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Pane generále, jak důležité je pro Vás vzdě-
lání při vaší profesi a jak se díváte na vzdělá-
vání vojáků obecně?

Na systém přípravy personálu v ozbroje-
ných silách je nutné pohlížet optikou doby.
Dnes armáda působí v odlišných sociálně-
ekonomických podmínkách, než když jsem
do ní vstupoval. Jak vojáci, tak i systém jako
celek, se musí kontinuálně na probíhající
změny adaptovat. I pod takovým pojmem
jako je postgraduál, si lidé mohou představit
různé formy přípravy. Proces je poměrně slo-
žitý, široce větvený, proliferace nabídek v ob-
lasti vzdělávání dnes umožňuje vojákům op-
timalizovat cesty zvyšování své kvalifikace
v závislosti na podmínkách služby, osobních
ambicích, rodinných a sociálních podmín-
kách. Jsem produktem této doby. Proto za-
svěcené nepřekvapím informací, že zvyšo-
vání kvalifikace jsem zasvětil pouze malou
část své služební kariéry ve srovnání s praxí
minulosti. Ve stručnosti tři pohledy na věc,
aby si čtenář udělal ucelenější představu. 

První, v minulosti byla délka postgraduál-
ního studia zpravidla tři roky a válečné školy
pět let. Dnes k dosažení stejného kvalifikač-
ního požadavku stráví voják v přípravě
možná třetinu uvedeného času. A to i v pří-
padě, že postupuje náročnými cestami s vy-
užitím možnosti studia v zahraničí. Kariérová
příprava a naplňování kvalifikačních poža-
davků jsou řešeny sledem odborných, účelo-
vých, specializačních a kariérových kurzů.
Potom, co v minulosti v životopise odrážely
dva řádky, dnes může být celá baterie, a jde
přitom o jednu a tutéž dosaženou kvalifikační
úroveň. Od počátku 90. let sleduje systém
přípravy personálu požadavek efektivity
a přesného vyjádření účelu. Je na každém
vojákovi jakým tempem a v jakém směru
chce pokračovat, aby uspěl v konkurenci.
V Bílé knize o obraně z roku 2011 se proto
uvádí, že odpovědnost za svou kariéru si
nese voják sám. V dnešním pojetí jde člověk
za přípravou, nikoliv naopak. Musí tak navíc
činit způsobem, aby to nebylo na úkor praxe.
To by jej hendikepovalo v kariéře stejným
způsobem, jako nedostatečná kvalifikace.

Druhý pohled, významně se rozšiřují mož-
nosti kombinovaných forem studia, kterých
vojáci hojně využívají. Kariérní řád spočívá
v pravidlech slučujících kvalifikační předpo-
klady, kvalifikační požadavky a předepsanou
praxi. To vše je nutné skloubit. Pokud voják
chce dosáhnout vyšších kariérních met, musí
si s tím poradit, dost obětovat, případně i in-
vestovat. Kombinované formy studia umož-
ňují udržet si kontakt s praxí a využívat v širší
míře i nabídek vzdělávacích institucí v civil-
ním sektoru.

Třetí hledisko, snad nejpodstatnější,
které jsem v minulosti popsal v textu „Dnes
již jiná armáda“ (2010). Člověk zahajuje

svou profesní kariéru v civilním sektoru
a do profesionální armády vstupuje i za tím
účelem, aby ji mohl opět, ale úspěšněji,
v civilním sektoru završit. Jinými slovy, od
služby v armádě předpokládá přínos v po-
době přidané hodnoty. Služba v armádě je
potom vnímána nejenom jako naplnění in-
dividuálních cílů a ambicí, ale i jako mož-
nost působit v systému, který umožňuje
plánovat a pracovat na své budoucnosti.
Včetně využití možností zvyšování kvalifi-
kace, ať už ve vojenském systému, nebo
s využitím nabídek civilních institucí. Predi -
koval jsem převzetí osobní odpovědnosti
vojenského personálu za zvyšování své kva-
lifikace, naplňování cílů vojáků v oblasti
vzdělávání i mimo nabídky zajišťované re-
sortními vzdělávacími institucemi, kdy pro-
fesní kvalifikaci budou profesionální vojáci
považovat především za svůj individuální
statek, který nebudou spojovat výlučně
s předepsanými požadavky na služební za-
řazení, nebo kariérní růst, ve svém celoži-
votním vzdělávání budou hledět dále a ne-
budou jej nutně podmiňovat požadavky na
podporu ze strany resortu, a tím si uchovat
nezávislost a svobodu rozhodování o své
kariéře a službě v armádě. Predikce byla
přesná a jde o pozitivní vývoj. Vojáci jsou
motivovaní, pracují intenzivně a personální
systém na tom může stavět. Jenom za uply-
nulou dekádu se počet absolventů vyso-
kých škol zvýšil u praporčíků zhruba čtyřná-
sobně a u poddůstojníků desetinásobně.
U důstojníků nejde vůbec o téma, ale samo-
zřejmost. Přitom řada vojáků svou kvalifi-
kaci získanou mimo vojenský systém ne-
musí ani hlásit, koneckonců, nedělám to ani

já. Tolik tedy k otázce do jaké míry je vzdě-
lávání pro vojáka v dnešní armádě důležité.

Přípravu považuji v armádě za důležitou,
ale témata jako věda, doktrína, koncepce,
analýza a podobně, asociované občas s mou
osobou, vypovídají spíše o tom, že jsem byl
schopen takové úkoly plnit, než že by byly
centralitou mého zájmu. Můj pohled na vý-
znam vzdělání v životě i kariéře člověka je
blízký tomu, jak jej popisuje president
V. Klaus v knize „Česká republika na roz-
cestí“. Když hovoří v jedné z kapitol o krizi vý-
chovy a vzdělávání, jakoby mu stál systém
kariérové přípravy v armádě modelem.

Pamatujete doby, kdy byla armáda ve stati-
sícových počtech. Jste spokojen se součas-
ným stavem profesionalizace armády
a s počty profesionálních vojáků a zálož -
níků?

O velikosti konskripčních armád z období
studené války a industriální éry ve vojenství
je dnes bezpředmětné se bavit. Změnil se
charakter hrozeb, transformována byla me-
zinárodní bezpečnostní architektura v euro-
atlantickém prostoru, ve vysokém tempu se
mění vojenská doktrína, vojenská aplikace
disruptivních technologií změní vojenství
jednou provždy. Když jsem studoval tyto
strategie ve Spojených státech tak nám zdů-
razňovali pravidlo, že každých deset let dojde
v technologické oblasti k většímu pokroku,
než tomu bylo v předchozích sto letech. Pro
princip odložené potřeby není ve světě tech-
nologií místo. Přesvědčil jsem se o tom
v době služby na U.S. TRADOC před dvaceti
lety. Vytvářené koncepce byly plné zbraňo-
vých systémů pro cílové síly, prozatímní síly,
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Armáda zaznamenala v posledních dvaceti letech
neuvěřitelný progres
Úctyhodná armádní kariéra prvního zástupce náčelníka Generálního štábu, generálporučíka
Mgr. Ing. Jaromíra Zůny, Ph.D., MSc., započala již v roce 1984. Od 1. 1. 2019 je Jaromír Zůna prvním
zástupcem náčelníka Generálního štábu.

Na zasedání OBSE ve Vídni, army.cz
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bezpilotních systémů, robotiky, inteligentní
munice, exoskeletonů, nanotechnologií a po-
dobně. Co se tehdy jevilo jako představa,
dnes každý zná z reportáží z vojenských kon-
fliktů a vidí kolem sebe. Náš stát si nikdy ob-
jektivně nebude moci dovolit zajišťovat své
bezpečnostní potřeby budováním vojenské
síly na masovém základě. Není nám to kul-
turně vlastní a vždy jsme se museli ve velké
míře spoléhat na technologickou vyspělost.
To se nezmění, taková potřeba pouze zesílí. 

Pokud jde o účel, typ a velikost ozbroje-
ných sil a zacílení jejich výstavby, v tom exis-
tuje poměrně jasná představa. Lze se opřít
o teorie a metody, které umožňují projekto-
vat ozbrojené sily se značnou přesností.
V souvislosti s přípravou profesionalizace
v letech 2001 – 2002 si resort MO zadal vý-
zkumné práce řešící vztah sociálně-ekono-
mických podmínek státu, ekonomické nároč-
nosti výstavby profesionální armády a poža-
davků Washingtonského summitu NATO
z roku 1999 na rozvoj vojenských schopností
a výstavbu armád k použití v celém spektru
operací. K dispozici jsou rovněž analýzy prů-
běhu profesionalizace, včetně poznatků a do-
poručení. Chování systému je průběžně sle-
dováno a vyhodnocováno. Pokud je k dispo-
zici teorie ověřená praxí a podpořená daty ze
systému, lze cílovou velikost armády splňu-
jící výše uvedená hlediska i v dlouhodobém
horizontu, vcelku přesně stanovit. Vyžaduje
to však nastavit a udržovat systém v rovno-
váze. Pokud dojde k přílišnému vychýlení ně-
které z proměnných v rovnici, odrazí se to ne-
gativně v ostatních ukazatelích.

Projekt profesionalizace z let 2002 – 2003
zahrnoval cíl vybudovat armádu o velikosti
26 200 vojáků se souběžnou modernizací.
V tehdejším rozhodnutí o početní velikosti ar-
mády převážily politické ambice nad tvrdými
daty z výzkumných prací. Přirozeným důsled-
kem bylo, že z hlediska průměrných přepoč-
tených počtů se k cíli v současnosti přibližu-
jeme, a modernizační cíle byly naplněny
pouze dílčím způsobem. V souladu s poli-
ticko-vojenskými ambicemi země jsou aktu-
ální cíle výstavby armády obsažené v KVAČR
2030 podstatně vyšší. Pouze stabilní růst roz-
počtu na obranu v posledních letech umož-
nil, abychom se dostali na standard 50 : 30 :
20 v procentuálním podílu mandatorních vý-
dajů, ostatních běžných výdajů a programo-
vého financování. Co je málo známé, že uve-
dené pravidlo platí pro stabilizované vojen-
ské systémy, nikoliv jako obecné pravidlo,
byť je takto běžně prezentováno. Rovněž
platí, že kariérní řád vojáků je udržitelný
pouze za podmínky stabilního růstu objemu
finančních prostředků vyčleňovaných na
mandatorní výdaje. A také platí, že se nepo-
řizuje zbraňový systém, ale proces. Jde
o hlavní důvody proč resort obrany v součas-
nosti tak silně argumentuje potřebou udržení
plánované trajektorie výdajů na obranu.

Abych tedy učinil shrnutí k vaší otázce,
průběh profesionalizace armády v uplynu-
lých dvou dekádách koresponduje s teoretic-
kými východisky a analytickými přístupy,
které sám přijímám.

Domníváte se, že nákup nové techniky může
být tou správnou motivací jak pro nováčky,
aby vstoupili do armády, tak i pro již sloužící
vojáky, aby v armádě setrvali?

K tomuto tématu jsem se v minulosti již
mnohokrát vyjadřoval. Kdo z generace mla-
dých lidí, kteří dnes vstupují do armády, by
chtěl pracovat s archaickými technologiemi?
Platilo to v minulosti, platí dnes a bude
i v budoucnu. Jakou přidanou hodnotu,
o které jsem již hovořil, by jim to přinášelo?
Jednotlivci se v průběhu času chovají konzis-
tentně a opírají rozhodnutí o své budoucí
profesní orientaci primárně o fakta a pod-
statné znaky voleného oboru, nikoliv o výzvy
agitátorů. Jedním z podstatných znaků ar-
mády je vždy úroveň její modernity. Mladí
lidé přistupují k rozhodování o budoucí pro-
fesní orientaci analyticky a těží v dnešní době
z dostupnosti informací. To vyžaduje, aby se
AČR kontinuálně a kvalifikovaně přizpůsobo-
vala v přístupech k lidským zdrojům sociálně
ekonomickému vývoji země a vlivům jdou-
cím ze systémového okolí.

Moderní armáda vybavená soudobými
technologiemi nabízí mladému člověku pří-
ležitost získat znalosti a praxi v obsluze mo-
derní techniky, zvyšovat tím úroveň svých
odborných znalostí a soustavně rozšiřovat
portfolio kvalifikací. Proto AČR spatřuje
v procesu modernizace i potenciál pro zvy-
šování své atraktivity mezi zájemci o vojen-
skou službu. Značnou roli v tom sehrává vo-
jenské školství. Kvalitní systém přípravy per-
sonálu a rozvoj institucí, které jej zajišťují, se
stává v souvislosti s modernizačními pro-
gramy AČR velmi významný. Všechny sou-
dobé profesionální armády například vždy tr-
pěly nedostatkem středního technického per-
sonálu. Ani AČR se v procesu své profesi-
onalizace nemohla této skutečnosti vyhnout.
Proto jsem již v roce 2002 při přípravě trans-
formace vojenského školství prosazoval
názor, že pokud vojenská střední škola, tak
s technickým zaměřením a s dislokací
v místě, kde jsou k tomu z hlediska učebně-
výcvikové základny a personálních garancí
vytvořeny podmínky. Obdobně i v případě
výstavby resortní školy, jejímž hlavním pos-
láním je poskytovat přípravu pro vojenský
personál ve struktuře kvalifikací, které zajiš-
ťují funkčnost ozbrojených sil. V řadě ohledů
šel následný vývoj jiným, nepřesným, smě-
rem. V souvislosti s aktuálně probíhající nej-

rozsáhlejší modernizací AČR v její historii
bude muset i v oblasti přípravy personálu
dojít ke korekci. Nespočívá však v rozšiřování
struktury vojenských škol, ale striktně podří-
dit jejich činnost účelu, ke kterému byly pro
podmínky profesionální armády primárně
určeny.

Pane generále, na závěr často dáváme re-
spondentům naši oblíbenou otázku, kterou
položím i nyní. Představme si, že je rok 2025.
V jakém stavu se naše armáda podle Vás
bude (případně měla) nacházet?

AČR se bude nacházet v etapě výstavby,
která je popsána v dříve přijatých koncepč-
ních dokumentech – cíle, ambice, požado-
vané vojenské schopnosti. Dosažený stav
v roce 2025 bude především o úspěšnosti
naplnění celkového zadání. Otázka směřuje
na poměrně blízký horizont, který je v dosahu
plánovacích dokumentů. Rovněž cíle KVAČR
do roku 2030 jsou již dnes zabudovány v ří-
dících, plánovacích a akvizičních procesech,
které přesahují rámec AČR, v řadě případů
i resortu MO ČR. Vše co je z hlediska časo-
vého horizontu obsaženo v plánovacích do-
kumentech pro mě již nepředstavuje kon-
cepční náhled, nebo vizi, ale realizační fázi.
Rozhodnutí učiněná ve strategiích nesou své
implikace daleko do budoucnosti a žádné or-
ganizování a ohýbání reality nezajistí dosta-
tečnou korekci. Pokud systém kulminuje
před dosažením strategických cílů, nebo
pokud dojde k vyčerpání paradigmatu, na
němž stála strategická rozhodnutí, byla stra-
tegie chybná.

Pokud se osobně zamýšlím nad směřová-
ním výstavby vojenských sil, tak se dívám za
milník 2025 i 2030. Armáda zaznamenala
v posledních dvaceti letech neuvěřitelný pro-
gres. V roce 2025 bude v každém případě
v lepším stavu, než v jakém byla v roce 2013,
kdy se spouštěly práce na nové koncepci.
AČR zahájila budování schopností v nových
operačních doménách. Současně bude ale
i velmi podobná, protože zadáním byla mo-
dernizace, nikoliv systémová změna. �

Michal Pivoňka, 
www.czdefence.cz, zkráceno
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S velitelem Národní gardy státu Nebraska, 
Major generálem Darylem L. Bohac, army.cz
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Jako první vystoupil na velitelském
shromáždění generál Opata. Řekl, že
se scházíme v nelehké době, kdy če-

líme nejen epidemii Covid-19, ale zároveň
se vypořádáváme s největším přezbroje-
ním v historii naší armády a musíme také
bohužel čelit snahám zpochybnit obranný
rozpočet. Každá krize je podle něj ale záro-
veň i zkouškou, která prověřuje schop-
nosti. „Potvrdilo se, jak je armáda důležitá
pro obranu země na všech frontách a proti
jakémukoli nepříteli. Musíme mít vojáky
kvalitně připravené, schopné se adaptovat
na každou situaci, rychle reagovat a najít
řešení. Potvrdilo se, že svět opravdu není
a nebude bezpečné místo,“ vysvětlil Aleš
Opata.

Ani těžká brigáda nestačí

Dále zdůraznil, že potřebujeme těžkou bri-
gádu a bojová vozidla pěchoty. Ale to pro
války budoucnosti nestačí. „Moje doporu-
čení je jasné: umělá inteligence, roboti,
ochrana živé síly, drony, laserové zbraně,
přesně naváděná munice, automatické sy-
stémy, věda a výzkum, kybernetické síly.
I kdyby naše cesta měla vést až do ves-
míru, půjdeme tam. To koneckonců odsou-
hlasilo i NATO jako novou operační do-
ménu,“ dodal.

Prezident podpořil skutečnou
modernizaci armády
Prezident Miloš Zeman ve svém projevu
poděkoval armádě za pomoc při boji s ko-
ronavirem, podpořil také působení v za-
hraničních misích a jejich důležitost v glo-
bálním boji s terorismem. V této souvi-
slosti se věnoval i využití bezpilotních pro-
středků, které by pomohly při ostraze hra-
nic i při bojovém nasazení. Prezident pod-
pořil úsilí resortu obrany o zvýšení boje-
schopnosti a vyslovil se pro skutečnou
modernizaci armády. Podmínky úspěchu
v tomto směru jsou podle něj dvě.

„První je podpora českého zbrojního
průmyslu, a druhá je skutečná moderni-
zace armády, nikoli kupování starých
zbraní, které už téměř dosloužily, ale sou-
středění se na novou generaci zbraní,"
uvedl prezident.

