nejen české,
ale i světové, a především evropské ja-
derné energetiky a rozhodně ještě neřekly
své poslední slovo. Sortiment jaderného
paliva pro tyto reaktory je dnes nejširší
v celé historii jejich provozu. Z pohledu
provozní spolehlivosti představuje toto pa-
livo nejvyšší standard v odvětví. �

Ing. Josef Běláč

Reference:
[1] V. L. Molchanov, „Nuclear power fuel for NPP’s, 20
years of development“, 13th International Conference
on WWER Fuel Performance, Modeling and Experimen-
tal Support; Nessebar, Bulgaria, September 2019.
[2] Sabina Kristensson, Jan Höglund, Westinghouse,
Sweden “ESSANUF – European Supply of SAfe Nuc-
lear Fuel”, 12th International Conference on WWER
Fuel Performance, Modeling and Experimental Sup-
port; Nessebar, Bulgaria, September 2017.
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První český malý modulární jaderný reaktor byl patentován
Společnost Centrum výzkumu Řež, dceřiná společnost ÚJV Řež, významně pokročila v procesu vývoje
vlastního malého reaktoru s označením Energy Well, který spadá do kategorie tzv. malých
modulárních reaktorů. Projektový tým, vedený Markem Ruščákem, získal patent od Úřadu
průmyslového vlastnictví a zahájil přípravu nejaderné experimentální jednotky reaktoru. 

Experimentální jednotka (tzv.
Mock-up) bude sloužit pro ově-
ření designu a základních fyzikál-

ních vlastností – materiálové kompabi-
lity, termohydrauliky a dalších. 

Experimentální jednotka by měla
být plně funkční do deseti let. Na ni
pak naváže projekt vlastního demon-
strátoru, který bude už plnohodnot-
ným simulátorem provozu, a tedy i re-
álným podkladem pro komerční vý-
robu.

Projekt Energy Well, který staví na
znalostech tří generací jaderných inže-
nýrů z Řeže, běží už několik let. Má za
sebou základní ekonomickou studii,
která potvrdila komerční potenciál
a také studii proveditelnosti. Před
dvěma lety vzbudil velkou pozornost
i na mezinárodní konferenci o malých
jaderných reaktorech v americké At-
lantě. 

Základní myšlenkou modulárních re-
aktorů, včetně konceptu Energy Well, je
stavebnicová struktura okruhů. To,
zjednodušeně řečeno, umožňuje uložit
primární jaderný okruh do jedné kom-
paktní nádoby, kterou lze od zbytku

elektrárny po vyčerpání paliva oddělit
a relativně snadno vyměnit za jinou.
Okruhy, které se starají o vlastní výrobu
energie (tedy nejaderné — sekundární
a terciální) lze dále využívat pro další,
„čerstvé“ palivo. 

Jednou ze základních podmínek tako-
vého uspořádání je možnost uzavření
primárního, jaderného okruhu jako
kompaktní „bezzásahové zóny“ men-
ších rozměrů. Po „vyhoření“ paliva
v něm zůstane jeho zbytek bezpečně
uložen a je možné ho pak (po nutném
dochlazení) transportovat zpět k vý-
robci. Projekt Energy Well předpokládá,
že palivo, resp. primární okruh, by se
takto vyměňovaly asi jednou za sedm
let. Hlavní myšlenka konstrukce pali-
vové zóny reaktoru Energy Well leží ve
využití speciálních tekutých solí (tzv.
Flibe) jako chladiva. Zařízení by pak
mělo v běžném provozu zajistit výkon
kolem 20 MWt. Dodávky elektrické
energie a tepla, produkované takovým
reaktorem, jsou využitelné například
pro čištění vody, zajištění dodávek
energie pro uzavřené komunity, záložní
systémy jiných energetických zdrojů

nebo pro bezemisní výrobu vodíku.
Jednotky by bylo možné také řetězit do
větších celků. 

Pokud se v Řeži podaří v budoucnu
dopracovat projekt Energy Well do sta-
dia komerční licence, bude to pro český
průmysl znamenat obchodní příležitosti
s vysokou přidanou hodnotou a vý-
znamně to podpoří rozvoj našich jader-
ných kompetencí. �
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Elektřina je právem pokládána za ústřední
nerv našeho hospodářství. Je základem
růstu produktivity práce a zároveň uka-

zatelem vyspělosti naší výroby. Bez elektřiny
bychom nezmodernizovali dopravu, bez elek-
trifikace bychom nesplnili obrovské úkoly
v zemědělství a ve stavebnictví, bez elektřiny
bychom nevybudovali nové hutě a průmys-
lové závody, jejichž výstavbu plánujeme v třetí
pětiletce. Zkrátka – bez energie by to v našem
hospodářství nešlo.