Poděkování armádě za pomoc

Rovněž premiér Andrej Babiš poděkoval
vojákům za jejich pomoc v době koronavi-
rové krize. Důrazně odmítl snahy o to, aby
se nezvyšoval armádní rozpočet. Uvedl, že
chce naopak podpořit růst rozpočtu na ob-
ranu a pracovat na zvýšení počtu vojáků.
„Obrana by podle návrhu rozpočtu na
příští rok měla hospodařit s částkou 85,4
miliardy korun. Na mě se můžete spoleh-
nout, od okamžiku, kdy jsem se stal čle-
nem vlády, podporuji armádu. Armáda

byla ta, která nám zásadně pomohla v boji
s pandemií. Vděčíme vám za mobilní od-
běrové týmy, pomoc v nemocnicích a pe-
čovatelských zařízeních i s chytrou karan-
ténou," zdůraznil premiér.

Smlouva na Toyoty Hilux 
bude ještě tento týden
Také ministr obrany jednoznačně odmítl
škrty v obranném rozpočtu a zdůraznil, že
zastaralou výzbroj armády je nezbytné mo-
dernizovat. „Letos jsme uzavřeli smlouvy
za více než 11 miliard korun. Pořizujeme
například ruční zbraně, pasivní sledovací
systémy, systém řízení palby dělostřelec-

tva a balistické vesty. Jeden dlouholetý
dluh vůči vojákům vyřešíme tento týden,
kdy podepíšeme smlouvu na nákup 1200
terénních automobilů Toyota Hilux, které
nahradí 40 let staré UAZy,“ odhalil čer-
stvou novinku ministr. „Další velmi vý-
znamné zakázky máme ve finální fázi a je-
jich podpis očekávám v první polovině
příštího roku. Jde o 3 strategické projekty
za téměř 70 miliard korun – 52 děl ráže 155
mm, 4 baterie protiletadlového kompletu
SHORAD a 210 pásových bojových vozidel
pěchoty,“ dodal.

V další neveřejné části velitelského shro-
máždění se vojáci věnovali hlavním úko-
lům AČR v roce 2021. �
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Velitelské shromáždění podpořilo modernizaci a odmítlo škrty
Velitelské shromáždění náčelníka Generálního štábu Armády ČR armádního generála Aleše Opaty
k objasnění priorit a hlavních úkolů AČR v roce 2021 se konalo 24. listopadu v Praze. 
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K dosažení těchto schopností analy-
zuje požadavky uživatele, definuje
architekturu, realizuje a dodává

softwarová i hardwarová řešení. Nedílnou
součástí je podpora při tvorbě doktrín a za-
vádění vzdělávacích a školících programů.
Kromě oblasti vojenských technologií JISR
rovněž zastřešuje komplexní dodávky bez-
pečnostních systémů pro policii, zpravodaj-
ské služby, subjekty IZS či jiné bezpeč-
nostní složky státu. Generální ředitel spo-
lečnosti Bc. Václav Janda, MBA přibližuje
její cestu za úspěchem a stabilitou.

Společnost se pohybuje na trhu necelé
čtyři roky, nicméně i za tak krátkou dobu
se stihla etablovat mezi stabilními a sil-
nými hráči v obranném průmyslu.

Je to tak. Když se ohlédnu zpět, mám
radost, co všechno se nám povedlo vybu-
dovat a kam jsme společnost nasměro-
vali. Není samozřejmostí, že i po tak
krátké době vás obchodní partneři a zá-
kazníci z řad ministerstev a vládních orga-
nizací zařadí mezi ověřené dodavatele

a partnery a s důvěrou se na vás obrací.
Myslím, že za ty dva roky, kdy působím ve
funkci generálního ředitele, společnost
ukázala, že je stabilní a směřuje správným
směrem, navíc je čitelná, což vzbuzuje dů-
věru okolí a napomáhá budování kvalit-
ních vztahů.

Za největší úspěchy považuji etablování
společnosti na trhu, zařazení se do různých,
v současné době velmi důležitých pracov-
ních skupin, jako je např. PESCO, díky kte-
rému jsme ve styku a máme možnost roz-
víjet blízké vztahy s obrannými silami ev-
ropských zemí jako je např. Německo nebo
Baltské státy.  Dále se nám podařilo inici-
ovat vznik Sekce ISR v rámci AOBP, ale i po-
měrně rychle získat osvědčení podnikatele
na stupeň Tajné, včetně NATO Secret. Mezi
další úspěchy patří vytvoření tréninkové
akademie v různých oborech vojenských,
či civilně bezpečnostních dovedností. Mezi
ty důležité bych zařadil komplexní trénin-
kový program pro specialisty elektronic-
kého boje, příslušníky speciálních sil, vo-
jenské záchranáře, pyrotechniky, střelce

atd. Takto specializované kurzy bychom
však nemohli nabízet bez stabilního a špič-
kově personálně obsazeného týmu instruk-
torů, na které jsem právem hrdý. Že se toto
všechno povedlo za poslední dva roky, je
jasný a pozitivní signál směrem k našim zá-
kazníkům a partnerům – jsme kvalitní, stále
na sobě pracující společnost, která nabízí
jistotu a profesionální přístup.

Pokud byste měl vyjádřit, v čem je společ-
nost JISR Institute jiná oproti konkurenci,
co byste zdůraznil?

Společnost JISR Institute je ryze česká
společnost, dodává technologie, jež jsou
prověřené mnoha lety zkušeností z bojo-
vých misí NATO, spolupracuje s dalšími vo-
jenskými, obrannými a bezpečnostními
subjekty. Na rozdíl od jiných společností se
zaměřujeme na komplexní službu zákazní-
kovi – analyzujeme potřeby zákazníka, pro-
dukt mu dle potřeby upravíme na míru, im-
plementujeme do stávajícího systému, za-
školíme, a to i v reálné misi a prostředí.
Rovněž poskytujeme zákazníkovi on-site

Ze začínající firmy se zakrátko stal významný hráč 
v oblasti Electronic Warfare
Společnost JISR Institute, a.s., působí na trhu teprve od roku 2016, za tu dobu se ale povedlo z mladé,
začínající firmy vybudovat stabilního a úspěšného hráče na poli obranného průmyslu. JISR se
zaměřuje na budování komplexních schopností v oblastech ISR (Intelligence Surveillance and
Reconnaissance) a EW (Electronic Warfare). 
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Veletrh AAD, podpora PhDr. T. Kopečného
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podporu po celou dobu životního cyklu do-
dávaných řešení, což není zcela běžné. JISR
je schopen zajistit komplexní školení, asis-
tovat při tvorbě potřebné doktríny apod.
Zakládáme si i na spolupráci se špičkovými
odborníky z oblasti návrhu architektur sy-
stémů C4 (Command, Control, Communi-
cation, Computers), ISR, elektronického
boje a dalších oborů, jak jsem již uvedl. Tito
odborníci pochází jak z armádní praxe, tak
i například z vědecké komunity.

Jak se daří firmě po stránce personální,
nábor zaměstnanců apod.? Je firma vní-
mána jako kvalitní zaměstnavatel, jdou
lidé za osobnostmi v ní?

Naším cílem je budovat stabilní společ-
nost s jasnými pravidly a vizí, což je něco,
co zaměstnanci ocení. Snažíme se pro ně
vybudovat kvalitní zázemí, podporovat je
v dalším rozvoji a tak podobně. Všechna
energie, kterou do personální oblasti vklá-
dáme, se nám bohatě vrací - je vždy velmi
příjemné zjistit, že naši zaměstnanci jsou
dalším prvkem, který u našich zákazníků
funguje a rozhoduje v náš prospěch.
V dnešní době, kdy jsme zvyklí si spíše stě-
žovat, je nesmírně pozitivní, že naši zákaz-
níci a obchodní partneři si najdou čas a na-
píší pochvalný dopis s oceněním práce
a přínosu našich odborníků v rámci jejich
projektů.

Chceme, aby firma byla vnímána jako
kvalitní zaměstnavatel. Osobně jsem rád
i za možnost projít si většinu pozic ve firmě.
Poznat ji od základů a díky těmto poznat-
kům lépe vést tým lidí, rozdělovat kompe-
tence apod.

Záběr společnosti je opravdu široký, na to
jak malá a mladá společnost to je. Jak se
to slučuje s obchodními aktivitami, je na to
dostatek kapacity a času?

Co se týče obchodu, tam jsme opravdu
velmi aktivní. Samozřejmostí je neustálý
kontakt s Armádou České republiky a Mi-
nisterstvem obrany ČR, velmi si vážíme
možnosti spolupracovat s nimi a podporo-
vat naše vojáky v jejich každodenní práci,

ale i zahraničních misích. Oboustrannou
spokojenost dokazuje i podpora PhDr. To-
máše Kopečného, náměstka pro řízení
Sekce průmyslové spolupráce Ministerstva
obrany, čehož si velmi ceníme a jsme vždy
rádi za jeho pomoc a např. i účast na námi
pořádaných workshopech a prezentacích.
Nesmím zapomenout ani další subjekty
spadající pod Ministerstvo vnitra, či do 
integrovaného záchranného systému.
V rámci spolupráce s AČR samozřejmě pů-
sobíme i v rámci  NATO a dalších evrop-
ských agentur. Jsme pravidelnými účast-
níky workshopů, odborných a pracovních
skupin, pořádáme prezentace, účastníme
se misí, přispíváme do různých projektů,
snažíme se být aktivní a sledovat potřeby
jednotlivých evropských obranných sil.
Spolupracujeme i s dalšími firmami na do-
mácím trhu, čímž můžeme rozšířit portfolio
a vytvořit komplexnější řešení pro záka-
zníky.

V zahraničním obchodu jsme dosáhli i za
tak krátkou dobu značných úspěchů – měli
jsme možnost prezentovat naši společnost
a portfolio produktů před Nejvyšší ekono-
mickou radou a samotným prezidentem
v Afghánistánu, úspěšně předvést a projít
testováním u Gendarmerie v Maroku, nebo
právě dokončená instalace ochranných
konvojových rušičů pro zákazníka v Africe,
které jsou součástí bojového nasazení, po-
řádání kurzu o elektronickém boji pro blíz-
kovýchodního zákazníka, atd. Seznam na-
šich úspěchů by již na pár řádků vydal, na
což jsem pyšný – rozhodně jsou za námi
vidět výsledky.

Co mě těší nejvíce, je fakt, že nás oficiální
delegace sami žádají o schůzky a máme
možnost se potkávat s významnými a nej-
vyššími vládními představiteli. Možná ještě
více potěšující je zjištění, že nás obchodní
partneři sami oslovují s možností společ-
ných prezentací, což jen dokazuje a podtr-
huje fakt, že nabízíme kvalitní produkty
a služby, za které je ochoten se zaručit
i někdo další, nestranný.

Který produkt je v tuto chvíli nejvíce žá-
daný, vidíte nějaký posun nebo vývoj v po-
žadavcích zákazníků?

Určitý posun v požadavcích a preferen-
cích zákazníků je znatelný a zcela pochopi-
telný. Souvisí s vývojem moderních tech-
nologií a jejich implementací do moder-
ního boje. Co před pár lety nebylo potřeba,
je dnes naprostá samozřejmost a my se
snažíme reagovat na všechny moderní
trendy a vývoj.

Rostoucí poptávku vidíme v obraně před
drony – v tomto směru máme několik vari-
ant řešení a jsme schopni zákazníkovi
dodat přesně to, co potřebuje – od jedno-
duchého řešení, až po komplexní systém,
který ochrání velké strategické objekty.
Jsme připraveni na 5G a další vývoj
v rámci moderních technologií.

Jak vidíte další vývoj společnosti, co ji čeká
v následujícím období?

Upřímně doufám, že se nám i nadále
bude obchodně dařit v situaci, která díky
několika vlnám covidu a celosvětového še-
tření i v oblasti obranného průmyslu, na-
stala. Nicméně společnost je stabilní,
zdravá a měla by se i s tímto poprat, včas
jsme zareagovali na danou situaci. Rád
bych tohoto času, kdy je obchod značně
zpomalen, nebo se pomalu obnovuje, vy-
užil k dotažení některých interních projektů
a vývoje a důkladně se připravil na dobu,
kdy se vrátíme k normálnímu stavu. 

Hlavní prioritou je samozřejmě spolu-
práce s českými zákazníky a zajištění jejich
potřeb. Nicméně rádi bychom opět aktiv-
něji působili v některých dalších zahranič-
ních teritoriích, abychom zde naplno využili
náš potenciál.

A co čeká Vás osobně?
Jako vždy je přede mnou velké množství

práce, končí nám velmi zvláštní a náročný
rok, čeká nás další, bohužel opět nevyzpy-
tatelný. Uvidíme, co nám přinese. Nic-
méně, za sebe musím říci, že jsem otevřen
všem výzvám, které mi život postaví do
cesty. Jen tak něčeho se nezaleknu. �
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Instalace techniky u zákazníka

Generální ředitel společnosti 
Bc. Václav Janda, MBA
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Ministerstvo obrany v lednu 2017 ob-
jednalo celkem 20 kusů vozidel Pan-
dur II CZ 8x8 ve verzích spojovací

a velitelsko-štábní v celkové hodnotě bezmála
1,7 miliardy Kč bez DPH. Vývoj a následná vý-
roba vozidel probíhaly v Česku a podílela se
na něm řada domácích firem a institucí s pod-
porou korporace General Dynamics European
Land Systems, která již dříve poskytla licenční
práva na výrobu pandurů v České republice.
Vedle výrobce a hlavního integrátora – kopřiv-
nického podniku Tatra Defence Vehicle (TDV)
– to byly například Retia, Vojenský výzkumný
ústav, Vojenský technický ústav pozemního
vojska, Ray Service, Optokon, Interlink CS,
B.O.I.S. Filtry a další. 

Vzhledem ke skutečnosti, že nové speciální
verze KOVVŠ (kolové obrněné vozidlo velitel-
sko-štábní) a KOVS (kolové obrněné vozidlo
spojovací) jsou vybaveny špičkovými techno-
logiemi, více než polovinu jejich ceny tvoří
speciální komunikační, spojovací, elektronické
a další vybavení, z velké části rovněž vyvinuté
a vyrobené českými firmami. Vývoj nových
pandurů pro AČR byl završen na podzim roku
2019, kdy absolvovaly vojskové zkoušky. 

V prosinci 2019 pak armáda převzala první
4 nové stroje. „Úspěšnému předání vozidel
předcházelo absolvování rozsáhlého kom-
plexu testů v podobě podnikových a kontrol-
ních zkoušek u akreditovaných zkušeben i voj-
skových zkoušek ve výcvikových prostorech
a opravárenských základnách AČR, jejichž re-

alizace trvala bezmála 11 měsíců. Každá etapa
procesu zkoušek byla hodnocena jako vyho-
vující a nebylo nutno zkoušky pozastavovat či
dokonce opakovat,“ řekl Tomáš Mohapl, ge-
nerální ředitel Tatra Defence Vehicle.

V roce 2020 pak podnik TDV postupně vyrobil
a předal AČR dalších 16 vozidel. Celkem armáda
získala 6 kusů KOVVŠ Pandur II CZ 8x8 a 14 kusů
KOVS Pandur II CZ 8x8. Součástí dodávky bylo
i 6 polních velitelských pracovišť, která jsou
funkčně propojena s velitelsko-štábními pan-
dury. Mají podobu nafukovacích stanů s kapa-
citou 10 pracovišť s počítačovými terminály,
díky nim bude možné rozšířit počet příslušníků
štábu nadřazených velitelských stupňů přímo
v poli. TDV bude také v příštích letech zajišťovat
servisní podporu nových speciálních pandurů
české armády, stejně jako to činí na základě
smlouvy s Ministerstvem obrany i v případě již
dříve zavedených verzí pandurů vyrobených na
přelomu prvního a druhého desetiletí.  

Většina dodaných vozidel je nyní součástí vý-
zbroje 4. brigády rychlého nasazení. „Nově do-
daná kolová obrněná vozidla spojovací a veli-
telsko-štábní jsou důležitým segmentem, který
posílí naše místa velení a výrazně přispěje ke
zlepšení systému velení a řízení jak na brigádní,
tak praporní úrovni. Současně kvalitativně po-
sílí naši schopnost operačního nasazení na
uzení ČR, ale i v zahraničí. Vozidla jsou vyba-
vena specializovanou infrastrukturou komuni-
kačních a informačních systémů, ale současně
se vyznačují vysokou manévrovatelností, po-

hyblivostí a průchodností a poskytují dostateč-
nou balistickou ochranu osádky, což je pro nás
klíčové. Takto sofistikovaná technika není pouze
posilujících prvkem celé architektury systému
velení a řízení, ale také závazkem a velkou vý-
zvou především v odborné přípravě našich pří-
slušníků,“ zhodnotil velitel 4. brigády rychlého
nasazení plukovník gšt. Josef Trojánek.

Díky speciálnímu určení vykazují pandury
spojovací a velitelsko-štábní verze odlišnosti
od pandurů, které již v řadách české armády
slouží přes deset let. Konstruktéři TDV napří-
klad vyprojektovali novou korbu, a to přede-
vším kvůli zástavbě řady elektronických sy-
stémů. Hlavní změnou je výrazné zvýšení ba-
listické a protiminové ochrany dle STANAG
4569 oproti stávajícím pandurům používaným
v AČR. Té bylo docíleno především instalací
nových přídavných plátů keramického pancíře
a zesílením podvozkových částí vozidla. Díky
těmto změnám se navýšila i celková hmotnost
obou verzí, proto byl u nich posílen rovněž brz-
dový systém.