Odkud čerpáme energii

Československá energetika stojí doslova „na
uhlí“. Jeho zásoby, v průměru asi 10 miliard
tun, představují v současné době téměř 97 %
veškerých zdrojů energie našeho státu. Malý
zbytek do sto procent připadá na energii
z vodních elektráren. Pravda, nedá se říci, že
bychom na tom byli s těmito klasickými
zdroji energie nejhůře. Ve srovnání se světo-
vým průměrem činí naše zásoby energie při-
padající na 1 obyvatele asi trojnásobek
množství, které mají jiné země. Avšak poč-
tem kilowatthodin vyrobené elektřiny na jed-
noho obyvatele jsme dokonce o něco pod
polovinou spotřeby v nejvyspělejších stá-
tech. Spotřeba elektřiny v období budování
průmyslu a elektrifikace národního hospo-
dářství roste téměř fantastickým tempem –
u nás ročně téměř o 10 %. To znamená, že
téměř každých sedm let se musí kapacita na-
šich elektráren téměř zdvojnásobit! Na Vl-

tavě a na Váhu se však dokončují poslední
vodní elektrárny a chystaná naše největší
průtoková vodní elektrárna na Dunaji bude
asi posledním převážně energetickým vod-
ním dílem! V další budoucnosti budeme
muset vodní díla orientovat především na
využití vody jako suroviny v průmyslu, v ze-
mědělství i pro zásobování obyvatelstva
a pro rekreaci; výroba elektřiny bude přitom
možná jen v některých případech a v omeze-
ném rozsahu.

Proto celá tíha výroby energie spočine na
tepelných velkoelektrárnách. Přes svoje zdo-
konalování však tepelné elektrárny využívají
z uhlí jen nepatrného zlomku energie. A pro-
tože chemický průmysl z uhlí vyrábí vše, od
benzínu přes umělé hmoty a vlákna až po lé-
čiva a barviva, a rovněž růst naší hutní vý-
roby si vyžádá další milióny tun nejja -
kostnějšího černého uhlí pro výrobu koksu,
vzroste zanedlouho spotřeba uhlí tou
měrou, že už ji nebude možno krýt sebelépe
prováděnou těžbou. Proto nezbývá než na-
stoupit nové cesty v naší energetice. Je
třeba lépe než dosud využívat elektrické
energie stavbou rozvodné sítě o obrovských
napětích, širokým využíváním zářivek, polo-
vodičů a úsporným navrhováním elektric-
kých motorů. Východiskem z energetické
krize však nakonec může být jen zdroj zcela
nové energie, čerpané z jader atomů. Proto
bylo usnesením XI. sjezdu KSČ rozhodnuto
vybudovat u nás první velkou atomovou
elektrárnu!

Smělé rozhodnutí…

Před šesti lety – 27. června 1954 se poprvé na
světě roztočila turbína první atomové elek -
trárny, spuštěné nedaleko Moskvy. Tato elek -
trárna vyrábí energii štěpením jader uranu.
Stala se „vlaštovičkou“ věku atomové tech-
niky. Po ní následovaly další… V současné
době pracuje v zahraniční již čtrnáct atomo-
vých elektráren a plány dalších opouštějí
prkna projekčních kanceláří. Sovětský svaz
i Spojené státy hledají nejvýhodnější typ ato-
mové elektrárny, který by bylo možno stavět
všude tam, kde nejsou jiné zdroje levnější
energie. V SSSR se v současné době staví pět
velkých jaderných elektráren a čtyři menší, za-
měřené na vyzkoušení zvláštních koncepcí
atomových reaktorů. K výstavbě velkých ato-
mových elektráren přikročila zatím jedině
Velká Británie, která se ocitla v náhlé energe-
tické krizi.

Atomové, přesněji řečeno „jaderné“ elek -
trárny již vyrostly z dětských střevíčků. Jsou
technicky i provozně spolehlivé a již za několik
málo let budou vyrábět elektřinu levněji než
nejmodernější tepelné elektrárny na uhlí.

Stavba naší první atomové elektrárny je
smělým krokem k řešení problému nejvýhod-
nějšího typu jaderné elektrárny, podnikaným
jako součást společného programu SSSR
a zemí socialistického tábora. Velkou výhodou
přitom je, že máme dostatečné množství
vlastního uranu. Můžeme se spolehnout i na
náš vyspělý průmysl, který dokáže zvládnout

Z historie 1960

Budujeme první čs. atomovou elektrárnu

Jaderná energie bude sloužit našemu hospodářství

62
1I2020

Perspektivní pohled na projektovanou čs. atomovou elektrárnu A-1

CI2001_62_65_Z historie 1960_CI_SABLONA  18/03/20  18:56  Stránka 62



neobyčejné obtíže, jež se staví v cestu tomuto
projektu. Avšak to nejhlavnější, o co se opírá
rozhodnutí naší strany a vlády – to je nezištná
bratrská pomoc zkušených sovětských atomo-
vých odborníků. Na základě mezistátní do-
hody nám poskytne Sovětský svaz prvotřídní
technickou i vědeckou pomoc jak při projektu
atomové elektrárny, tak i při její stavbě a pro-
vozu.

Od slov nebylo daleko k činům. Již několik
let pracují sovětští jaderní inženýři, fyzikové
a chemici s našimi vědci a s našimi projek-
tanty. V Sovětském svazu se školí v atomo-
vých elektrárnách a u reaktorů nejen stavitelé,
ale i budoucí provozní zaměstnanci naší ato-
mové elektrárny.

Zatímco na Západě musí jednotlivé státy
začínat ve výstavbě atomových elektráren
vlastně „od Adama“ a musí jít zdlouhavou
cestou přes pokusné energetické reaktory
a malé atomové elektrárny k velkým projek-
tům, ušetří nám sovětské zkušenosti a sovět-
ská technická pomoc alespoň deset let náklad-
ných výzkumů, které v celém svém rozsahu
by byly nad síly malého státu. Tak můžeme
přistoupit přímo ke konkrétní práci na velkém
zařízení, jaké naše energetika nutně potřebuje.

Pokrok ve stavbě atomových elektráren
a atomového průmyslu se dnes stává měřít-
kem vyspělosti průmyslu té které země.
A Čes koslovensko, díky sovětské pomoci, se
svou velkou první atomovou elektrárnou za-
řadí mezi nejvyspělejší průmyslové státy.

Začátek je v Jáchymově
I když uran doslova prostupuje celou zemskou
kůru, je na světě jen několik míst, kde jsou
jeho ložiska obzvlášť bohatá. Port Radium
v Kanadě, Republika Kongo – a pak náš Jáchy-
mov. Sláva jáchymovských dolů se zrodila
v době stříbrné horečky – v roce 1520.  Jak do-
svědčuje věhlasný učenec Georgius Agricola
ve své „Rozmluvě o hornictví“, leželo tam prý
stříbro doslova pod trávou. Víc než deset tisíc
havířů a dobrodruhů se tam pustilo za štěs-
tím. V honičce za stříbrem jim překážel načer-
nalý kámen. Celé týdny i měsíce jej musili od-
hazovat na haldy – a nakonec pod ním stříbro
stejně nebylo. Kámen, který jim přinášel jen
dřinu a smůlu, nazvali „smolincem“. 

Uplynula čtyři století. Jáchymovské
stříbrné tolary leží v muzeích a sláva Jáchy-
mova znovu ožila. Rýpadla, automobily a ne-
nasytné drtírny pohltily staré hromady hlu-
šiny. Obsahovaly totiž uranovou rudu, a ta má
dnes mnohem větší cenu než samo stříbro. Za
novou rudou se denně vydávají havíři do vel-
kých hlubin. Kdysi kámen smůly – smolinec –
se ukázal být nejbohatší rudou na světě.

„Kutačkáři“, vyzbrojení sovětskými pátra-
cími přístroji, vedou party havířů za rudonos-
nou žílou. Vrtačky s vodním výplachem, doko-
nalá ventilace a řada jiných technických opa-
tření umožnily dosáhnout toho, že práce
v uranových dolech není o nic nebezpečnější
než práce v dolech uhelných a rudných. Seis-
mické výzkumy spolu s Geiger-Müllerovými
indikátory kutačkářů se starají o to, aby ani
kousek vzácné rudy nezůstal opomenut.

Černé hrudky smolince musí projít složitým
čisticím a chemickým procesem, než se z nich
vytaví stříbrolesklé tyče kovu uranu. Tento kov
však obsahuje velmi málo izotopu uranu,
který má ve svém jádře 235 protonů a neu-

tronů. A teprve kilogram tohoto izotopu je
schopen vydat množství tepla, s nímž se může
měřit jen spálení 300 vagonů kvalitního uhlí
nebo 2 miliónů litrů benzínu.

Jaká bude „A-jednička“

„A-1“ je označení, kterým si projektanti zkrátili
název svého velkého úkolu, a ten už zůstal
i vyrůstající první československé jaderné
elektrárně. V současné době známe asi deset
typů jaderných elektráren. Liší se od sebe jed-
nak po stránce fyzikální různou kombinací po-
užití zpomalených či rychlých neutronů, růz-
ného druhu látky brzdící neutrony (tzv. mode-
rátoru) a látkami odvádějícími teplo, jednak
v technickém uplatnění rozmanitých kon-
strukčních koncepcí.