Motorizace u nových pandurů je shodná
s předchozími provedeními. Jde tedy o šesti-
válcový turbodiesel Cummins ISLe T450 HPCR
o výkonu 335,6 kW, který je schopen obrněnce
rozjet až na rychlost převyšující 100 km/h při
hmotnosti přesahující 22 t. Dojezd činí při-
bližně 700 km, vozidla jsou schopna překoná-
vat příkopy o šířce až 2,2 m, svislé překážky do
výšky 0,6 m a překonávat vodní toky broděním
do výšky hladiny 1,5 m. �

Podnik Tatra Defence Vehicle splnil armádní zakázku 
na speciální pandury 
Armáda České republiky převzala od podniku Tatra Defence Vehicle poslední objednané kusy
speciálních verzí vozidel Pandur II CZ. Kopřivnická společnost patřící do holdingu Czechoslovak
Group tak splnila své závazky vyplývající ze smlouvy uzavřené v roce 2017.
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Gerlach jako taktické obrněné vozidlo
nové generace poskytuje všechny
výhody nadčasového řešení. Kromě

toho, že byly zohledněny nejnovější tech-
nické a konstrukční požadavky na vozidlo
této kategorie, v rámci rozměrů, celkové
konstrukce a otevřené elektronické archi-
tektury, se zároveň počítalo s možností dal-
ších evolučních cyklů. Gerlach tak nejenže
odpovídá na soudobé potřeby ozbrojených
sil, ale zároveň je plně adaptabilní na aktu-
ální požadavky v rámci následujících dese-
tiletí.

Vozidlo je zkonstruováno výhradně z EU
komponentů, včetně úspěšně otestovaného
domácího "zetoráckého" podvozku. Z po-
hledu zákazníka to znamená bezproblémo-
vou logistiku, dostupnost náhradních dílů
a nízké servisní náklady.

Základem pohonné soustavy je německý
6válcový motor MTU s výkonem 240 kW 
(326 k), který vyniká nadstandardním krouti-
cím momentem až 1300 Nm, což je nesmírně
důležité zejména pro jízdu v náročném te-
rénu, právě pro který je Gerlach určen. Motor
spolupracuje se speciální 6stupňovou auto-
matickou převodovkou pro maximální vy-
užití výkonu v celé škále otáček.

Vozidlo poskytuje nadstandardní schop-
nosti v náročném terénu na různých površích,
včetně písku, bláta či sněhu. Kromě speciál-
ního podvozku a masivního točivého mo-
mentu mu v tom napomáhá i velikost kol 14
R20 se systémem centrálního dofukování
pneumatik a světlá výška až 465 mm.

Své schopnosti v terénu Gerlach potvrdil
během zkoušek ve Vojenském technickém
ústavu pozemního vojska – odštěpném závodě
VTÚPV Vyškov, kde mimo jiné zdolal terénní
schod s výškou 0,5 m, překonal zákop s šířkou
1,0 m, nebo brodil bez přípravy až do 1, 2 m. Vo-
zidlu se také podařilo zdolat metu tzv. 100pro-
centního stoupání, když při více než 14tunové
zátěži zvládlo nájezdový úhel 45 stupňů.

Jádrem celého auta je kabina. Ta je koncipo-
vána jako přetlaková pancéřová kapsle odol ná
vůči improvizovaným nástrahám IED. Je uchy-
cena nezávisle na podvozku vozidla, a tak při
jeho poškození minou zůstává posádka chrá-
něna. Místo nabízí až pro 6 členů posádky. Její
bezpečnost posádky je podpořena i přídavným
modulárním pancéřováním spolu s oddělenou
a odpruženou dvojitou podlahou a protimino-
vým "V" ochranným štítem.

Gerlach poskytuje své posádce balistickou
ochranu na úrovni NATO STANAG AEP-55
4569 Volume 1 Level 3, což znamená, že po-
sádka se nemusí obávat střelby z ručních útoč-
ných zbraní používaných v současných kon-
fliktech. Protiminová odolnost vozu je na
úrovni NATO STANAG 4569 AEP-55 Volume 2
Level 3a, 3b. Gerlach tak dokáže odolat proti-
tankové mině o síle až 8 kg TNT pod nápravou
i pod kabinou. Tato úroveň ochrany byla
úspěšně podrobena certifikačním testům
státní zkušebny Beschussamt Ulm. �

Další informace naleznete na: 
www.zetorgerlach.com; 

www.zetorengineering.cz
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Obrněné vozidlo ATV ZETOR GERLACH 4x4 obstojí v každém terénu
ZETOR už dávno nejsou jen legendární červené brněnské traktory. To naplno potvrzuje nový produkt
domácího obranného průmyslu od společnosti ZETOR ENGINEERING – obrněné vozidlo ATV ZETOR
GERLACH 4x4.

Zetor Engineering je profesionálním
partnerem pro vývoj, inovace a kom-
plexní dodávky v oblasti obranného
průmyslu. V současnosti se profiluje
jako profesionální R & D centrum mo-
bilních aplikací strojů a speciálních vo-
zidel. Je součástí sektoru Engineering
ve skupině HTC INVESTMENTS, a.s.,
která byla založena v roce 1992. Po-
stupně se rozvinula na investiční spo-
lečnost s aktivitami ve strojírenství,
zemědělství, v automobilovém, želez-
ničním, textilním, energetickém i v le-
teckém průmyslu. Kromě Slovenska
a České republiky působí v dalších ze-
mích Evropy, ale i v Severní Americe,
Indii a Číně.

CI04_20_08_09_Podnik Tatra Defence_ZETOR_CI_SABLONA  10/01/21  13:06  Stránka 9



Společnost se pyšní velkou rozmani-
tostí projektů. Zjednodušuje, zefek-
tivňuje, pomáhá. Není pro ni napří-

klad nemožné zakonzervovat hlas lidem,
kteří přijdou o hlasivky. Běžné je pomáhat
řidičům záchranných složek se stabilitou
signálu v těžko přístupných oblastech. Vý-
znamně zasahuje také do zdravotnictví,
kde začal již před dvaceti lety tým špičko-
vých vývojářů vyvíjet software pro kardio -
stimulátory a defibrilátory pro renomova-
ného výrobce ze Spojených států.

Letadla rychleji opouští výrobní linku

Rozmanitost oblastí, ve kterých CertiCon
působí, definuje další z projektů. Ten je za-
měřen na zefektivnění výrobních procesů
v provozech, kde je potřeba kombinovat
obrovské množství vstupů, a to v co
možná nejkratším čase, ideálně ihned.
Toto řešení nachází uplatnění například při
výrobě dopravních letadel a je využíváno
v rámci iniciativy Průmyslu 4.0. „Největ-
ším problémem při výrobě letadel je roz-
manitost konfigurací. Vzhledem k faktu, že
pro výrobu je potřeba obrovské množství
rozmanitých dílů, nástrojů a příslušenství,
které navíc mnohdy dokážou obsluhovat
jen někteří kvalifikovaní pracovníci, může

často docházet k různým výpadkům a pro-
dlevám. Typickým příkladem je nemoc
pracovníka či zpoždění zásilek od dodava-
telů. Náš systém dokáže na základě dat,
které mu výrobce poskytne, velmi rychle
zareagovat a přepracovat celý plán výroby
tak, aby nedocházelo ke zbytečným výpad-
kům. Vybere pracovníky s potřebnou kva-
lifikací, specializované nástroje či díly,
které jsou potřeba k montáži a naplánuje
jiný výrobní proces, který lze dělat místo
toho původního. Výrazně tak pomáháme
zvyšovat efektivitu výroby ve velkých pod-

nicích mnohdy až o desítky procent,“ říká
obchodní ředitel CertiConu, Vladimír Mařík
mladší.

Budoucnost pro kamerové systémy

Díky vlastnímu oddělení aplikovaného vý-
zkumu přináší CertiCon produkty, které po-
skytují mnohdy zcela nové využití součas-
ných řešení. Typickým příkladem může být
produkt CertiConVis. Jedná se o systém
umělé inteligence pro analýzu obrazu z ka-
merových systémů, který zcela automaticky

Technologie od české společnosti CertiCon jsou žádány 
po celém světě, a to nejen pro oblast průmyslu
Mnozí vnímají český CertiCon jako lehce tajuplnou společnost, která se příliš nechlubí tím, co vlastně
vytváří a uvádí na trh. Není divu. Většina řešení, která vzniknou pod rukami expertních týmů, je pod
přísnou mlčenlivostí a dosti často znamenají pro klienty CertiConu velkou konkurenční výhodu.
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detekuje předem definované události, které
se objeví na obraze z kamery. Technologie
na bázi neuronových sítí a vlastního paten-
tovaného řešení se aktuálně využívá v ob-
lasti bezpečnosti, dopravní analýzy, marke-
tingových statistik nebo například pro zefek-
tivnění výrobních či logistických procesů.
CertiConVis dokáže rovněž unikátně sloučit
všechny události z mnohahodinového
videa do několika málo minut. Díky této
funkci má nezastupitelnou úlohu například
pro analytická oddělení Policie a ochran-
ných složek, které denně analyzují velké
množství obrazových dat (videí).

„Kamery jsou součástí běžného života
již několik dekád. To, co se mění, je způsob,
jak se na obrazy z kamer díváme. Počet
kamer roste mnohem rychleji než kdy
dříve, ale počet jejich operátorů zůstává ví-
ceméně stejný. Dnes dokážeme ke každé
kameře přidat prvek umělé inteligence,
která z pasivního zařízení, jež bez lidské ob-
sluhy nepřináší požadovaný užitek, vytvoří
chytré zařízení se schopností sledovat i ně-
kolik úloh najednou, dokáže se učit a zlep-
šovat. V budoucnu povede právě schop-
nost učit se ke schopnosti přizpůsobovat
se změnám. Počet lidských operátorů
může zůstat klidně stejný nebo nižší než
dnes, ale jejich výkon výrazně poroste díky
naší umělé inteligenci. Systém rozvíjíme
pro využití v mnoha oborech. Například
v průmyslu je velkým benefitem automa-
tizovaný dohled nad areály, a to jak z po-
hledu bezpečnosti, tak samozřejmě i efek-
tivity výroby a výrobních procesů,“ zdůraz-

ňuje Vladimír Mařík mladší, ředitel divize
Business Solutions společnosti CertiCon.  

Pacient s lékařem 
komunikují vzdáleně
Své zkušenosti z vývoje technologií pro
zdravotnictví CertiCon uplatnil i při tvorbě
unikátní aplikace MedCare24/7. Tento pro-
dukt je řešením pro vzdálenou komunikaci
mezi pacientem a lékařem. Svým zaměře-
ním přináší řadu benefitů poskytovatelům
zdravotní péče, pacientům i plátcům zdra-
votní péče – tedy zdravotním pojišťovnám.

Cílem aplikace však není vyšetření, ani
stanovení diagnózy na dálku. Jedná se
o nový nástroj pro komunikaci mezi paci-
entem a lékařem, který významně vylep-
šuje řízení péče o pacienty v domácí péči.
Lékař bude moci díky častější zpětné vazbě
rychleji reagovat na změny stavu pacienta.
Obě strany uspoří čas omezením mnohdy
zbytečných návštěv pacienta. V době, kdy
se stále častěji setkáváme s nedostatkem
lékařů a zdravotních sester, přináší Med-
Care řešení ve výrazné úspoře času těchto
nezastupitelných personálních kapacit. 

„V současné době se nabízí využití sy-
stému i pro prvotní vzdálenou identifikaci
pacientů, kteří vykazují příznaky korona-
viru. Pacient vyplní a odešle dotazník, kde
uvede svůj stav, lokaci (pro přiřazení pod
příslušnou hygienickou stanici) a případně
další potřebné informace. Pracovník hygi-
enické stanice tak získá základní podklad
pro následnou práci a komunikaci bez nut-
nosti osobního či telefonického kontaktu
s pacientem. Následně může na základě fil-
trovaných dat efektivně reagovat a pláno-
vat odběry pro ty nejzávažnější případy
a současně plánovat návštěvy na odběry
tak, aby docházelo k co nejmenší kumulaci
pacientů,” prezentuje další možnost využití
Ing. Vladimír Mařík ml. MBA, ředitel divize
Business Solutions společností CertiCon.

Dá se říci, že technologie a řešení, které
společnost CertiCon uvádí na trh nebo vyvíjí
pro své klienty, mají zásadní dopad na naše
životy. Pomáhají zejména tam, kde tradiční
řešení již nepřinášela kýžený efekt. �
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CertiCon a.s. je česká vědecko-techno-
logická společnost s více než 400 za-
městnanci. Již od roku 1996 vyvíjí ino-
vativní řešení v oblasti software
a hardware. Při vývoji inovací a řešení
se spoléhá nejen na vlastní oddělení
aplikovaného výzkumu, ale rovněž ak-
tivně spolupracuje s mnoha českými
i světovými výzkumnými institucemi.
Projekty realizuje v mnoha segmen-
tech, z nichž nejvýznamnější jsou prů-
myslová výroba a zdravotnictví. Dlou-
holeté zkušenosti z těchto technolo-
gicky náročných oblastí jsou garancí
vysoké kvality a ověřených postupů při
vývoji dalších řešení a produktů. 

Více na www.certicon.cz
www.certiconglobal.com 
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Výrobci z celého světa investují do automa-
tizace. Podle průzkumu. “SMEs Barome-
ter robotizace” provedeného v Česku na

jaře 2020 i mezi společnostmi zabývajícími se
zpracováním plastů, vyplývá, že mezi důležitými
faktory motivujícími SMEs k robotizaci je zlep-
šení výkonnosti výroby (93,5 %). Dále společ-
nosti zmiňovaly: eliminace výrobních chyb 
(75,8 %) a zvýšení kvality produkce (75,8 %), po-
sílení konkurenceschopnosti (74,4 %), zkrácení
dodací lhůty (70,5 %), zvýšení produkce 
(66,6 %), standardizace procesu (60,2 %), obtíž-
nost při hledání a udržení zaměstnanců (57,7 %),
zvýšení výrobní bezpečnosti (56,3 %) a zvýšení
produkční flexibility (50,1 %).  

Kolaborativní roboty mohou pomoci zaměst-
nancům nevystavovat se škodlivým plynům,
prachu a plastovým hoblinám, které vznikají
během výroby plastů a polymerů. Koboty také
mohou manipulovat s ostrými nebo horkými
předměty. Mají možnost pracovat 24 hodin
denně a jejich opakovatelnost pohybu činí
pouze 0.03 mm (v případě Universal Robots). To
umožňuje společnostem využít maximální roz-
sah jejich výrobní kapacity a udržet konzistentní
kvalitu. Kompaktní konstrukce pak umožňuje
využít koboty i ve stísněných pracovních pod-
mínkách.

Uplatnění

Koboty umožňují téměř kompletní automatizaci
ve vstřikovacích aplikacích. Zaručují konzistentní
vysokou kvalitu, přesnost, stejně jako stále stejné
dávkování i po mnoha opakováních. Kolabora-
tivní roboty navíc zvyšují přesnost procesů
a omezují zmetkovitost. Vynikají v obsluze CNC,
vstřikolisů a v mnoha dalších druzích lisování.
Jejich nasazení má pozitivní dopad na rychlost
a kvalitu výroby. Zároveň se minimalizuje risk
pracovních úrazů zaměstnanců spojených s těž-
kým strojírenstvím. Výrobní firma může podle
potřeby použít koboty vybavené různými konco-
vými nástroji nebo optickými systémy během
různých fází výroby, např. při vkládání součástky
do soustruhu, nebo následné paletizaci obrobe-
ných dílů. Důležitou fází výroby je také konečná
úprava výrobku – koboty mohou pracovat s růz-
nými materiály, a dodržet tak vysokou kon-
stantní kvalitu finálního výrobku.

Příklady aplikací

Společnost 2K Trend, a.s., se zabývá produkcí
velmi přesných plastových dílů vstřikováním
pro zákazníky z řad velkých automobilek. Do vý-
roby nasadila kolaborativní robot UR10, který
zajišťuje kompletní obsluhu vstřikovacího lisu,
což optimalizuje výrobu a řeší problém s nedo-
statkem zaměstnanců. Kolaborativní robot

UR10 odebírá zálisky a zakládá je do formy
v lisu, kde proběhne vstřikovací cyklus. Po ukon-
čení cyklu kobot vyjme již hotové výlisky, které
vyloží na dopravníkový pás. Jedná se o mono-
tónní činnost, která ale vyžaduje velkou přes-
nost při manipulaci s hotovými plastovými vý-
lisky, a právě proto je vhodná k automatizaci ko-
laborativním robotem. Kobot UR10 zvládne ob-
sluhu celého stroje prakticky samostatně, a tak
není nutné tuto pozici obsazovat lidskými pra-
covníky. Výhodou je i velký operační rozsah ra-
mene kobota UR10, čímž se dosáhne velice
efektivní obsluhy stroje.

Dynamic Group instalovala do provozu vstři-
kování plastů a kompletace tři koboty UR. První
kobot zajišťuje realizaci kompletního pracovního
cyklu stroje; odebírá „rámy“, které drží lisované
díly, vkládá je do vstřikovacího lisu, přemísťuje
jednotlivé kusy do ořezávacího zařízení a po-
kládá vylisované díly před dělníka pro účely
další manipulace. Nakonec stiskem tlačítka ak-
tivuje nový cyklus. Při druhé aplikaci injekčního
vstřikování se používá tradiční kartézský robot,
který spouští lisovaný díl na kluznou desku, kde
jej kobot UR odebere a umístí na zařízení pro
odstranění licího kanálu. Následně provede pa-
letizaci dílu na stole před dělníkem, který postup
kontroluje. Třetí kobot pracuje v oblasti komple-
tace. „Řekl bych, že ve srovnání s tradičními ro-
boty se Universal Robots snáze učí a progra-
mují, pokud jde o aplikace ,drag and drop‘ (táhni
a pusť). Robota také můžete naprogramovat po-
mocí režimu učení ,Teach Mode’, kdy jednoduše
uchopíte robotické rameno, přesunete jej na po-
třebné místo a robot si tuto pozici pamatuje jako
určitý bod. Jakmile nastavíte potřebné body,
jednoduše robota spustíte a on tyto pohyby zo-
pakuje.“ říká John Mcgilivray, výkonný ředitel
Dynamic Group.

Mnoho dalších případových studií dobře po-
pisuje všestrannost řešení automatizace pomocí
kolaborativní robotiky. Díky jednoduchosti pro-

gramování a používání jsou koboty v rukou firem
nástrojem, který jim pomáhá se rychleji rozvíjet
a obstát v náročné konkurenci na trhu. Více infor-
mací o využití kobotů v odvětví plastů a poly-
merů, ale i v dalších průmyslových odvětvích
můžete najít v e-knihách na adrese https://www.
universal-robots.com/cs/industry/, nebo po na-
skenování QR kódu níže. Pokud vás zajímá, jak
rychle se vám náklady na pořízení kolaborativ-
ního robota vrátí, tak je připravená na adrese
https://www.universal-robots.com/cs/ payback/
kalkulačka, která to spočítá za vás. �

Pavel Bezucký, 
Area Sales Manager, Universal Robots

QR kód pro stažení e-knih o využití kobotů
v různých odvětvích:

QR kód pro zobrazení kalkulačky pro spočítání
návratnosti investice:

Kolaborativní roboty 
– Potenciál automatizace ve zpracování plastů a polymerů
Kolaborativní roboty, neboli koboty, vytváří další příležitosti v automatizaci plastového
a polymerového průmyslu. Jsou charakteristické schopností pracovat v omezené výrobní oblasti, po
boku pracovníků, rychlé implementaci a přesunu na nové úkoly, stejně jako intuitivním
programováním a zacházením. Mohou pomoci v procesech jako je injekční vstřikování, obsluha strojů
nebo balení a paletizaci ve velkých i malých podnicích.
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Připomeňte důvody, proč se vláda rozhodla
urychlit útlum dolů na Karvinsku a proč tuto
roli svěřila státnímu podniku DIAMO?

Společnost OKD se dostala do tíživé eko-
nomické situace, způsobené zejména přetrvá-
vajícím poklesem cen energetického i kokso-
vatelného uhlí a dopadem pandemie COVID-
19. Vláda se rozhodla, na žádost OKD, najít
optimální řešení směřující k postupnému
útlumu jednotlivých dolů se zachováním
těžby černého uhlí v ekonomicky efektivních
dolech a se zachováním sociálního klidu spo-
jeného s postupným snižováním počtu za-
městnanců. Volba zapojit do řešení krize OKD
státní podnik DIAMO vyplývá z dřívějšího
usnesení vlády a náplně jeho činnosti.
DIAMO se dlouhodobě zabývá útlumem, li-
kvidací a sanací důlních provozů a odstraňo-
váním následků po těžbě rud i uhlí. Má po-
třebné znalosti, mnohaleté zkušenosti a zá-
zemí, disponuje odpovídajícím know-how,
odborníky i zkušenostmi z dosavadního
útlumu ostravských šachet. Splňuje tedy

předpoklady pro bezproblémové a bezpečné
zajištění a likvidaci utlumovaných dolů spo-
lečnosti OKD včetně řešení citlivých personál-
ních a sociálních aspektů.

Vaši lidé se podíleli na přípravě plánu a har-
monogramu útlumu, co vám dalo nejvíc za-
brat (co bylo nejnáročnější na přípravu)?

Příprava celkově byla a je náročná z po-
hledu koordinace mnoha různých procesů,
hlavně těch personálních a technických. Mu-
seli jsme vytvořit nový závod a jeho celou
strukturu, implementovat všechny personální
procesy do našich IT systémů atd. Cílem bylo
připravit změny tak, aby od 1. 1. 2021 při pře-
vodu části OKD zahrnující důl Staříč, důl Fren-
štát, důl Dukla a důl Lazy a příslušné dobývací
prostory proběhlo vše plynule a nenastal
žádný technický ani bezpečnostní nebo perso-
nální problém a mohli jsme pokračovat v dal-
ších krocích. Nejsložitější částí bude přebírání
dolů ČSA a Darkov, protože oba doly jsou úzce
propojeny s dolem ČSM, obecně s OKD. Zů-

stane řada služeb, které budou společné,
a musíme je dobře nastavit. 

Času na všechny úkony je poměrně málo, jak
máte rozděleno, co dělá a bude dělat OKD
a co DIAMO?

V principu ty přípravy a kroky běží sou-
časně, my jsme sestavili pracovní skupiny pro
jednotlivé procesy a podobné vznikly i na
OKD. Ale větší kus práce je na OKD, protože
oni znají dobře personální stránku, profesní
strukturu a samozřejmě provozní záležitosti.
Na těžaři bylo vyspecifikovat rozsah majetku,
který se převádí, musel definovat rozhraní
mezi částí, která zůstává pod OKD a která pře-
chází pod DIAMO, a také rozdělit zaměstnance
na ty, pro které už nebude uplatnění, a ty,
které zaměstnáme při likvidaci dolů, sanaci,
rekultivaci apod. Státní podnik zřídil nový od-
štěpný závod, který byl 29. 10. 2020 zapsán do
obchodního rejstříku. Jedná se o odštěpný
závod DARKOV, který sídlí v Karviné ve
správní budově dolu Darkov. Od OKD jsme už

Konec těžby černého uhlí v ČR se blíží, 
útlum dolů přebírá státní podnik DIAMO
Vláda ČR v září rozhodla, že začátkem roku 2021 skončí těžba ve dvou ze zbývajících čtyř činných dolů
na Karvinsku a utlumované doly postupně převezme státní podnik DIAMO. Jeho úkolem je provést
efektivně a bezpečně likvidaci dolů převzatých od společnosti OKD, včetně dokončení propuštění
téměř dvou tisíc zaměstnanců OKD. Poté, co OKD rozhodne o ukončení těžby na zbylých dvou dolech,
převezme i jejich útlum. Co všechno to obnáší, vysvětluje v rozhovoru Ludvík Kašpar, ředitel státního
podniku DIAMO.
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převzali báňskou záchrannou stanici, která od
1. prosince působí pod státním podnikem jako
odštěpný závod HBZS v Ostravě.

Nejcitlivějším tématem bude zřejmě propouš-
tění. Jak bude ten proces probíhat a jakou
perspektivu budou mít ti, kteří zůstanou jako
zaměstnanci s. p. DIAMO?

DIAMO převezme v roce 2021 zaměstnance
OKD dle vládou schváleného postupu, část si
jich ponechá pro zajištění útlumu a s druhou
částí pracovníků dokončí proces propouštění,
který už nastartovalo OKD. K 1. 1. 2021 pře-
vezme cca 200 zaměstnanců ÚTLUMu Jih (bý-
valý Paskov), ÚTLUMu Sever (Lazy) a Frenštátu,
kteří zůstanou pracovat na útlumu pod státním

podnikem DIAMO, a zhruba 500 zaměstnanců
pro následné propuštění. K 1. 3. 2021 přejde dal-
ších 490 zaměstnanců dolů Darkov a ČSA urče-
ných pro útlumové práce a zhruba 1 300 za-
městnanců pro následné propuštění.

Státní podnik garantuje naplnění závazků
dle Sociálního programu a Kolektivní smlouvy
OKD. Výše odstupného pro odcházející za-
městnance se odvíjí od způsobu ukončení pra-
covního poměru (dohodou nebo výpovědí)
a od počtu odpracovaných let. Při ukončení
pracovního poměru dohodou může zaměstna-
nec obdržet až 11násobek průměrného měsíč-
ního výdělku. Propuštění zaměstnanci mají
nárok na státní příspěvek (dle nařízení vlády č.
415/2020 Sb.). Pro horníky, kteří pracovali pod
zemí, činí 8 000 korun měsíčně, pro ostatní za-
městnance tvoří 5 300 ko run měsíčně. Pod-
pora k překlenutí dopadů útlumu těžby se
bude vyplácet až pět let v závislosti na odpra-
cované době a věku pracovníka.

Zaměstnanci, kteří zůstanou pod státním
podnikem DIAMO, budou zajišťovat likvidační
a následně sanační a rekultivační práce. Jejich
trvání odhadujeme minimálně do roku 2030,
čili je tady desetiletá až patnáctiletá perspektiva
pro zaměstnání většiny přebíraných horníků.

Co vše obnáší technická likvidace dolu?
Hlavním předmětem činnosti nového od-

štěpného závodu DARKOV obecně bude po-
stupná technická likvidace dolů, povrchových
areálů, sanace a rekultivace jak povrchových
areálů, tak odvalů a odkališť. Po ukončení
těžby v dolech Darkov a ČSA společnosti OKD
přejdou tyto doly do zajišťovacího režimu a ná-
sleduje příprava na technickou likvidaci. Bu-
deme provádět vyklizení důlního zařízení, bu-
dovat izolační objekty a provádět další úkony
dle technického plánu. Samozřejmostí bude
i realizace systému protimetanových  opatření
a čerpání důlních vod. 

Aby mohla být následně zahájena likvidace
dolu, musí být odepsány zásoby uhlí a posou-
zen vliv na životní prostředí. Třetím krokem je
vydání povolení likvidace dolu na základě zpra-
covaného plánu. Poté se může uskutečnit likvi-
dace podzemí, jam a objektů v ochranném
pásmu na povrchu. Pak mohou následovat
další kroky jako odstranění ostatních staveb,
sanace a rekultivace. 

Jak dlouho budou sanační a rekultivační čin-
nosti probíhat?

Technická likvidace dolů (podzemí a jam) po-
trvá zhruba do roku 2025, sanace a rekultivace
budou následovat a předpokládáme, že hlavní
práce skončí do roku 2035. Ty kroky jsou však
doprovázeny různými povolovacími procesy
dle legislativy, a to se může někdy protáhnout
nebo naopak urychlit. Průběh bude také záviset
na představách regionu, v závislosti na projek-
tech a budoucím využití, na kterých se shod-
neme. Chceme postupovat v souladu s tím, co
je důležité pro region. Rádi bychom si s kraj-
ským úřadem a s městy a obcemi vydefinovali
budoucí záměry v jednotlivých lokalitách
a tomu přizpůsobíme další postup. Můžeme
například zachovat některé objekty, pokud
bude o ně zájem, můžeme některé lokality vy-
užít jako průmyslové zóny apod.

S šachtami souvisí také zajištění bezpečnosti,
hrozbou je zejména metan. Jak se bude řešit
tato problematika?

Ve všech lokalitách vytvoříme systém proti-
metanových opatření, podobně jako je tomu
na Ostravsku. Státní podnik bude zajišťovat
monitoring, údržbu a servis jednotlivých zaří-
zení, čidel atd. Využijeme stávající dispečink,
který funguje pro ostravskou část revíru a pů-
sobí na bývalém dole Jeremenko v Ostravě-
Vítkovicích, kde sídlí náš odštěpný závod
ODRA. S ním ostatně bude závod DARKOV
úzce spolupracovat, stejně jako s báňskými zá-
chranáři, tedy závodem HBZS.

Hodně emocí vzbuzoval v posledních letech
Důl Frenštát. Teď se místní těší, že s přecho-
dem na stát bude důl definitivně zlikvidován.
Bude to tak?

Ano. Podle nedávného rozhodnutí Minister-
stva životního prostředí likvidace dolu Frenštát
nebude mít významný vliv na životní prostředí.
To nám umožní po převzetí dolu Frenštát (1. 1.
2021) urychlit další kroky v přípravě likvidace
dolu. Vedle schválení odpisu zásob a plánu li-
kvidace bylo posouzení vlivu na životní pro-
středí dalším nutným krokem v procesu pří-
prav likvidačních prací. Znamená to, že už
v lednu můžeme podat příslušnou žádost
u Českého báňského úřadu a následně (po
odepsání zásob a získání povolení) zahájit sa-
motnou likvidaci dolu. Budeme postupovat
s maximálním ohledem na životní prostředí
a obyvatele regionu. Díky rozhodnutí MŽP
může být další postup rychlejší a tím také
úspornější. Udržování konzervačního režimu
stojí nemalé prostředky.

Za účelem snížení ekonomické náročnosti
útlumu bude státní podnik DIAMO aktivně vy-
hledávat příležitosti k využití uzavíraných dolů
a důlních areálů. Jde zejména o možnost vy-
užití energetického potenciálu uzavíraných
dolů – to uvádí ministerstvo průmyslu v ma-
teriálu o útlumu. Co si máme pod tím před-
stavit?

Zjednodušeně řečeno, budeme zvažovat
všechny smysluplné možnosti a ekonomicky
přijatelné projekty. Jako reálné vidím například
využití důlního plynu pro kombinovanou vý-
robu elektřiny a tepla, v úvahu připadá také vý-
stavba fotovoltaických elektráren. Zvažujeme
i využití důlní vody a se zástupci MS kraje dis -
kutujeme možnou výrobu vodíku, ukládání
energie v dolech apod. Některé projekty jsou
však podmíněné tím, že budeme důl udržovat,
odvětrávat a odčerpávat důlní vody, provádět
revize atd. a to vše s sebou nese nemalé ná-
klady. Tady se musí zvážit životaschopnost
a udržitelnost projektu, nehledě na to, že legis-
lativně to také nebude jednoduché.

Na projektech nového života pro staré šachty
má se státním podnikem spolupracovat agen-
tura CzechInvest a také Moravskoslezský kraj.
Jak to bude fungovat?

Státní podnik spolupracuje s municipalitami
v otázkách sanací a rekultivací a jsme připra-
veni spolupracovat i s dalšími subjekty a to
v průběhu celého procesu. Je v našem zájmu,
abychom pro areály utlumených dolů našli
nové využití. Koneckonců i v areálech zavře-
ných dolů v 90. letech v Ostravě se pracuje
a podniká, život tam neskončil, naopak. Po-
stupně je zaplnily různé firmy a v některých lo-
kalitách turisté. Podniká v nich zhruba 200
firem, které zaměstnávají přes 3 000 lidí. Státní
podnik se stará na Ostravsku od roku 2002
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Ing. Ludvík Kašpar, 
ředitel státního podniku DIAMO
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o areály zavřených dolů a další činnosti souvi-
sející s útlumem těžby i ochranou obyvatel.
Podílí se nejen na zahlazování následků hor-
nické činnosti, ale také na zmírnění sociálních
dopadů na život na Ostravsku a jsem přesvěd-
čen, že tak významně přispěl k jeho rozvoji.

Konec těžby černého uhlí v ČR je zřejmě ne-
odvratný, ale nebude uhlí v regionu, který na
něm vyrostl, chybět?

Z diskusí, které se vedou už řadu měsíců,
vyplývá, že firmy se na dobu bez OKD připra-
vují a mají zajištěné jiné dodavatele. Navíc ce-
loevropským trendem je snižovat využívání
uhlí jak v ocelářství, tak v energetice. V tomto
směru je aktivní i Moravskoslezský kraj, který
si nechal zpracovat dopadovou studii a ozná-
mil, že teplárenství může uhlí přestat využívat
už v roce 2030, u průmyslových podniků bude
cesta delší a více závislá na možnostech po-
moci z EU. My jsme připraveni pomoci ve
formě možnosti využití důlních areálů ke skla-
dování dováženého uhlí pro období, než se
průmysl obejde bez uhlí. �

Připravila Ing. Jana Dronská, MBA
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Ředitel státního podniku DIAMO 
Ludvík Kaš�par s novináři

Konec těžby černého uhlí v ČR se blíží, ...

Kaly z ropných lagun po chemičce 
OSTRAMO, jejichž zápach obtěžoval
obyvatele Ostravy 20 let, jsou definitivně

pryč. Díky spolupráci státního podniku DIAMO
a firmy AVE CZ odpadové hospodářství se po-
dařilo odvézt z Ostravy všechny kaly ve stano-
veném termínu, tedy ještě před koncem roku.

„I když se situace dosti  zkomplikovala
ukončením provozu tlakové plynárny ve Vře-
sové, kde se měly kaly po chemičce OS-
TRAMO spálit, jsem rád, že se našlo jiné řešení
a harmonogram se daří naplňovat,“ říká vice-
premiér a ministr průmyslu a obchodu Karel
Havlíček a dodává: „Podle mých informací se
mají kaly nakonec spálit v koncovém zařízení
v Německu, a to na základě smlouvy firmy
AVE CZ odpadové hospodářství s německým
partnerem. Nutné meziuschování kalů je
podle dodavatele bezpečné a v souladu s plat-
nou legislativou.“  

„Termín odvozu kalů z Ostravy je splněn.
Největší podíl na tom má firma AVE, ale za-
sloužily se o něj i další subjekty a instituce,
které spolupracovaly na řešení letitého prob-
lému. Po ukončení provozu tlakové plynárny
ve Vřesové bylo nutné posílit způsob odstra-
nění upravených kalů o další vhodné alterna-
tivy v souladu s legislativou a to se podařilo,“
uvedl ředitel státního podniku DIAMO Ludvík
Kašpar.

Firma AVE CZ odpadové hospodářství od-
vezla z areálu lagun po chemičce OSTRAMO
v Ostravě dle plánu všech 91 tisíc tun kalů,
které se označují jako nadbilanční. Převážná
část upravených kalů se využila k výrobě ener-
gie (elektřina a teplo). Jediným koncovým za-
řízením v České republice, které bylo schopno
a ochotno materiál z lagun přijmout a energe-
ticky využít, byla tlaková plynárna Sokolovské

uhelné ve Vřesové. Její provoz však v měsíci
srpnu skončil. Po dlouhodobém jednání firma
AVE získala pro energetické využití odběratele
v Německu, současně zajistila všechna po-
třebná povolení pro přeshraniční vývoz od-
padů. Prováděcí projekt se tedy rozšířil o další
možnosti konečného využití nebo odstranění
ve smyslu zákona o odpadech. Materiál, který
nebylo možné energeticky využít, byl odstra-
něn nebo využit na k tomu určené skládce.
Vzhledem k tomu, že technologické zařízení
v Německu spaluje kaly postupně a v menších
dávkách, část upravených kalů zůstane v příš-
tích měsících dočasně v mezideponiích, ze kte-
rých je bude firma AVE postupně odvážet
k energetickému využití v Německu.

Tzv. nadbilanční kaly se likvidují od listo-
padu 2017. Úprava ropných kalů vápněním na
lokalitě skončila na konci roku 2018 a s tím
také ustal zápach, který po mnoho let obtěžo-
val okolí. Společnost AVE CZ odpadové hos-
podářství se zavázala, že dodrží konečný ter-
mín odtěžby a vymístění tzv. nadbilančních
kalů z areálu lagun do konce prosince 2020
i jejich celkový původní objem ve výši 91 562
tun. Na likvidaci kalů má čas do konce roku
2022. Z důvodu vyšších logistických a zpraco-
vatelských nákladů v Německu byla po sou-
hlasu dotčených institucí smluvní částka za za-
kázku navýšena o 27,5 milionů korun. Odvoz
nadbilančních kalů tak vyjde celkem na 480
milionů korun. 