Při volbě typu naší atomové elektrárny se
hledělo zejména na to, aby se využilo domá-
cích uranových surovin. Proto bylo rozhod-
nuto vybudovat jadernou elektrárnu založe-
nou na využití přírodního uranového paliva.
Takové palivo je totiž nejlevnější. Použití pří-
rodního uranu však znemožňuje využít k brz-
dění neutronů, podmiňujících průběh štěpné
reakce, obyčejné vody. Ze dvou možných brz-
dicích látek – grafitu a těžké vody – byla zvo-
lena těžká voda. Aby spotřeba této drahé látky
byla co nejmenší, bude k odvádění tepla z ura-
nových tyčí použito plynu kysličníku uhliči-
tého. To si sice vyžádá obtížnější konstrukční
řešení reaktoru a výměníků tepla, ale je vyvá-
ženo vysokou bezpečností a dalšími výho-
dami, o nichž se přesvědčili britští konstru-
ktéři, kteří budují jen elektrárny chlazené kys-
ličníkem uhličitým.

Elektrický výkon naší první atomové elek -
trárny byl stanoven na 150 MW, což je výkon
současných moderních parních elektráren.
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Usazování reaktorové nádoby v jaderné
elektrárně Shippingport (USA)

Pohled do nitra reaktoru
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Reaktorová nádoba má být zhotovena z mohutných ocelových prstenců. Na
obrázku jsou prstence určené ke zkušebnímu svařování. (Archív Závodů V. I. Lenina v Plzni)

Prstence jsou uloženy na polohovadle a jsou připraveny ke svařování automatem.

Místo stavby bylo vyhlédnuto na Slovensku,
v Bohunicích u Trnavy. V této oblasti nejsou
totiž nejvhodnější podmínky pro stavbu tepel-
ných elektráren na uhlí a spotřeba energie tu
neustále vzrůstá. Proto zde bude postavení
atomové elektrárny velmi výhodné. Na stave-
ništi se již pracuje a spuštění elektrárny se plá-
nuje na rok 1965.

Prohlížíme atomový reaktor „A-1“

Atomový reaktor je srdcem jaderné elektrárny.
V něm probíhá řízené štěpení jader uranu
a odsud je odváděno uvolněné teplo, kterého
se využívá v tepelném cyklu elektrárenského
zařízení. Reaktor „A-1“ se skládá z mohutné
ocelové tlakové nádoby, do níž je vložena hli-
níková nádrž s těžkou vodou. V nádrži jsou
svisle uloženy trubky, které prostupují poloku-
lovitým víkem nádoby, kde jsou opatřeny
automatickými závěry. Do těchto trubek se
vkládají vlastní palivové články. Každý pali-
vový článek je vlastně svazkem 150 až 200 za-
věšených, 4 m dlouhých uranových drátů
o průměru 4 mm. Dráty jsou pokryty tenkým
povlakem ze slitiny hořčíku a berylia. Tento po-
vlak je velice důležitý, neboť chrání uran před
korozí (uran se na povrchu tak rychle okysli-
čuje, že by se mohl na vzduchu vznítit plame-
nem) a zároveň znemožňuje přestup štěpných
produktů z uranu do chladicího okruhu.

Články vkládá do trubic důmyslný sázecí
stroj. Po určité době provozu se články „otráví“
produkty štěpení jader U 235. Jejich radioakti-
vita je v té době přímo fantastická. Jeden kilo-
gram produktů štěpení má takovou aktivitu
jako 2 tuny radia (!). Nezbývá nic jiného, než
otrávený článek vyjmout a nahradit novým.
Dříve se však musí „vychladit“, protože se
v něm i po vyjmutí z reaktoru vyvíjí teplo radio-
aktivním rozpadem. Proto jej sázecí stroj nej-
prve jen zdvihne ve svislé trubce z normální
polohy v „aktivní zóně“ do tzv. „chladicího
pásma“. O něco později jej sázecí stroj auto-
maticky přepraví z chladicího pásma do velké
„vymírací“ vodní nádrže, umístěné poblíže re-
aktoru. Tam se nechá článek vyzářit. Za několik
měsíců klesne jeho radioaktivita do té míry, že
ve zvláštním radiochemickém závodě lze „ne-
vyhořelý“ uran oddělit, zformovat jej na nové
palivové články a znovu zavést do reaktoru.

Trubkami podél palivových článků proudí
shora dolů plynný kysličník uhličitý pod vyso-
kým tlakem 60 atmosfér a odvádí uvolněné
teplo. To je tzv. primární teplosměnný okruh.
O něm budeme ještě v dalším hovořit. S ura-
nem a chladicím plynem se samozřejmě
ohřívá i těžká voda. Její teplota nesmí v žád-
ném případě překročit 90 °C. Zvláštní čerpadla
proto prohánějí těžkou vodu z nádrže v reak-
toru do chladičů. Jiný oběh vede menší část
těžké vody do zvláštního přístroje na čištění
a rekombinaci zářením rozložené vody.