Státní podnik DIAMO zajišťuje také čištění
silně kontaminovaných vod z prostoru rop-
ných lagun. V souvislosti s touto činností při-
pravují pracovníci státního podniku další opa-
tření. „Chceme překrýt lagunu R3 fólií, aby-
chom omezili průsaky znečištění do podzem-
ních vod a snížili tak zatížení čistírny laguno-

vých vod, která slouží pro dekontaminaci čer-
paných podzemních lagunových vod a lagu-
nových vod srážkového charakteru,“ popsal
Petr Kříž, ředitel odštěpného závodu ODRA
státního podniku DIAMO.

Následovat bude sanace kontaminovaných
zemin, kterou zajišťuje Ministerstvo financí. 

Laguny 
– více než 100letá ekologická zátěž 
Do areálu dnešních lagun OSTRAMO se od
konce 19. století ukládaly odpady z rafinérské
výroby. V polovině 60. let 20. století k nim při-
byly odpady z regenerace použitých mazacích
olejů. Vzhledem k rozsahu technické a finanční
náročnosti jejich likvidace převzal po ukončení
činnosti chemičky OSTRAMO v roce 1996 od-
povědnost za tuto ekologickou zátěž stát.
Správou a zajištěním sanace byl pověřen
státní podnik DIAMO. Veřejnou zakázku na sa-
naci lagun získalo v roce 2004 Sdružení Čistá
Ostrava. Do konce roku 2011 vytěžilo cca 200
tisíc tun kalů, ze kterých vyrábělo alternativní
palivo pro elektrárny a cementárny. 

Během odtěžování se však ukázalo, že v la-
gunách je dalších zhruba 90 tisíc tun kalů, se
kterými se původně nepočítalo. Ty jsou ozna-
čovány jako nadbilanční. Na konci roku 2015
státní podnik DIAMO dokončil výběrové řízení
na odstranění těchto zbylých kalů v lagunách
za zpřísněných podmínek a podepsal smlouvu
se společností AVE CZ odpadové hospodář-
ství, s.r.o. Smlouva stanovila, že do pěti let
budou kaly energeticky využity a v souladu se
zákonem o odpadech definitivně odstraněny.
Po absolvování procesů EIA a IPPC firma za-
hájila (koncem roku 2017) úpravu a odtěžování
kalů. �

Hlavní etapa sanace ostravských lagun končí, 
všechny kaly jsou odvezeny
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Firmy ze střední Evropy a Pobaltí na
jednom místě tak mají možnost nejen
vystavit zboží, ale zároveň získat nové

zákazníky. Za projektem stojí zkušený tým
specialistů na elektronický obchod v čele
s Przemysławem Budkowskim, který půso-
bil jako CEO skupiny Allegro a Václavem
Liškou, zakladatelem největšího českého
online tržiště Aukro. Ambice projektu
merXu jsou tak nemalé, a to i vzhledem
k násobně větší velikosti B2B segmentu
oproti segmentu e-commerce.

„Chceme umožnit všem firmám, které
vyrábí a prodávají nespotřební zboží, ho
nabízet online, aniž by kvůli tomu musely
investovat miliony do stavby svého 
e-shopu a do marketingu,“ řekl nám Vá clav
Liška, country manažer společnosti merXu
pro Českou republiku.

Nová B2B online platforma merXu má
propojit firemní obchodníky. Pro jaké
firmy je určena?

Platforma je navržena výhradně pro spo-
lečnosti, a to jak malé a střední podniky,
tak i velké subjekty. V současnosti umož-
ňuje obchodování s nespotřebním zbožím
z kategorií, jako jsou chemikálie, stavebnic-
tví, elektrotechnika, instalace, průmyslové
výrobky, zdraví a bezpečnost při práci či
nástroje pro profesionály. Proto je pri-
márně zaměřena na výrobce, velkoob-
chodníky a distributory zboží v těchto seg-
mentech, ale i obecné dodavatele a subdo-
davatele ve stavebnictví, developery, insta-
lační společnosti atd. 

V čem je hlavní přínos vaší platformy?
Jejím cílem je zjednodušit každodenní

práci obchodníků. Firma tak může být na
platformě zastoupena více zaměstnanci
najednou a do systému nahrát celou orga-
nizační strukturu. Na merXu mohou pro-
dejci přidávat katalogy produktů, díky nimž
mohou kupující hledat produkty nejen
podle jména, ale také podle identifikačního
čísla (EAN) nebo podle konkrétních para-

metrů. Výrobky lze zakoupit ve velkoob-
chodním i maloobchodním množství
a také prostřednictvím hromadných trans -
akcí nebo prostřednictvím poptávky, což je
zvláště užitečné například v případě spo-
lečností ze stavebního průmyslu, které po-
třebují nakupovat výrobky z různých kate-
gorií současně a ve velkém množství.

Jaké hlavní důvody vás vedly cílit na re-
gion střední a východní Evropy?

Vycházeli jsme z toho, že má velký po-
tenciál. Místní společnosti jsou cenově
konkurenceschopné, profesionální a nabí-
zejí kvalitní výrobky. Každá země má záro-
veň svou vlastní specifičnost, právní poža-
davky a v důsledku toho i jinou vývozní
a dovozní politiku. Díky platformě merXu
usnadňujeme efektivní obchodní výměnu:
export zboží s největším prodejním poten-
ciálem a import produktů vyhledávaných
společnostmi. Chceme být středoevrop-
skou Alibabou. Tak jako čínský gigant

jdeme cestou efektivní obchodní výměny.
Klademe si za cíl zjednodušit export zboží
s největším prodejním potenciálem a im-
port produktů vyhledávaných společ-
nostmi. Platforma merXu v současné době
funguje v Polsku, České republice, na Slo-
vensku, v Litvě a Estonsku.

Prověřujete důvěryhodnost dodavatelů
a odběratelů, kteří se na portálu zaregi-
strují?

Ano, bezpečnost a důvěryhodnost tran-
sakcí je jednou z oblastí, která patří mezi ty
zásadní. Při registraci do naší platformy
prochází každá firma verifikačním proce-
sem, kdy ověřujeme její kredibilitu a spo-
lehlivost. Kvalitu a důvěryhodnost firem
zároveň průběžně monitorujeme.

Máte limit pro objem zboží, který lze přes
vaši platformu prodat, nebo koupit?

Výrobky lze zakoupit ve velkoobchod-
ním i maloobchodním množství a také pro-
střednictvím hromadných transakcí nebo
prostřednictvím poptávky. To je zvláště uži-
tečné například v případě stavebních spo-
lečností, které potřebují nakupovat vý-
robky z různých kategorií současně a ve
velkém množství.

Je možné si přes merXu objednat také za-
kázkovou výrobu nějakého výrobku?

Naše platforma umožňuje také objed-
návky zakázkové výroby a vyjednávání
specifických projektů. Je nám jasné, že
v takových případech je důležité, aby si
firmy mohly velmi dobře vyjasnit pod-
mínky transakce. MerXu tomuto poža-
davku vychází vstříc pomocí unikátního ko-
munikačního nástroje, který umožňuje vést
komunikaci se zahraničními partnery v ma-
teřském jazyce.

Doplnil bych ještě, že platforma je do-
stupná na našich webových stránkách
www.merxu.com a její použití je v sou-
časné době zcela zdarma, jak pro regis-
traci, tak provádění transakcí.  �
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Objevte ty nejlepší dodavatele pro Váš business
Velkoobchod prochází procesem digitalizace. Čím dál více transakcí buď probíhá online, nebo se touto
formou realizuje alespoň část transakce. Na trendy a potřeby profesionálů reaguje nová platforma merXu,
která výrobcům, distributorům a velkoobchodníkům nabízí možnost okamžitě začít obchodovat. 
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Díky čemu mají české společnosti
v oboru stále úspěch a koho sou-
časná pandemie nejvíce zasáhla,

o tom jsme hovořili s Janem Prokšem, ře-
ditelem Elektrotechnické asociace České
republiky a s Vladimírem Pikardem, ředite-
lem divize Průmyslová elektronika společ-
nosti ZAT, českého výrobce průmyslové
elektroniky. 

Jak si aktuálně stojí elektrotechnický trh
v oblasti zakázek?

JP: Vývoj trhu vhledem k aktuální situaci
nelze jednoznačně predikovat. Obecně lze
říci, že byznys stále jede, průmyslová elek -
tronika je jedním z vítězů. Oproti jaru se
zmenšilo množství těch, kterým propadly
zakázky o 40 a více procent. Bohužel, velké
většiny firem se týká zařazení do kategorie
propadu v pásmu do 20 procent. Nemám
však rád průměry, velmi často nevypoví-
dají o realitě. Máme některé opravdu velmi
zasažené obory, zejména ty, které dodávají
do automotive a vyrábějí za pomoci zahra-
ničních dělníků. Další, jako průmyslová
automatizace, silnoproud, měřicí technika
či dodávky koncovým zákazníkům
i v dnešní době rostou, i když vzhledem
k nejasnému vývoji situace může být za
pár týdnů vše jinak. 

VP: Mohu potvrdit, že i v tak náročné
době, jako je ta současná zasažená pande-
mií COVID-19, jsou obory na vzestupu, na-

příklad výroba průmyslové elektroniky
v našem závodě v Příbrami jede na sto
procent. Ročně zhotovíme přibližně 70 tisíc
kusů, z toho polovinu výrobní kapacity za-
bírají dodávky pro externí firmy. Objem vý-
roby rozváděčů ročně dosahuje pět set
skříní. Koronavirová krize naši výrobu z po-
hledu zakázek zatím nijak citelně neza-
sáhla. Je to dáno i tím, že se zaměřujeme
na zakázkovou výrobu a typy výrobků pro
náročné aplikace, které vyžadují speciální
výrobní technologie i postupy. Pro naše zá-
kazníky jsou důležité především tři faktory:
průmyslová kvalita, flexibilita a spolehli-
vost, které jim výrobci běžné elektroniky
nejsou schopni zajistit. I to je jeden z fak-
torů, proč se nám i v současné nelehké

době daří držet zakázky a naplňovat vý-
robní kapacity.

Které firmy či obory mají podle vás na trhu
úspěch a proč?

JP: Není překvapením, že jde o firmy po-
skytující a samy notně využívající digitální
nástroje, firmy digitálně gramotné a trans-
formované. Ty, které s předstihem nasko-
čily na vlnu digitalizace, virtuálních dvoj-
čat, blockchainu, orchestračních platforem
atd., a které tyto nástroje dokáží uplatnit ve
svých firmách. Také menší, ale specializo-
vané série, byly vždy stavebním kamenem
české elektrotechniky a nejinak je tomu
i dnes. Umožňují českým firmám využívat
tržní niky, které nejsou pokryty globálními
superkorporacemi. 

VP: Tato slova bych podepsal. Zaměření
se na specifický segment trhu je pro firmy
vždy přínosné. My například díky výrob-
nímu zázemí, nastaveným procesům
i vlastnímu vývoji průmyslové elektroniky
umíme plnit technologicky náročné a indi-
viduální požadavky zákazníků od výroby
prototypů až po středně velkou výrobní
sérii.

Co se týká digitalizace, orientace na IoT
technologie a Průmyslu 4.0, ty jsou důle-
žité nejenom v zavádění procesů ve vlastní
společnosti, ale i ve výrobcích, které firma
vyrábí. ZAT dlouhodobě investuje do vý-
voje produktů a technického i technologic-

V Česku elektroprůmysl jede 
Navzdory koronakrizi sektor vyrábějící elektroniku zatím příliš nezpomalil. Především firmy zaměřené
na výrobu průmyslové elektroniky často jedou na plný výkon. 
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kého zázemí přes 30 milionů korun ročně
bez ohledu na ekonomický vývoj trhu.
Pokud se bavíme o výrobě průmyslové
elektroniky, máme k dispozici nové mo-
derní prostory pro výrobu a kompletaci
rozváděčů včetně soukromého zázemí pro
naše zákazníky, aktuálně připravujeme re-
konstrukci výrobních prostor pro umístění
nové automatické výrobní linky na osazo-
vání součástek pro povrchovou montáž.
Samozřejmostí ve výrobě je bezpapírová –
tedy digitální dokumentace. V poslední
době významně kapacitně rozšiřujeme
a vyvíjíme nové automatické testery pro
efektivní kontrolu a nastavení vyráběných
elektronických sestav. Tím v maximální
možné míře vyloučíme lidský faktor a zcela
jej nahradíme automatizovaným měřením.
Jeho součástí jsou i elektronické záznamy
naměřených hodnot včetně autorizace.

Kde vidíte budoucnost elektrotechniky?
JP: Asi už budu čtenářům připadat mo-

notematický, ale zatím vše směřuje – již ně-
kolik let, s covidem je to pouze zřetelnější
– k mnohonásobně vyššímu stupni digita-
lizace. Zvykáme si na termíny, jako je digi-
tální dvojče, rozšířená realita, virtuální re-
alita, smart kontrakty, blockchain, 5G sítě
atd. Máme k dispozici jak mnoho digitál-
ních nástrojů, tak dostatečnou hardwaro-
vou výbavu, abychom je mohli využít.

Vývoj elektroniky již mnoho desetiletí ně-
které virtuální postupy úspěšně používá,
nyní, díky digitálním ekosystémům se při-
pojují i další oblasti. 

VP: Ve výrobě průmyslové elektroniky
se řada zakázek může, jako v našem pří-
padě, profilovat z oblasti kritické infrastruk-
tury státu, jako jsou jaderné a klasické
elektrárny, plynárenství, drážní systémy
atd. Ty mají svá specifika a nepodléhají tak
rychlým změnám jako u spotřební elektro-
niky. Stěžejní je zde dlouhá životnost a bez-
poruchovost elektronického výrobku. Při
výrobě musíte zákazníkům také garantovat
bezpečnostní postupy včetně odstupňova-
ného přístupu kontroly kvality. Nejde tedy
jen o moderní technické vybavení, ale
i o bezpečnostní nastavení interních pro-
cesů, kdy musíte splňovat přísné meziná-
rodní normy. Co se týká technického vyba-
vení, v závodě v Příbrami používáme dvě
plně automatické osazovací SMT linky
a připravujeme třetí. Špičkovou kvalitu za-
jišťujeme použitím specializovaných kroků,
jako jsou čistota osazených elektronických
desek či jejich selektivní lakování. I díky
tomu splňujeme při výrobě elektronických
sestav nejnáročnější normy IPC-A-610
Class 3. Budoucnost vidím tedy nejenom
v zavádění nových technologií, ale i v za-
jištění kvality a garance dodávek a servisu
v řádu desítek let. 

Která odvětví mají podle vás největší per-
spektivu?

JP: V posledních letech je politicky tla-
čený nástup elektroaut. Struktura automo-
tive průmyslu se proto rychle vyvíjí, a tím,
jak se bude měnit automobil, se bude ob-
měňovat i pyramida subdodavatelů do
automobilky. Opět vyhrají firmy zaměřené
na digitalizaci a flexibilnější hráči na trhu,
kteří dovedou dobře individualizovat čili
customizovat. Důležité je připomenout
i segment energetiky, pro současnou spo-
lečnost jeden z nejdůležitějších. Brutálně
se zvyšují požadavky na vlastnosti sítě, na
její kapacitu a inteligenci ruku v ruce s po-
žadavky na bezpečnost a spolehlivost do-
dávek.  I přes určitou „rigiditu“ oboru se
právě zde odehrává velmi mnoho zajíma-
vých změn, výzkumu, vývoje a investic.
V neposlední řadě, vítězové budou také ti,
kteří se dnes více než kdy jindy dokážou
rozkročit přes několik segmentů a tím stát
na více nohou. 

VP: Segment energetiky prochází důle-
žitou změnou. ZAT jako dlouholetý doda-
vatel řídicích systémů do energetiky a prů-
myslu o tom ví své. Kromě standardních
dodávek velkých DCS systémů do klasic-
kých a jaderných elektráren se začínají na
trhu uplatňovat kompaktní a na míru šitá
řešení uspokojující i dílčí požadavky zákaz -
níků. V oblasti řídicích systémů jde
o menší dodávky pro řízení jednotlivých
provozních souborů. Energetika také po-
stupně stírá hrany, kdy se striktně rozlišují
dodavatelé pro výrobu elektrické energie,
její přenos a spotřebu. Z tohoto důvodu se
i my ve vývoji zaměřujeme na rozšiřování
produktů pro energetické zdroje a optima-
lizaci provozu celých systémů včetně spo-
třeby. Co se týká odvětví průmyslu, začí-
nají se zde výrazně uplatňovat řešení po-
stavená na platformách IoT. V rozvoji
těchto technologií vidíme velký potenciál.

Poslední dotaz směřuje na pana Pikarda.
Pan Prokš hovoří o rozkročení se na více
nohou. ZAT dodává do více segmentů,
z vaší zkušenosti, vyplatila se vám tato
strategie?

VP: Zcela jistě ano. V předešlých deseti
letech jsme se kromě dlouhodobých dodá-
vek vlastních řídicích systémů SandRA do
energetiky a průmyslu zaměřili také na
obory drah, plynů i smart systémů. V ob-
lasti IoT řešení úspěšně nasazujeme
vlastní platformu SimONet pro bezdrátový
sběr a přenos dat. Ta se uplatňuje napří-
klad v oblasti správy nemovitostí, měření
energií nebo ve zdravotnictví. Samotnou
výrobu průmyslové elektroniky si u nás
zase objednávají především zákazníci z ob-
lasti dopravy, při těžbě nerostů, kolejových
vozidlech, technologií HVDC či lékařských
přístrojů, kde máme potřebné kompetence
i certifikáty. Zakázky z této části trhu se
v posledních sedmi letech stále více podí-
lejí na celkovém obratu společnosti. Jen
pro představivost, segment zaměřený na
projekty z oblasti inteligentních systémů ří-
zení vzrostl v ZAT v loňském roce o 40 pro-
cent. I náš příklad tedy ukazuje, že rozlože-
ním portfolia dodávek na více oborů může
firmám garantovat tržní stabilitu na dalších
mnoho let dopředu. �
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Jsou vaše služby určeny opravdu jen podni-
kům, které se nějakým způsobem potýkají
s obtížemi?