Reaktor tedy není nikterak jednoduchým
zařízením. Pracuje při vysoké teplotě pod
značným tlakem plynu a je vydán působení
radioaktivního záření a mocného toku neu-
tronů. Proto není divu, že nádoba, v níž je celé
toto zařízení neprodyšně uzavřeno, bude
chloubou naší ocelářské a hutní výroby. Ná-
doba i s víkem je 19 m vysoká, tzv. že její
výška přesahuje výšku třípatrového domu.
Vnější průměr nádoby je téměř 5 metrů
a tloušťka stěny dosahuje 15 centimetrů.

I kdyby naše hutě dokázaly takovou nádobu
vyrobit, nenalezl by se dopravní prostředek,
který by ji přepravil do Bohunic. Proto se ná-
doba vyrobí až na místě svářením ze skruží, dna
a víky, které budou s využitím krajních možností,
jaké skýtá železnice, dopraveny na stavbu. Aby
se zaručila úplná bezpečnost této obrovské ná-
doby, která po sváření bude stahována silným
vnitřním pnutím, bude třeba celou nádobu vy-
žíhat. Nádoba bude zasypána do izolační hmoty
jako obrovská termoska a elektricky vyhřáta až
do červeného žáru. Poté bude dlouhou dobu
pozvolna chladnout, až se napětí v kovu dobře
vyrovná. Na výrobě nádoby již naše největší huť
pracuje. Její součásti se válcují z ingotů o váze
až 230 t. Dokončení nádoby dovrší vynikající
úspěchy československého hutnictví.

Radioaktivní záření a mocný tok neutronů
nesmí z reaktoru proniknout do okolí. Proto
bude nádoba uložena ve stínicím krytu z těž-
kého betonu (s přísadou železa) a obklopena
vodním pláštěm.

U parních generátorů 
– a ve strojovně „A-1“
Z uranu v atomovém reaktoru nešlehají pla-
meny jako třeba z uhlí pod elektrárenským

kotlem. Přece však se teplem ze štěpné re-
akce uranové dráty ohřívají, a kdyby nebyly
chlazeny – roztavily by se vlastním žárem.
Aby se nepoškodil ochranný povlak urano-
vých článků, nesmí jejich teplota na povrchu
překročit 500 °C. Proto šest mohutných od-
středivých regulačních dmýchadel, každé
o výkonu téměř 6 tisíc koní, prohání pod vy-
sokým tlakem podél uranových článků
plynný kysličník uhličitý. V místech, kde vstu-
puje do nádoby reaktoru, je plyn sotva 100 °C
teplý, v místech, kde reaktor opouští, je již
ohřát na 425 °C. Žhavý plyn proudí sousta vou
potrubí do parních generátorů. To jsou
vlastně parní kotle vytápěné plynem ohřátým
v reaktoru.

Parní generátor je soustava klikatě zohýba-
ných trubek, jimiž proudí horký plyn. Uvnitř
trubky však je až deset malých trubiček vod-
ního okruhu. Voda, která jimi prochází, se
v jedné části generátoru nejprve ohřívá, pak
odpařuje a nakonec přehřívá.

Aby se co nejlépe využilo tepla v tomto slo-
žitém okruhu, vyrábí parní generátor dvojí
páru: vysokotlakou a nízkotlakou. Vysokotlaká
pára (29 atmosfér při 400 °C) se vede do vy-
sokotlaké části parní turbíny, kde předá část
své energie. Na výstupu z vysokotlaké turbíny
se do výfukové páry připouští čerstvá pára
nízkotlaká, s níž pak ještě jednou předává svoji
energii nízkotlaké turbíně. Teprve potom se
pára sráží v kondenzátorech a kondenzát se
vrací do parního generátoru. Tím se uzavírá
tzv. sekundární, převážně parní okruh jaderné
elektrárny. Ve strojovně „A-1“ budou tři tur-
bogenerátory, kterými se běžně vybavují naše
tepelné elektrárny.

I když jsme se vůbec nezajímali o složitou
úpravnu napájecí vody, o speciální filtry a čis-
ticí okruhy jak pro kysličník uhličitý, tak pro
vodu, i když jsme dosud nehovořili o tzv. star-
tovacích kondenzátorech, vidíme, že teplo -
směnný systém jaderné elektrárny je složitější
než stejné zařízení elektráren uhelných. Při-
tom přes všechny snahy tepelných techniků
se ztrácejí v teplosměnném okruhu tři čtvrtiny
energie uvolněné štěpením v reaktoru. Te-
pelná účinnost jaderné elektrárny tedy ne-
bude lepší než 25 %. To je ovšem nedostatek
společný všem tepelným elektrárnám a mu-
síme se s ním smířit do té doby, než bude na-

Budujeme první čs. atomovou elektrárnu
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lezena cesta přímé přeměny jaderné energie
v elektrickou. 

Řízení „A-1“ 
bude plně automatizováno
Přes svoji složitost je jaderný reaktor v pod-
statě nejpřesněji řiditelným motorem vůbec.
Řízení množství uvolňovaného tepla se pro-
vádí zasouváním a vysouváním zvláštních re-
gulačních tyčí, nebo dokonce i palivových
článků z prostoru aktivní zóny. Velké množství
údajů od teploměrů, průtokoměrů, tlakoměrů
chladicího okruhu a měřičů toku neutronů
v aktivní zóně se sbíhá v jaderné elektrárně do
jejího automatického mozku – do ústřední dis-
pečerské síně. Jakmile dozírající inženýr na-
staví na ovládacím stole potřebný výkon, re-
aktor jej odevzdává s přesností 1 %! V případě
jakékoliv poruchy – např. přehřátí článku, ne-
bezpečně narůstajícího toku neutronů, vysoké
teploty moderátoru apod. – se okamžitě
spouští samočinná havarijní ochrana, která re-
aktor odstaví z provozu a řídí po dlouhou
dobu odvádění tepla uvolňovaného radioak-
tivitou zadrženou v aktivní zóně.

Automatické řízení „A-jedničky“ pamatuje
na jakoukoliv možnost v poruše chodu elek -
trárny. Při náhlém zastavení chodu elektrárny
se automaticky přeponou motory chladicích
dmýchadel na veřejnou rozvodnou síť a při
jejím poškození na zvláštní vedení spojující ja-
dernou elektrárnu s některou ze čtyř blízkých
menších vodních elektráren na Váhu. A kdyby
i tato síť byla porušena, jsou v záloze silné ba-
terie akumulátorů, které stačí dodávat proud
po dobu nutnou k opravě sítě.

Aby se předešlo eventuálním poruchám
v činnosti jednotlivých zařízení, budou do ně-
kterých obvodů zapojeny elektronické samo-
činné regulační aparatury.

Nehrozí nebezpečí 
radioaktivního úniku?
Všechny pracovní prostory kolem reaktoru
a primárního okruhu, v nichž hrozí nebezpečí
úniku radioaktivního plynu či prachu, budou
hermeticky uzavřeny a při provozu pro personál
nepřístupné. V těchto prostorách bude stále
udržován mírný podtlak, takže i při nahodilé ne-

těsnosti by radioaktivní plyn nemohl uniknout,
naopak, touto netěsností by vstupoval do ohro-
ženého prostoru vzduch zvenčí. Před vyvede-
ním z komína projde vzduch z těchto prostorů
důkladnou filtrací a kontrolou. Ani vyhořelé
články se svojí nesmírnou radioaktivitou nemo-
hou škodit. Budou uchovávány ve zvláštních
pouzdrech na dně vymírací vodní nádrže, vy-
budované hned vedle reaktoru. Radioaktivní
prach a zbytky z filtrů a čističů budou herme-
ticky zality do ochranných pouzder a uloženy ve
zvláštních „pohřebištích“. Radioaktivní vody
projdou důkladným zpracováním a kontrolou,
aby byly zdravotně nezávadné, a teprve pak
budou vypuštěny do řeky.

Člověk a radioaktivita si nejsou dobrými
přáteli. Proto se největší péče soustředí na
ochranu zdraví zaměstnanců. Budou musit
používat osobních ochranných pomůcek, do-
držovat veškeré bezpečnostní předpisy platné
při práci v radioaktivním prostředí. Díky mo-
derní měřicí a ochranné technice nebude
práce v jaderné elektrárně o nic nebezpečnější
než v jakékoliv jiné elektrárně.

Co přinese první jaderná elektrárna
našemu hospodářství
Stavba první velké jaderné elektrárny nového
typu, jaký ještě nikde na světě není v provozu,
je velikým úkolem našich dělníků a techniků.
K jeho splnění se soustředily síly našich nej-
lepších strojírenských závodů a výzkumných
ústavů. Vždyť většinou jde o zařízení, která
svou konstrukci, velikostí a vysokými poža-
davky na materiál i kvalitu práce jsou skuteč-
nými unikáty. Zařízení musí být také naprosto
spolehlivé, protože oprava v radioaktivním
prostředí by byla obtížná, zdlouhavá a nebez-
pečná. Nesmíme se proto divit, že náklady na
výstavbu této první naší jaderné elektrárny
budou nejméně dvaapůlkrát vyšší než náklady
na stavbu uhelné parní elektrárny stejného
výkonu. Jaderná elektrárna však nepotřebuje
dovážet tisíce vagonů uhlí na velké vzdále-
nosti. Palivo pro celý rok jejího provozu lze do-
vézt asi deseti vagóny. Navíc se z části uranu
(z izotopu U 238) rodí při chodu reaktoru jisté

množství umělého čistého jaderného paliva –
plutonia. Toto palivo bude možno oddělit při
čištění otrávených uranových článků a získat
neobyčejně cennou látku pro pozdější využití
v dokonalejších jaderných elektrárnách. Vez-
meme-li v úvahu podrobné ekonomické vý-
počty, vyjde kilowatthodina elektrického
proudu z naší první jaderné elektrárny asi
o jednu třetinu dráž než z elektrárny uhelné.