Rozhodně ne. J.I.P. pro firmy jsem zakládal
před deseti lety. Nejprve jsme se soustředili na
firmy, které potřebovaly pomoci se svou hos-
podářskou kondicí, ale nebylo to tak špatné,
aby na sebe musely vyhlásit insolvenci. Šance
na zotavení společnosti v insolvenci je asi jen
50% a nucená tvrdá restrukturalizace vám na-
bízí daleko užší paletu nástrojů, jak firmám po-
moci opět na nohy. Takže pokud je třeba narov-
nat cashflow, dát firmě řád, zefektivnit ji, tam
všude dokážeme pomoci.

Časem jste ale začali pracovat i pro takové spo-
lečnosti, které si vedly velmi dobře. Proč
zrovna pro ně?

Ano, to je fakt. V průběhu času jsme získali ob-
rovskou poptávku od společností, které fungo-
valy dobře a byly finančně stabilní. Jejich přáním
bylo, a je tomu doposud, připravit firmu na další
rozvoj, expanzi, uřídit ji při dynamickém růstu,
dodat jí nový impuls nebo zastat pozici CEO,
když si majitel a ředitel společnosti v jedné
osobě potřeboval či potřebuje od exekutivní
funkce odpočinout. Tento souběh exekutivní
funkce s rolí majitele vídáme především u men-
ších a středních firem, kdy jsou právě zakladatelé
po letech mnohdy vyčerpáni a uvažují o zave-
dení pro ně mnohem komfortnější struktury ří-
zení, která tyto dvě úlohy odděluje. Nezřídka se
taková poptávka generuje v dobách konjunktury.

A proč je rozumné najmout si na takovou práci
interim manažera a nikoli nového výkonného
ředitele? 

Interim manažer tvoří něco jako mezistupeň
mezi majitelem a nezávislým exekutivním říze-
ním. Představa, že seženete špičkového mana-
žera na hlavní pracovní poměr do dvou měsíců,
bývá zcestná. Výběr top manažera, má-li firmě
něco dát a má-li pod jeho manažerskou taktov-
kou prospívat, trvá mnohdy i dva roky. Takže
tímto majitel získává čas, aby na trhu našel toho
nejzajímavějšího kandidáta. Znamená to také
eliminaci rizika napáchaných škod, pokud si na
takovou pozici vybere člověka nekompetent-
ního nebo sdílejícího zcela jinou vizi o směřo-
vání společnosti. Naším úkolem je firmu udržo-
vat v dobré kondici, případně ji rozvíjet, je-li to
požadavek našeho klienta. Jsme také schopni
výběr nového výkonného ředitele zcela zajistit.
Vyhledáváme vhodné lidi, komunikujeme
s nimi, zveme je jako pozorovatele na jednání,
rozebíráme s nimi různé aspekty řízení firmy
plynoucí z praxe daného subjektu apod. A ná-
sledně dokážeme poskytnout novému CEO ve
firmě také „zácvik“. Náš interim manažer od-
chází, ale zůstává supervizor, který průběžně vy-
hodnocuje, jak si firma pod vedením nového
člověka vede. Pomáháme s controllingem, na-
stavením procesů i průběžným vyhodnocová-
ním. 

Kdy obvykle přichází okamžik, v němž si maji-
telé firem uvědomí, že je třeba plochou mana-
žerskou strukturu změnit?

Jakmile se firmě začne dařit, mohou nastat
v oblasti exekutivy obtíže. Majitelé jsou těmi,
kteří udávají tón celému podnikání, kteří se za-
měřují na to, jak je rozvíjet, směrovat. Jsou
někým, kdo klenot objevil a vybrousil. Naproti
tomu se člověk ve výkonné pozici zabývá kaž-

dodenním provozem, všedními problémy
a výzvami.  Aby vám vybroušený diamant,
který máte v rukou, opravdu skvostně zářil, po-
třebuje někoho, kdo se o něj bude starat den
co den.

Tím chci říci, že jakmile podnik začne růst,
množství exekutivních úkolů značně vzroste.
Pokud je struktura řízení plochá, vede to k ně-
kolika scénářům. Buď se zaměříte na to, abyste
se vypořádali s každodenními požadavky řízení,
a stranou zůstane vize, která uvedla vaši aktivitu
do pohybu. Nebo se všedním povinnostem bu-
dete věnovat nedostatečně, ztratíte nad nimi
kontrolu a zjistíte, že se to, co jste pracně vybu-
dovali, začíná rozpadat. Máte nápady, ale spo-
lečnost se nenachází v takovém stavu, abyste
je mohli realizovat. To je velmi frustrující a ne-
příjemné zjištění a zároveň moment, kdy by si
měl majitel uvědomit, že potřebuje pomoci a že
nastal čas pro změnu, jinak o svoje podnikatel-
ské dítě může snadno přijít. 

Ne nadarmo se říká, že všechno má svůj čas...
Najít správného člověka trvá. I když najdete

toho nejlepšího, nemusí být nejlepší pro vaši
firmu. Výkonný ředitel dává firmě charakter, ur-
čuje její kulturu, drive, precedens chování
a vztahů, morálku. Je klíčový pro charakter
a atmosféru. I to je třeba zohlednit a během vý-
běru tuto myšlenku mít na paměti. Člověk aro-
gantní, který není schopen pozdravit dělníka
z výroby, nebo uzavřený, že je ochoten komu-
nikovat jen s nejužším týmem, nedává firemní
kultuře ten správný náboj. 

A co když majitel firmy hájí své přesvědčení, že
jen on ví, co je pro jeho podnik nejlepší? 

Interim management zdaleka není jen o krizovém řízení
Interim management mnozí považují za synonymum ke krizovému řízení. Jde však o rozsáhlý
a variabilní obor, dočasné řízení, které se může týkat firem, neziskovek, projektů, středního
managementu i nejvyšších pozic.  Má své místo v dobách hospodářského růstu i propadu.  O jeho
přínosu nejen pro majitele firem jsme hovořili s Ing. Jiřím Jemelkou, MBA, interim manažerem
a jednatelem společnosti J.I.P. pro firmy, s.r.o.
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Za takových podmínek netrvá obvykle
dlouho, než se vyrojí problémy plynoucí z ku-
mulace funkcí. Velkým rizikem v takové situaci
může být stres, který vede až k vyhoření, což je
pro firmu stejně rizikové jako nedbalost v exe-
kutivní oblasti. Pokud k němu dojde, pak bývá
jediným smysluplným řešením ukončení čin-
nosti nebo spěšný prodej, který mívá k výhod-
nosti daleko. Znamená to přijít o velmi důležitý
životní pilíř, v němž vlastník viděl smysl. Je to
ztráta části jeho seberealizace. To samozřejmě
může značně ovlivnit i jeho psychickou kondici.
Proto bych rád apeloval na všechny majitele,
kteří cítí, že se na ně valí přemíra úkolů, aby
včas vyhledali manažerskou výpomoc a nebáli
se svěřit se do rukou odborníků na řízení. Tím
nemyslím drahé poradce, ale zkušené interim
manažery. V profesní oblasti není nic horšího,
než promarněný talent nebo promarněná příle-
žitost.

Existuje tedy nějaký způsob, jak firmu udržet
v kondici a získat dost času na výběr nového
CEO, aniž by to zakladatel neodnesl zhrouce-
ním? 

Určitým řešením je dočasné řízení firmy oso-
bou zvenku, tedy právě interim manažerem.
Ten se jednoduše řečeno stará o dobrý chod
podniku, zodpovídá se majiteli. Ten má mezitím
prostor v klidu, bez zbytečného tlaku na čas
a zdroje, najít nového, po všech stránkách „do-
konalého“ výkonného ředitele. Znovu opakuji,
že interim manažer nastupuje do řídící pozice
dočasně a tvoří most mezi majitelem a novou
strukturou řízení. 

Mimo to však dokáže interim manažer po-
moci s designem nové struktury řízení. Podniku
tak pomůže k lepšímu oddělení kompetencí,
odpovědnosti a odbornosti. Je vhodné najít
člověka, který bude zodpovědný nejen za vý-
robu, ale také profesionála na personalistiku,
marketing, dalšího, který se bude věnovat na-
příklad public relations, někoho, kdo bude
dobrý na obchod a analýzu trhů. Záleží, v čem
dotyčný podniká a jaké ambice má.

A nemají majitelé obavy o prostředky vynalo-
žené na tyto služby? 

Interim manažeři pracují s pochybnostmi,
jsou zcela na místě. Proto doporučuji, aby se
vždy majitel poohlédl nikoli po samozvaných
odbornících, ale renomovaných značkách, které
mají v oboru svůj zvuk, výsledky a reference. Je
na místě tyto informace ověřovat. 

Ve chvíli, kdy najmete zkušeného profíka
v oblasti interim managementu, máte téměř
stoprocentní jistotu, že se vám vynaložené ná-
klady na jeho služby mnohonásobně vrátí.
Spolupráce by neměla být na dobré slovo, ale
smluvně ošetřená, podložená rovněž smlou-
vou o mlčenlivosti, protože malé a střední
podniky si musí střežit své vnitřní záležitosti
i know-how. A samozřejmě by měla být spo-
lupráce průběžně vyhodnocována. Proto u nás
do firmy s interim manažerem posíláme sou-
běžně i supervizora, který na celý proces řízení
dohlíží po stránce výsledkové, procesní, legis-
lativní apod. Pro interim manažera je na prv-
ním místě ochrana zájmů klienta, tedy pod-
niku, nad nímž mu byla dočasně exekutivní
moc svěřena. �

Za rozhovor poděkovala 
Kateřina Šimková

Vsoučasné situaci, v níž je klíčové omezení
pohybu osob, se mnoho zaměstnavatelů

přiklání k masivnímu využívání režimu home 
office. Pracovní prostředí se tak kříží s tím do-
mácím. Přinášíme vám několik tipů Ing. Jiřího
Jemelky, MBA, interim manažera a specialisty
na produktivitu ze společnosti JIP pro firmy,
s.r.o., jak komunikaci při práci z domova zlepšit.

Opravdu každý v týmu ví, jakou má roli?

Připomeňte si, jaká role náleží každému čle-
novi týmu. „Tímto malým opakováním si
osvěžíte, na čem každý jednotlivec pracuje, za
co nese odpovědnost a jaké má kompetence.
Z toho přirozeně vyplyne také síť vztahů, která
zakládá komunikaci. Vaši lidé budou vědět, na
koho se mají obrátit, pokud je například za-
stihne nečekaný problém u dodavatele nebo
v řízení logistiky,“ poukazuje Jiří Jemelka. Roli
musíte definovat tak, aby odrážela realitu.
„Pokud někomu přiřknete zodpovědnost,
která fakticky není jeho a v týmu se s ní zatím
nesetkal, můžete svého člověka přetížit a za-
hltit. Potřebujete-li na něj delegovat novou ob-
last úkolů, měli byste mu jako manažeři zajistit
čas a prostor na předání. Nebojte se přitom
využívat mentoring zkušenějšího kolegy,“ do-
poručuje Jiří Jemelka.  

Dejte komunikaci rámec

Očekávat, že domácí prostředí bude stejně
uspořádáno jako kancelář, je bláhové. Přesto
je možné některé rituály přenést do prostředí
home office a tím mu dát potřebnou struk-
turu. „Zaveďte pravidelnost. Připravte týdenní
plán, v němž všichni jasně uvidí, kdy se daná
porada odehrává, za jakým účelem, kdo se jí
má účastnit a jak se na ni má připravit. Lidé
musí jasně vědět, co od nich chcete a očeká-
váte. Zohledněte také časové možnosti za-
městnanců, protože tradiční organizace pra-
covní doby od osmi do čtyř nemusí nutně
fungovat ani vyhovovat,“ zdůrazňuje Jiří Je-
melka. Užitečným nástrojem může být zacho-
vání ranních stand-upů v online prostředí.
Zmapujete jimi stav věcí a postup práce. Ná-
sledně můžete lépe nakládat se zdroji, které
máte k dispozici, a lidem tak dopřát co možná
nejoptimálnější nastavení pracovního pro-
cesu. 

Minimalizujte rozdrobenost komunikace na
nejrůznějších plarformách. Vyberte jednu až
dvě a myslete při tom rovněž na kolegy se
speciálními potřebami. 

Zjednodušte ji

Pamatujte si, že jde vždy o snadné přenesení
informace, úkolu, dotazu. Udržet jednotlivá té-
mata odděleně přispívá k tomu, aby se v nich
mohli zaměstnanci snáze orientovat. „Pořá-
dek dělá přátele a ve chvíli, kdy si nemáte
možnost některé věci vyříkat nad kávou v za-
sedačce, buďte při komunikaci maximálně
transparentní a k tomu souběžně veďte tým,“
radí Jiří Jemelka. Právě rozdělení úkolů
a témat umožňuje udržet si přehled a řád. Pro
váš tým je nejhorší, pokud se v komunikaci
ztratí. 

Střežte dobrou praxi správné 
a včasné reakce

Za svůj tým nese odpovědnost manažer, tedy
vy. Ten by měl být vztyčnou osobou, která se
postará o to, aby se v kolektivu dobře komuni-
kovalo. Aby se špatná kooperativa nestala vý-
mluvou pro nízkou produktivitu. „Manažer je
důstojníkem, který se musí postarat o to, aby
byl proces výměny informací v týmu hladký.
Lidé se na vás budou obracet, pokud něco ne-
bude klapat. Na home office se to snadno
může stát, protože zaměstnance mohou roz-
ptylovat děti nebo jiné dění v domácnosti.
A odpověď na zprávu se vykouří z hlavy. Mějte
na paměti, že týmu pomáháte eliminovat pří-
padné konflikty vznikající z nedorozumění
nebo opomenutí,“ doporučuje Jiří Jemelka. 

Ptejte se a naslouchejte

Schází vám jedna podstatná věc, osobní kontakt,
který vám vždy prozradil více než tisíc slov. Nyní
se musíte spoléhat na „nekomplexní“ obraz
mailů a telekonferencí, reality každého vašeho
člověka. „Zdokonalujte se ve schopnosti poklá-
dat správné dotazy, konverzovat, naslouchat, za-
pojit empatii,“ připomíná Jiří Jemelka. A jak se
tedy ptát? Vymezte si v jednom dni v týdnu ho-
dinu a uspořádejte poradu, jejímž účelem je
možnost řešit všechny strasti, které jednotlivce
v týmu trápí. Nemusí se týkat jen pracovních ne-
snází, ale rovněž rodinných či vztahových peri-
petií. „Uvědomte si, že se vašim lidem prolíná
osobní apracovní život jako nikdy vmoderní his-
torii, což s sebou nese nejrůznější úskalí. Vyho-
vující technikou apracovním zázemím doma po-
čínaje, přes krizi rodinných vztahů až po psy-
chické obtíže, které mohou vyvstat s omezením
osobního setkávání. Taková porada může být
prostorem pro uvolnění frustrace. Obvykle je pro
lidi těžké začít o takových věcech mluvit. Můžete
míč vykopnout první. A pak se kolegů zeptejte,
jak stejný problém řeší oni. Sdílení starostí
i dobré praxe může fungování týmu posílit a ko-
munikaci zrovna tak,“ doporučuje Jiří Jemelka. 

Nepřehánějte to

Vyvarujte se toho, abyste svůj tým komunikací
zavalovali. Nechte lidem prostor, aby mohli
pracovat a nemuseli se zabývat zbytečnostmi.
„Touto praxí rapidně klesá motivace a výkon-
nost lidí i týmů. Složitá komunikace dokáže lid-
ský potenciál zahnat do úzkých a zablokovat.
V nejlepším svým zaměstnancům berete pro-
stor pro práci a kreativitu, v tom nejhorším si
z jejich strany vysloužíte ignoraci, protože jim
předkládáte něco, co už nemají kapacitu řešit,“
doplňuje Jiří Jemelka.

Používejte humor

Humor a legrace dokáží odlehčit atmosféru a ro-
zehnat potenciální konflikt ještě, než vypukne.
Pomáhá překonávat zdánlivě nepřekonatelné,
ulevuje od napětí a stresu, sbližuje. „Nebojte se
porady proložit humornou vsuvkou. Občas ko-
legům rozešlete memy či vtipy. Uvidíte, že zís -
káte pověst lepšího šéfa s lidskou tváří. Vaše po-
pularita stoupne,“ podotýká Jiří Jemelka. 21
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Čtvrtou etapu průmyslové revoluce mů-
žeme definovat jako procesy, které slouží
k automatizaci a digitalizaci. Právě tento

znak ji má odlišovat od tří předchozích. „Prů-
myslovou revoluci nemůžeme vnímat jako ko-
nečný proces. Než o revoluci zde hovoříme
spíše o evoluci. Za deset let existence tohoto
pojmu se jeho podstata a možnosti postupně
mění tak, jak se dynamicky rozvíjí technologie
a s tím spojená infrastruktura,“ uvádí Alena
Nováková, mluvčí Národního centra Průmyslu
4.0.

Naprostou většinu standardů Průmyslu 4.0
by podle profesora Vladimíra Maříka z Čes -
kého institutu informatiky, robotiky a kyber-
netiky ČVUT měly mít firmy osvojeny do roku
2030. „Lze očekávat výrazné zvýšení roboti-
zace, zejména v návaznosti na masové zavá-
dění kolaborativních robotů a také průmys-
lové automatizace. Dále pak počítáme v prů-
měru s podstatně větší mírou systémové in-
tegrace skupin strojů či celých výrobních
linek s využitím softwarových dvojčat všech
strojů, zařízení i produktů. Celkově budou vý-
robní závody fungovat efektivněji, budou se
opírat o nové obchodní modely umožňující
dynamicky sdílet či pronajímat kapacity vý-

robních strojů a linek, a též pracovat ve vzá-
jemně kooperativních sítích a vztazích,“ při-
bližuje vývoj v nejbližších letech Mařík.

Vrátí Průmysl 4.0 výrobu do Evropy?