Můžeme tedy očekávat, že po zaběhnutí
počne „A-jednička“ dodávat každým rokem
našemu hospodářství téměř dvacetinu veš -
keré elektrické energie, vyráběné dnes
v ČSSR. Nahradí tak ročně půl miliónu tun
nejlepšího černého uhlí nebo jeden a půl mi-
liónu tun hnědého uhlí. První jaderná elek -
trárna bude tedy důležitým činitelem v našem
energetickém systému a účinně napomůže in-
dustrializaci Slovenska. Avšak její hlavní vý-
znam spočívá v tom, že jako prototypové, uni-
kátní zařízení přinese bohaté zkušenosti pro
široké využívání jaderné energie v příštích le-
tech.

Perspektivy jaderných elektráren
v Československu 
V nedaleké budoucnosti nebude již možné
zvyšovat v Československu těžbu uhlí. V té
době proto připadne dalším jaderným elek -
trárnám důležitý úkol – nahradit uhlí při vý-
robě elektrické energie. V té době se již cena
kilowatthodiny z jaderné elektrárny bude rov-
nat nebo bude i menší než kilowatthodina
z uhelné elektrárny. 

Po „A-jedničce“ bude vybudováno ještě
několik, zřejmě daleko větších jaderných elek -
tráren na uranové palivo. Tyto elektrárny
kromě energie vyrobí tolik plutonia, že v další
„generaci“ budeme moci naši jadernou ener-
getiku opřít již o plutoniovou základnu. Ani
tím však neskončí rozvoj jaderné energetiky.
Vždyť fyzikové usilovně zkoumají možnosti
vybudování termojaderné elektrárny, která
bude čerpat svoji energii z těžkého vodíku pří-
mou přeměnou! �

Inž. Karel Rosa, XX. století, Orbis 1960
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Model tlakové nádoby reaktoru, který je
v poměru k projektované nádobě pětkrát
zmenšen. (Archív Závodů V. I. Lenina v Plzni)

Tenzometrická měření na modelu víka tlakové nádoby. (Archív Závodů V. I. Lenina v Plzni)
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Kvalitářská tradice u nás sahá až do dob
První republiky a byla silná i v pováleč-
ném Československu. Také díky tomu

byli po Sametové revoluci čeští „kvalitáři“
dobře připraveni na změny, které měly přijít.
Scházela jim však jednotná platforma. Ta byla
vytvořena 10. února 1990 na ustavující konfe-
renci České společnosti pro jakost. V čele nově
vzniklého občanského sdružení stál Ing. Vladi-
mír Votápek. Čestnou předsedkyní se stala
Dr. Anežka Žaludová, jedna z nejproslulejších
osobností, která se věnovala kvalitě; byla uzná-
vaná doma i ve světě. Během prvního roku
fungování ČSJ rozšiřovala svou působnost na
celé území republiky, vytvářela odborné sku-
piny, zahájila odbornou činnost. Cílem ČSJ
bylo v počátcích 90. let profilovat se jako nezá-
vislá, nepolitická, odpovědná a kvalifikovaná
organizace působící jak doma, tak za hrani-
cemi. A to se jí daří dosud.  

Nadčasové poslání a hodnoty

Dnes je Česká společnost pro jakost zapsaným
spolkem. Sdružuje jednotlivce i organizace, kteří
se chtějí rozvíjet na poli systémů a nástrojů ří-
zení managementu kvality a v dalších souvise-
jících oblastech, jako jsou ochrana životního
prostředí, bezpečnost práce, management rizik,
řízení vztahů s dodavateli, společenská odpo-
vědnost, udržitelný rozvoj či nástroje pro exce-
lentní řízení. „Jsem velmi rád, že se nám daří
udávat trendy v oblasti řízení kvality.  Naším
posláním je rozvíjet, získávat a šířit poznatky
v tomto oboru. Chceme tak podporovat růst
podniků i nekomerčních institucí, napomáhat ke
zvyšování kvality jejich práce a také zprostřed-
kovaně zlepšovat zkušenost jejich zákazníků,“
uvádí Ing. Petr Koten, výkonný ředitel ČSJ. 

Společnost dbá na hodnoty jako jsou kom-
petentnost, vstřícnost, akceschopnost, loaja-
lita, inovativnost a tradice. Ty se promítají do
všech oblastí činnosti. Za 30 let se stala orga-
nizací, která nabízí komplexní služby pod jed-
nou střechou. Ty se dělí do dvou pilířů. V první
řadě zaměřené zejména na osvětu v oblasti
kvality, vytváření podmínek pro činnost odbor-
ných a regionálních skupin, spolupráci s čes -
kými i zahraničními partnery, provázanost se
vzdělávacím systémem a jednotlivými ško-
lami, oceňování fyzických osob a organizací,
zajištění chodu Centra technické normalizace
a Centra excelence.

Druhý pilíř pak sestává ze služeb komerč-
ního typu: „Poskytujeme nejen firmám, ale
třeba také neziskovým organizacím a veřejné
správě širokou paletu kurzů nebo školení
přímo v jejich institucích. Ročně se jich účastní
několik tisíc osob. Provádíme i velmi žádané
personální certifikace a certifikace organizací,
vydáváme odborné publikace a zpracováváme
vybrané technické normy ČSN,“ doplňuje Petr
Koten. 

Reflektujeme budoucnost kvality

Aby organizace dokázaly lépe a efektivněji vy-
rábět, potřebují si správně nastavit procesy,
a to takovým způsobem, aby byla zajištěna
produkce v souladu s požadavky klientů a sa-
mozřejmě i s legislativními požadavky. Sou-
časné přístupy však nejsou zaměřeny jen na
zajištění kvalitního produktu anebo služby, ale
vnáší kvalitu do veškerých činností firmy či
úřadu včetně strategického plánování.  Česká
společnost pro jakost proto trvale, v souladu
se svým posláním, působí v oblasti osvěty za-
měřené na aktuální nástroje kvality.

„Největší zájem zaznamenáváme zejména
ze strany automobilového průmyslu. Má to
úzkou spojitost s velmi přísnými měřítky vý-
vozu a také se schopností získávat dlouhodobé
zakázky. Další oblastí, která na poli řízení ma-
nagementu kvality zažívá boom, je IT, a to ze-
jména v souvislosti s bezpečností informací.

Přichází za námi také zájemci z řad zemědělství
a potravinářství, pro něž je bezpečnost a kvalita
potravin zásadním faktorem konkurence-
schopnosti, a tedy také úspěšnosti. Rovněž ve-
řejná a státní správa se bez kvalitního a efek-
tivního řízení nemůže obejít, má-li obstát před
nároky, které před ni staví požadavky občanů
na straně jedné a omezené zdroje na straně
druhé,“ komentuje Petr Koten. Jedním z klíčo-
vých nástrojů, jak se o kvalitu správně postarat,
je, kromě obecně známého ISO 9001, zavedení
Modelu EFQM, který ČSJ v České republice
centrálně spravuje.

Oceňujeme kvalitu

Kvalita je dnes mantrou celospolečenské pop-
távky v těch nejširších intencích, v jakých si ji
dokážeme představit. Právě proto ČSJ oceňuje
v oblasti kvality organizace i jednotlivce. Chce
vyzdvihnout příklady dobré a nejlepší praxe.
„Každoročně udělujeme jednotlivcům Cenu
Anežky Žaludové, Cenu Františka Egermayera,
titul Manažer kvality a CSR Guru. Organizace,
ať už z komerčního nebo neziskového sektoru,
mohou získat Cenu za návrat do života, titul
Ambasador kvality České republiky nebo
mohou prokázat své kvality v inovačním klání
Quality Innovation Award, jehož národní kolo
ČSJ zastřešuje. Již nyní přijímáme přihlášky do
dalších ročníků zmiňovaných soutěží,“ do-
plňuje Petr Koten. �

Kvalita je dnes mantrou celospolečenské poptávky
V roce 1990, přesně 10. února, byla založena Česká společnost pro jakost. Vždy byla a stále je
organizací nepolitickou, jejímž cílem je získávat, rozvíjet a šířit poznatky pro podporu úspěšnosti
organizací, konkurenceschopnost firem a zvyšování kvality života celé společnosti. 
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Petr Koten, výkonný ředitel ČSJ
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POLYGRAFIE, OBALŮ A INOVATIVNÍCH TECHNOLOGIÍ

      

CI2001_68_INZ_OBALY_CI_SABLONA  19/03/20  15:26  Stránka 68


	CI2001_01
	CI2001_02
	CI2001_03_05
	CI2001_06_08
	CI2001_09
	CI2001_10_11
	CI2001_12_13
	CI2001_14_15
	CI2001_16_17
	CI2001_18_19
	CI2001_20
	CI2001_21
	CI2001_22_23
	CI2001_24_26
	CI2001_27
	CI2001_28_29
	CI2001_30_33
	CI2001_34
	CI2001_35
	CI2001_36_37
	CI2001_38
	CI2001_39
	CI2001_40_41
	CI2001_42_43
	CI2001_44_47
	CI2001_48_49
	CI2001_50_51
	CI2001_52_57
	CI2001_58_60
	CI2001_61
	CI2001_62_65
	CI2001_66
	CI2001_67
	CI2001_68