S nástupem inovací a novinek tak přichází
výzva pro Evropskou unii, jednotlivé státy, ale
také konkrétní podniky. Právě EU podporuje
Průmysl 4.0 a jeho zavádění do praxe pro-
střednictvím strategických programů pro
vědu a výzkum. Vznikl tak například projekt
DIH – digitálně inovačních hubů. Jen v České
republice se takovýchto plně funkčních stře-
disek nachází sedm. „Využívají přirozené pro-
pojení výzkumných aktivit akademických
institucí s průmyslovými podniky. Tento pro-
jekt přispívá jak k digitalizaci menších a střed-
ních podniků, tak k jejich napojení na širší
průmyslový ekosystém,“ vysvětluje Nová-
ková.

K rychlejšímu zavádění technologických ino-
vací do domácí výroby v rámci čtvrté průmys-
lové revoluce může překvapivě přispět aktuální
pandemie onemocnění covid-19. Nováková
upozorňuje, že přístup velkých i menších spo-
lečností se postupně mění.

„Pandemie jen ukázala, kam současný svět
a společnost směřuje. Výroba v Asii a transport
výrobků na evropské či americké trhy byl do-
nedávna tím nejlepším řešením, protože cena
pracovní síly je v Asii nesrovnatelná s tou v Ev-
ropě. V době, kdy se transport komplikuje a vý-
robci či zákazníci marně čekají na své objed-
návky, se tak mění i uvažování. Velká část levné
pracovní síly se dá nahradit právě robotizací.
Přesun výroby z Asie zpět do Evropy je velkou
šancí pro české výrobce,“ říká.

Podle Tomáše Kubaly, předsedy představen-
stva INDUSTRY CLUSTERU 4.0, už dnes při-
tom evropské i tuzemské firmy patří v zavádění
principů Průmyslu 4.0 ke světové špičce.
„Svědčí o tom mimo jiné velký zájem firem
o naše aktivity v oblasti poradenství, vzdělá-
vání a osvěty k tématům digitalizace a automa-
tizace výroby, stejně jako zájem o přeshraniční
spolupráce a návštěvy chytrých provozů v dal-
ších evropských zemích. Z hlediska úspory re-
žijních nákladů proto věříme, že současná situ-
ace snahy firem o inovace ještě urychlí,“ popi-
suje Tomáš Kubala.

Podle unikátní analýzy dat z více než tisíce
firem, kterou si nechal Svaz průmyslu a do-
pravy ČR zpracovat od výzkumného institutu

Rozmach čtvrté průmyslové revoluce urychluje i koronavirus.
Přesun výroby z Asie do Evropy je díky němu reálný
V posledních letech lidstvo prochází čtvrtou velkou průmyslovou revolucí, která se vyznačuje důrazem
na automatizaci a digitalizaci výrobního procesu. Firmy čím dál více spoléhají na stroje s umělou
inteligencí, na jejichž obsluhu stačí méně pracovníků. Tento trend letos navíc podporuje i globální
pandemie koronaviru, kvůli které svět rychleji poznává například výhody robotizace na úkor levné
pracovní síly.
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CERGE-EI (společného pracoviště Univerzity
Karlovy a Národohospodářského ústavu AV
ČR), přitom zavádění technologií Průmyslu 4.0
dává firmám výrazný náskok před podniky,
které ve své digitální transformaci zaostávají.
Investice do robotizace, automatizace a umělé
inteligence vedou k rychlejšímu růstu produk-
tivity práce a přidané hodnoty. 

Významný dopad má zavádění technologií
Průmyslu 4.0 na zaměstnance. Ve firmách,
které investují do robotizace, automatizace
a umělé inteligence, mají lidé vyšší mzdy a ne-
musí odpracovat tolik přesčasových hodin jako
v podnicích, které tyto technologie nenasazují.
Firmy, které používají roboty, automatizační
technologie a umělou inteligenci, dokonce vy-
kazují vyšší zaměstnanost než podobné pod-
niky, které nejdou cestou digitální transfor-
mace.

„Studie jednoznačně potvrzuje mé zkuše-
nosti z praxe. Firmy, které ve svých provozech
technologie konceptu 4.0 již zavedly, získaly
konkurenční výhodu oproti ostatním podni-
kům. Dosahují vyšší produktivity práce i vyšší
přidané hodnoty,“ říká Eduard Palíšek, člen
představenstva Svazu průmyslu a dopravy
ČR. „Současně studie dokládá, že zavádění di-
gitálních technologií nevede k poklesu zaměst-
nanosti. Některé podniky zavádí prvky Prů-
myslu 4.0 a zároveň hledají nové zaměst-
nance,“ doplňuje.

„U firem, které zavedly automatizační tech-
nologie, robotické technologie i umělou inteli-
genci, pozorujeme soustavný nárůst produkti-
vity práce v porovnání s firmami, které neza-
vedly ani jednu z těchto inovací. V roce 2018
pracovníci v těchto podnicích vyprodukovali
v průměru přibližně o 142 korun na hodinu
vyšší hodnotu než pracovníci firem, které ne-
zavedly ani jednu z těchto intervencí,“ vysvět-
luje Štěpán Jurajda z CERGE-EI, který vedl ko-
lektiv autorů studie.

První nanofarmaceutická výrobní linka na
světě se nachází v Česku
Jednou ze společností působících na českém
trhu, které se ve velké míře zabývají prvky Prů-
myslu 4.0, je Contipro. Jejím hlavním polem
působnosti je výzkum a vývoj produktů obsa-
hujících kyselinu hyaluronovou. Podnik sídlící

ve východočeské obci Dolní Dobrouč se může
pochlubit první nanofarmaceutickou výrobní
linkou na světě.

Společnost v rámci výzkumu využívá ino-
vace, které přicházejí s probíhající automati-
zací. Vznikají tak 3D návrhy velmi specifických
částí strojů a zařízení. „Může se jednat o uni-
kátní kombinované trysky, jejichž výroba pro-
bíhá vzdáleně pomocí nejmodernějších 3D
technologií. Tradiční strojní výroba by přitom
na produkci takových specifických dílů nebyla
dostačující,“ popisuje výzkumník Marek Po-
korný ze společnosti Contipro.

Vedle firmy Contipro se v rámci aplikace ino-
vativních řešení prosazují i další tuzemské pod-
niky. „Řešení vzniklé ze spolupráce společností
Astra Motor a Unicorn Systems letos získalo
ocenění Microsoft Awards 2019. Zmíněné ře-
šení přednímu evropskému výrobci precizních
řezných a obráběcích nástrojů Astra Motor po-
mohlo přejít od papírové dokumentace k digi-
tálnímu řízení výroby a snížilo podniku režijní
časy o devadesát procent,“ přibližuje Tomáš
Kubala.

V rámci průmyslu 4.0 se objevují ale i další
trendy, které jsou čím dál populárnější. „Ma-
sivně se robotizují a automatizují sklady. Jas-
ným trendem je napojování výrobních strojů,
čidel či transportních vozíků k internetu. V ná-
vaznosti na to sílí trend k systémové integraci
skupiny strojů či výrobní linky s využitím infor-
matických nástrojů, sběr rozsáhlých souborů
dat i postupná snaha o jejich zpracování meto-
dami umělé inteligence,“ říká Mařík.

Fyzické práce bude méně, člověk ale
z procesů vytlačen nebude
Zmíněná společnost Contipro zrychlí díky uni-
kátní nanofarmaceutické lince hodinovou pro-
dukci na přibližně pětinásobek původních hod-
not. „O fungování se tak nově více starají
stroje, neznamená to však, že by byl z celého
procesu vyřazen lidský prvek. Zaměstnanci
jsou při vývoji a výrobě plně zapojeni. Automa-
tické mechanismy však kontrolují výrobní linky
a o všem se vedou elektronické záznamy,“ do-
plnil Pokorný.

I tato skutečnost tak vyvrací obavy, že by
v budoucnosti mělo kvůli technologiím Prů-
myslu 4.0 přijít mnoho lidí o práci. Podobně na

situaci nahlíží i Jan Keprda ze společnosti Astra
Motor. „V našem typu výroby jsou časově nej-
náročnějšími procesy přípravy výroby, zpraco-
vání dokumentace a řízení externích procesů
a činností spojených s expedicí. Právě tyto pro-
cesy se podařilo díky navrženému řešení vý-
znamně zkrátit. Samotné zaměstnance ale ro-
boti ve výrobě nenahrazují,“ řekl.

Potvrzuje to i Vladimír Mařík. „Až čtyřicet
procent dnešních profesí může z pracovního
trhu zmizet, výrazně se sníží objem fyzické
práce vykonávané člověkem. To však nezna-
mená, že člověk bude z výrobních podniků vý-
znamněji vytlačen. Budou totiž vznikat nové
profese spojené s novými modely výrobních
procesů a s jejich propojováním se systémy
energetickými, dopravními a dalšími. Role člo-
věka se bude ve větší míře orientovat na
funkce spojené s kreativní činností. Například
budou zavedeny profese typu dozorce výrobní
linky, trenér kolaborativních robotů, technik 3D
tisku, bezpečnostní analytik složitých systémů
či operátor virtuální reality,“ uzavírá Mařík.

Zavádění technologií Průmyslu 4.0 nevede
k propouštění zaměstnanců ani podle studie
výzkumného institutu CERGE-EI. Lze z ní na-
opak vyvodit, že firmy s digitálními technolo-
giemi jsou úspěšnější, a proto potřebují více
zaměstnanců. Tyto firmy zaměstnaly v prů-
měru v letech 2017 a 2018 přibližně o 130 za-
městnanců více na jeden podnik než jinak srov-
natelné firmy, které neinvestovaly do roboti-
zace, automatizace nebo umělé inteligence.
Česko tak kopíruje situaci v Německu.

Zaměstnanci ve firmách, které se pustily do
robotizace, automatizace nebo používají umě-
lou inteligenci, pak podle závěrů studie také vy-
dělávají více než v podnicích, kde tyto techno-
logie používají v menším měřítku. „Vidíme ná-
růst v rozdílu mezi hrubou měsíční mzdou ve
firmách s digitálními technologiemi a ve fir-
mách s tradičními výrobními postupy. Zaměst-
nanci v podnicích, které zavedly roboty, auto-
matizaci nebo umělou inteligenci dostanou při-
bližně o 2000 až 3000 korun měsíčně
více,“ uvádí Štěpán Jurajda z CERGE-EI.

Analýza také naznačuje, že podniky s digitál-
ními technologiemi jsou schopny si lépe udržet
zaměstnance. U přesčasů je vidět výrazný po-
kles přesčasových hodin ve firmách s roboty,
automatizací či umělou inteligencí. �

Martin Bořil
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Stalo se tak během „Zlatého
týdne“(National Day Golden Week),
kdy se každoročně dává do pohybu

téměř polovina čínského obyvatelstva.
Mimo běžnou turistiku je hlavně příležitostí
k navštěvě příbuzných. Obyvatelé Číny
měli už v té době důvod k dobré náladě –
byla to jakási první celostátní demonstrace
„vítězství Číny nad koronavirem“.

Výstava vítězství nad epidemií

V Národním muzeu v Pekingu byla už
v srpnu 2020 (!) otevřena pro nejširší ve-
řejnost výstava umění, vzdávající hold
právě tomuto vítězství. V duchu socialistic-
kého realismu ztvárňuje hrdinný boj čín-
ského lidu s neviditelným nepřítelem.
Ústředním prvkem, který spojuje většinu
postav dramatu je přitom obyčejná rouška
(na internetu možno najít např. zde:
https://edition.cnn.com/style/article/bei-
jing-covid-art-exhibition/index.html). Vel-
koplošná a velkoobjemová díla, oslavující
„velkého ducha čínského lidu“, se vysta-
vují na odiv na rozloze více fotbalových
hřišť. Čínští politikové zkrátka usoudili, že

koronavirus patří do muzea. Kéž by tomu
tak bylo i v Evropě, USA a jinde, kam virus
– pravděpodobně z Číny – doputoval.
V srpnový den, kdy navštívil výstavu štáb
televize CNN, ohlásila oficiálně více než
miliardová Čína pouhých 30 (čtete správně
– třicet) nových infikovaných, z toho ani
jeden v Pekingu. V Německu přitom varo-
vala ještě v prosinci kancléřka obyvatele,
že se nacházejí teprve na začátku velmi těž-
kého čtyřměsíčního období... a denní
počty nově infikovaných v Německu na
přelomu roku kolem dvaceti až třiceti tisíc
a mrtvých v souvislosti s koronavirem
mezi čtyřmi sty a více než tisícovkou
denně(!) jí daly zapravdu.

Brutální, ale účinné

Čínský režim se s virem a potažmo ani se
svými občany během první vlny epidemie
moc nemazlil. Na německých televizních
stanicích se objevovaly reportáže z lidu-
prázdných ulic čínských milionových měst,
hlídaných armádou a příslušníky Ozbroje-
ných lidových milicí (PAP). Německé oby-
vatele šokovaly zejména záběry zatloukání

bytových i domovních dveří prkny křížem
jako ve středověku při morových ranách...
Žádné handrkování, diskuze a protesty
jako v demokratických zemích. Celé týdny
byli zvenčí zásobováni nezbytnými potra-
vinami a nepohnuli se z domácího vězení.
Čína se poučila staletími a napodobila stře-
dověké brutální, ale zároveň velmi účinné
metody. A když se někde dneska objeví se-
bemenší ohnisko nákazy, jsou Číňané
schopni otestovat třeba deset milionů oby-
vatel během několika málo dní a jsou při-
praveni uzavřít hermeticky celé oblasti do
nejpřísnější karantény.

Obří rozdíl ve statistikách 

V USA a v EU, která má o čtvrtinu více oby-
vatel, bylo k 4. lednu 2021 hlášeno dohro-
mady 729 tisíc obětí ve spojitosti s korona-
virem. Čína s téměř dvojnásobkem obyva-
tel hlásí ke stejnému datu světu oficiálně
téměř zanedbatelných 4785 mrtvých od
vzniku pandemie! To znamená, že Čína má
necelé jedno procento – přesněji 0,7 % –
zemřelých v souvislosti s koronavirem ve
srovnání s USA a EU dohromady. V ze-

V Číně se druhá vlna pandemie nekoná 
– země vysoce prosperuje
Zatímco obyvatelé vyspělých západních zemí úpí pod nárazem druhé vlny pandemie nebo spíše tsunami,
Čína je „za vodou“. Už začátkem října 2020 Říší středu cestovalo křížem krážem v plných vlacích
a letadlech neuvěřitelných 618 milionů spokojených, i když ještě vesměs orouškovaných Číňanů. To je
jakoby se rozpohybovalo obyvatelstvo celé EU a k tomu třeba Ruska, a to do poslední duše! 
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mích východní Asie přitom Čína nepřed-
stavuje žádnou výraznou výjimku. Po-
dobná nebo ještě nižší čísla úmrtí vykazují
například Filipíny (9347), Japonsko (3571),
J. Korea (1027), Thajsko (66), Vietnam (35),
Tchaj-wan (7). Lze tedy odvodit, že to má
co do činění také s vysokou disciplínou
tamních obyvatel, a možná také s většími
zkušenostmi s různými epidemiemi. Proto
také roušky a respirátory používají tamní
obyvatelé bez větších problémů a před-
sudků. 

Čínské hospodářství 
bezkonkurenčně prosperuje
Evropané zírají nevěřícně také na aktuální
zprávy o vývoji čínského hospodářství,
které jede plnou parou vpřed už více než
půl roku a překonává jeden rekord za dru-
hým. Za listopad 2020 například dosáhl
čínský export růstu 21 procent proti listo-
padu 2019 a také nejvyšší převis nad do-
vozem v historii – přes 75 miliard dolarů.
Čínský sedmiprocentní propad HDP v prv-
ním kvartálu byl vůbec prvním čínským
hospodářským poklesem za posledních 28
let! I tak bude zřejmě čínský růst HDP za
rok 2020 nakonec vypulírován na zhruba 2
procenta – o kterých může většina vyspě-
lých zemí světa jenom snít. V Německu se
propadlo hospodářství v prvním kvartálu
o devět procent a očekává se roční pokles
HDP okolo pěti procent. Z asijských zemí,
jmenovaných v předchozím odstavci,
budou mít pozitivní ekonomický růst asi
pouze Tchaj-wan (+4 %) a Vietnam
(+3,1 %), ostatní očekávají poklesy mezi 2,5
až 6,9 procenty. Také v USA se očekává
propad HDP o 2,5 až 3 procenta.

A tak se musíme smířit se skutečností,
že země, ze které se infekce koronaviru
podle dostupných informací rozšířila, ce-
lému světu názorně předvedla, jak se s ní
sice tvrdě, ale rychle a účinně vypořádat
a ve velmi krátké době zhruba půlky roku
obnovit normální život a fungování hospo-
dářství. 

Čína globálně posiluje  

Faktem zůstává – důvěra stamilionů Čí-
ňanů ve vlastní politiky, lépe řečeno jedi-
nou, před více než sedmdesáti lety vyvole-
nou komunistickou stranu, energickým
překonáním pandemie a rychlým oživením
čínského hospodářství nesmírně vzrostla.
Ostatní země světa jsou naopak vesměs
hospodářsky na kolenou a důvěra v poli-
tiky silně klesá.... Čínští komunisté hodně
posílili své pozice nejen ve vlastní zemi, ale
také na globální scéně. V posledních letech
se Čína stala technologickým lídrem ze-
jména v oborech mobilních telekomuni-
kací 5G, elektromobility a umělé inteli-
gence. Počet oborů s její dominancí nepo-
chybně poroste. A už možná právě zapo-
čaté třetí desetiletí našeho století rozhodne
o tom, kdo bude udávat tón v hospodářství
a technologiích, zda Čína nebo dvojice Ev-
ropa/USA. Je však téměř jisté, že se Číně
mezitím podaří přinejmenším do roku
2025 vstoupit definitivně mezi vyspělé
země světa, disponující špičkovými tech-
nologiemi.
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Se svým projektem Nové Hedvábné
stezky napříč kontinenty získává Čína sy-
stematicky další trhy a partnery, kteří se
stávají často jejími dlužníky. To se v Evropě
týká hlavně jížního křídla. Z dříve nepatr-
ného řeckého města Pireus roste díky čín-
ským investorům jeden z nejdůležitějších
evropských kontejnerových přístavů
a jedna z klíčových vstupních bran pro čín-
ské zboží. Na severu Itálie žije a pracuje
silná čínská komunita, čítající okolo 300
tisíc osob s rozsáhlými aktivitami zejména
v textilním a obuvnickém průmyslu.  EU
a NATO doposud víceméně nečinně přihlí-
žely a formulovaly jen velmi vágně svá sta-
noviska k čínské expanzi a růstu hospodář-
ského i politického vlivu na Evropu. Typic-
kou je například veleopatrná  formulace
NATO stará zhruba rok: „Uvědomujeme si,
že rostoucí vliv a mezinárodní politika Číny
představují příležitosti, ale i výzvy, kterým
musíme společně jako aliance čelit.“ Moc
hezky a diplomaticky vyjádřeno... Ale
k čemu je nám taková floskule? Zvláště,
když vůči Rusku tatáž aliance zaujala di-
ametrálně jiný, podstatně ostřeji formulo-
vaný, postoj: „Agresivní postup Ruska
představuje hrozbu pro evropsko-atlantic-
kou bezpečnost“...

Investiční dohoda EU-Čína 

Snad se ale blýská na lepší časy. Těsně
před koncem roku 2020 oznámila předsed-
kyně EK Ursula von der Layenová uzavření
investiční dohody s Čínou po dlouhých 7
letech vyjednávání. Dohoda by měla
usnadnit investice obou stran. Pro firmy
z EU je zvláště důležité, že mají být zrušeny
některé požadavky na fungování zahranič-
ních firem v Číně pouze v rámci společ-
ného podniku s čínským partnerem a ne-
bude dále požadován nucený transfer je-
jich technologií. Větší transparentnosti má
bý dosaženo u dotací a čínským státním
podnikům bude zakázána diskriminace za-
hraničních investorů z EU. Nejméně rok ale
budou trvat potřebné administrativní
kroky, jako je ratifikace v Evropském parla-
mentu.

EU má letitý problém sjednotit rozdílné
zájmy svých členů vůči východoasijské
mocnosti. Silně exportně orientované Ně-
mecko i Francie například nemohou risko-
vat poškození svých zájmů na téměř jeden -
apůlmiliardovém čínském trhu. Nejednot-
nost, nerozhodnost i zahleděnost do vlast-
ních problémů a v neposlední řadě rozpa-
čitý transatlantický dialog zatím hrály spíše
do karet Říši středu, to je nepochybné. Do-
ufejme, že další vývoj bude pokračovat ve
směru, naznačeném novou investiční do-
hodou. 

Dopady pandemie na hospodářství EU

I přes miliardové podpory je období vý-
padku některý odvětví hospodářství tak
dlouhé, že se i v Německu očekává silná
vlna bankrotů. Zejména technologicky vy-
spělé firmy, těžce ekonomicky postižené
pandemií, budou v centru pozornosti za-
hraničních investorů, v čele s čínskými.
Poté co získali nedávno jen během zhruba
jediného roku perlu německého a nepo-

chybně i evropského průmyslu –  jihoně-
meckou firmu KUKA, probíhá nyní skrytý,
ale o to urputnější boj například
o získání blokovací minority ve slavné
a prestižní automobilce DAIMLER. Přesun
výroby nové generace vysoce efektivních
spalovacích motorů do Číny, který koncem
roku 2020 vyvolal hlasitý, ale zjevně marný
odpor zejména u podnikové rady (se zá-
stupci odborů), také nebyl náhodný.
Svědčí mimo jiné o rostoucím čínském
vlivu v automobilce. 

Moc se nehovoří o tom, že na slavné
první vakcíně proti koronaviru BioNTech/
Pfizer spolupracoval ještě jeden velký hráč
– obří čínská farmaceutická společnost
Fosun, která podporovala BioNTech při
vývoji vakcíny na základě smlouvy z 16.
března 2020. Tedy dokonce dříve, než
vstoupil do hry jako strategický partner
Pfizer. Důvodem je jistý druh tzv. „čín-
ského syndromu“. Investice čínských

firem zkrátka nejsou v Německu rády vi-
děny v odvětvích, která jsou relevantní
z hlediska bezpečnosti. Fosun nakoupil už
v době podpisu smlouvy akcie BioNTechu
v hodnotě 44 mil. €. Společně s BioN -
Techem byl aktivní zejména u klinických
studií. Má na starosti mimo jiné výhradní
prodej vakcíny hlavně v Číně a některých
okolních zemích.   

V protikladu se západními demokraci-
emi, které se zjevně nacházejí v nejen pan-
demické krizi, se čínský postup na světové
scéně vyznačuje cílevědomostí v kombi-
naci s neobyčejnou tvrdostí (houževna-
tostí) i nesmírnou rafinovaností. Tyto vlast-
nosti Číně přinesly rozkvět a postavení
světového hegemona už v minulosti a není
důvodu, proč by o totéž neusilovala znovu.
Zvláště, když jí to její rivalové na světové
scéně usnadňují. �

Zdeněk Fajkus, Mnichov
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Zejména jde o malá svítidla, kterých
na průměrnou domácnost připadá
devět ze čtrnácti svítidel celkem. Vy-

plývá to z aktuálního průzkumu společ-
nosti EKOLAMP, který proběhl mezi 1201
respondenty.

„Celkový počet svítidel, tedy stropních
či nástěnných svítidel, lustrů, lamp či lam-
piček, vzrostl v domácnostech za poslední
rok v průměru o jedno na čtrnáct,“ shrnuje
Zuzana Adamcová ze společnosti EKO-
LAMP, která se zabývá zpětným odběrem
a recyklací vysloužilých světelných zdrojů,
svítidel a dalších elektrozařízení.  

Zajímavým trendem je růst nákupů sví-
tidel s integrovanými LED diodami. „Lidé
si namísto samotných světelných zdrojů –
žárovek – koupí kompletní svítidlo, tedy
například lampu nebo stropní světlo, ve
kterém již nikdy nebudou muset měnit žá-
rovku,“ dodává Zuzana Adamcová.

Obliba tohoto typu svítidel je pravděpo-
dobně dána dlouhou životností takových
svítidel a touhou zlepšit nejen světelný
komfort, ale i design domácnosti. „Lidé se
nebojí experimentovat a kombinovat
různé typy osvětlení,“ dodává Zuzana
Adamcová.

Úsporné světelné zdroje 
domácnostem jasně dominují
Počet světelných zdrojů, tedy různých typů
žárovek, v českých domácnostech po-
slední dva roky naopak pomalu klesá, nyní
je jich celkem 62 milionů. Pokles je způso-
ben zejména delší životností nových typů
světelných zdrojů, perioda obnovy se tím
podstatně prodlužuje.

Více než tři čtvrtiny (78 %) tvoří úsporné
zdroje, což představuje výrazný posun
oproti situaci před dvěma lety, kdy většina

světelných zdrojů byla neúsporných.
„Mezi úspornými světelnými zdroji převlá-
dají LED žárovky (50 %), následují kom-
paktní zářivky (22 %),“ dodává Zuzana
Adamcová (viz graf). 

Neúsporných světelných zdrojů rapidně
ubylo, zejména wolframových žárovek,
a to i proto, že v oficiálním prodeji již ne-
jsou k dostání. Jejich největšími příznivci
zůstávají senioři, kteří už ale také pomalu
přecházejí na úspornější druhy. 

Wolframové žárovky se nehodí ani do
nových typů svítidel, které jsou uzpůso-
beny světelným zdrojům s nižším příko-
nem, použití klasických žárovek tak může
představovat požární riziko.

Světelné zdroje 
se musí ekologicky recyklovat
Vysloužilé světelné zdroje, zejména zá-
řivky, je třeba ekologicky zlikvidovat: patří

výhradně do speciálních sběrných nádob
na světelné zdroje. V žádném případě se
nesmějí vyhazovat mezi jiné vyřazené
elektrospotřebiče. „Důvodem je jejich
křehkost: mezi ostatním elektroodpadem
by se mohly rozbít a tím uvolnit do okolí
toxickou rtuť, kterou zářivky v malém
množství obsahují,“ vysvětluje Zuzana
Adamcová.

K recyklaci jsou světelné zdroje sváženy
z více než 4200 veřejných a neveřejných
sběrných míst provozovaných společností
EKOLAMP. Nejbližší sběrné místo je možné
dohledat na www.ekolamp.cz. Vysloužilé
světelné zdroje lze odevzdat ve sběrných
dvorech obcí, v obchodech s elektrem či
u prodejců světelných zdrojů. „Malé
sběrné nádoby jsou také velmi často roz-
místěny v supermarketech i nákupních
centrech nebo na obecních a městských
úřadech,“ uzavírá Zuzana Adamcová ze
společnosti EKOLAMP. �
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Počet svítidel v domácnostech vzrostl 
o 4 miliony na 59 milionů, i kvůli covidu-19
Tempo nákupů svítidel zvýšila letošní jarní karanténa způsobená pandemií covid-19. Ta přiměla řadu
domácností lépe si zařídit domácí pracovny či dětské studovny. Za poslední rok tak přibylo do
tuzemských domácností přes 4 miliony nových svítidel. Celkem se jich letos v domácnostech rozsvěcí
více než 59 milionů. 
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Věděli jste, že jsme denně obklopeni po-
lovodiči – téměř po celých 24 hodin?
Nevěříte? Potom si odpovězte na násle-

dující otázky: vlastníte chytrý telefon? Jste
majitelem auta, jehož první registrace ne-
spadá do minulého tisíciletí? Pokud alespoň
jedna odpověď zní „ano“, pak polovodiče váš
život ovlivňují, a to značnou mírou.

Nacházejí se například v mobilním telefonu.
Rovněž tak v automobilovém průmyslu se
stále častěji používají mikroprocesory. Dlou-
hou dobu byl nejdůležitější komponentou vo-
zidla plech, tedy hardware, dnes však zaujímá
stále významnější postavení mikroelektronika
a software. Pro megatrendy tohoto odvětví,
jako je autonomní řízení, inteligentní manage-
ment baterií, nebo konektivita, mají tyto kom-
ponenty klíčový význam. Každý software
může být přitom výkonný jen do té míry, do
jaké to polovodiče, respektive mikroproce-
sory, umožní. 

Podle údajů německého elektronického
svazu ZVEI dosáhl prodej polovodičů ve
světě v roce 2018 částky 474 miliard dolarů.
O rok dříve to bylo 412 miliard dolarů. V dal-
ších letech růst dynamicky pokračuje. V ne-
poslední řadě také proto, že jejich potřeba
stoupá i v ostatních oblastech, jako je spo-
třební elektronika, nebo průmyslové pro-
středí. Základem většiny polovodičů a čipů je
křemík. Ten samotný se pro vedení elektřiny
nijak zvlášť nehodí, avšak jeho vlastnosti je
možné přesně nastavit dotováním. Při vý-
robě se zpracovává dotovaný křemík ve

formě tzv. waferů. Jsou to tenké kruhové
destičky, které se vyrábějí v různých velikos-
tech, přičemž jejich tloušťka se pohybuje pod
hranicí jednoho milimetru. Tyto destičky se
během výroby uchovávají ve speciálních
plastových pouzdrech a na cestě k hotovému
produktu procházejí řadou výrobních ope-
rací. Pro zhotovení běžného mikročipu je za-
potřebí přes 100 výrobních operací. Zpraco-
vání waferů je v současné době z větší části
automatizováno. Přemístění od jednoho pra-
covního stroje k následujícímu, stejně tak
jako zakládání do nich, se provádí v převážné
míře manuálně – alespoň doposud. 

Náročné výrobní prostředí 

Požadavek producentů polovodičů zvyšovat
produktivitu a efektivitu výroby jen dán ros-
toucí poptávkou po nich. Zpracování waferů
je již z větší části zautomatizované, zbývá tak
už jen relativně malý neobsazený prostor. Ur-
čitý potenciál se nachází v přemístění základ-
ního materiálu mezi jednotlivými pracovními
úkony. Jeho automatizované řešení a tím
i efektivnější propojení jednotlivých pracovišť
je úkol mimořádně komplexní. Důvodem
jsou jednak náročné požadavky na okolní pro-
středí a také obtížné rámcové podmínky. Pro
výrobu vysoce citlivých polovodičů se napří-
klad kladou nejvyšší nároky na bezprašnost
prostředí a na funkčnost výroby, kterých lze
dosáhnout pouze v čistých prostorách. Vedle
čistého vzduchu, který se zajišťuje na energii
náročnými klimatizačními zařízeními a něko-
likastupňovou filtrací, je nezbytné pro do-
držení specifikovaných tříd čistoty mít k dis-
pozici náležitě přizpůsobené oblečení, speci-
ální pracovní prostředky, nástroje a rovněž
odpovídající techniku. Další výzvu při výrobě
představuje vysoká citlivost waferů. Jsou
totiž velice náchylné na mechanická poško-
zení například působením vibrací nebo tlaku.      

Spojení silných stránek 
člověka a stroje 
Teoreticky by byla možnost všechna výrobní
pracoviště v rámci automatizace transportu

Výroba polovodičů s mobilním propojením je rychlá a přesná
Produkce polovodičů je komplexní a složitý proces, při kterém se k hotovému výrobku dospěje
zřetězením řady jednotlivých výrobních operací. Přemístění drobných a choulostivých dílů mezi
dílčími úkony a manipulace s nimi vyžadují přesnost a preciznost ve spojení s flexibilitou
a systematičností pracovního postupu. Technické řešení, které by automatizovalo transport mezi
jednotlivými výrobními procesy, je velmi náročné. Společnost KUKA to dokázala. 
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Polovodič je pevná látka, jejíž elektrická
vodivost závisí na vnějších nebo vnitřních
podmínkách, a dá se změnou těchto pod-
mínek snadno ovlivnit. Změna vnějších
podmínek znamená dodání některého
z druhů energie – nejčastěji tepelné, elek-
trické nebo světelné, změnu vnitřních
podmínek představuje příměs jiného
prvku v polovodiči. Mezi polovodiče patří
prvky křemík, germanium, selen, slouče-
niny arsenid galia GaAs, sulfid olovnatý
PbS aj. Většina polovodičů jsou krysta-
lické látky, existují však také polovodiče
amorfní (některá skla). Polovodiče se vy-
užívají u elektronických součástek. 

Zdroj: Wikipedie 
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kompletně přestavět, nově je uspořádat a po-
užít statická dopravní řešení, na způsob line-
árních portálových jeřábů. Podniky však in-
vestovaly do stávajících výrobních systémů
velké částky, a proto nepředstavuje tento scé-
nář – už jenom kvůli nákladům – reálnou al-
ternativu. Totéž platí pro rekonstrukci ve vel-
kém měřítku. Řešení, které by propojovalo
jednotlivé výrobní kroky, by muselo umožnit
integraci do stávající výrobní sestavy, vzá-
jemně propojovat nejdůležitější vlastnosti člo-
věka a stroje a současně minimalizovat poža-
davky, jež nasazení člověka přináší, neboť
i přes existenci vybavení zajišťujícího čistý
vzduch, existuje stále nebezpečí zanesení ne-
žádoucích částic. Kromě toho nezaručuje ani
sebepečlivější manipulace výrobu bez ztrát.
Při vysokých cenách waferů pak náklady způ-
sobené zmetky rychle naskakují. Automatizo-
vané řešení by tedy muselo splňovat poža-
davky týkající se čistoty prostoru a zároveň
disponovat citlivostí potřebnou k tomu, aby
se technika mohla pohybovat v různých pro-
storech a přebírat, s nezbytnou dávkou jem-
ného citu, manipulační úkoly. Tedy být mo-
bilní a tak nabídnout přidanou vlastní hod-
notu. Wafery osazené kazety by se musely
autonomně transportovat od jednoho zařízení
ke druhému, systém by je musel samostatně
vkládat do jednotlivých modulů a také je
z nich vyjímat („nabíjet“ a „vybíjet“).  Další
výzvu představuje skutečnost, že ve stávající
výrobě jen málokdy probíhá zpracování v linii,
protože jednotlivé pracovní stroje nebývají
v řadě za sebou, ale jsou často od sebe různě
vzdálené.    

I přes náročnost organizace výroby hledají
podniky neustále řešení, jak výrobní kroky
automatizovaně propojit. Pomoc by mohlo na-
bídnout automatizované řešení přepravy, které
by bylo nejen mobilní, citlivé a pracovalo
v bezprašném prostředí s integrací do stávající
výrobní technologie s nejvyšší efektivitou.  

Na scénu přichází senzitivní mobilní
robotická aplikace
Řešení, které umožní požadovanou mobilitu,
senzitivitu a bude schopné integrace do stáva-
jícího výrobního prostředí, by mělo mít modu-
lární strukturu. Tyto vysoce specifické poža-
davky může splnit pouze kombinace sofistiko-
vaných technik. Pro co možná robustní řešení,
do něhož je možné jednoduše inte-
grovat software, je výhodou,
když pochází z jedné ruky. 

Společnost KUKA
vyvinula pro ma-
nipulaci s wafery
robotické řešení,

které umožňuje automatizovanou podporu
polovodičové výroby. Aplikaci tvoří jedno za-
řízení AGW (Automated Guided Vehicle –
automaticky vedený vozík) a jeden v praxi
osvědčený lehký robot LBR iiwa. Na doplnění
bylo ještě vyvinuté sofistikované chapadlo.
Software pochází rovněž od společnosti
KUKA. 

Mobilitu zabezpečuje technicky náročná mo-
bilní platforma KMR 200 CR, která je vybavená
řadou vyspělých komponent, z nichž je třeba
na prvním místě uvést kola přepravníku sy-
stému Mecanum. Ta se skládají ze dvou disků
a devíti volně otočných kladek namontovaných
v úhlu 45 stupňů. Kola se pohybují vzájemně
nezávisle, v důsledku čehož se může vozík po-
hybovat nejen vpřed a do stran, ale též diago-
nálně a otáčet se v kruhu.  Tato všesměrová
technologie umožňuje pojezd v jakémkoliv
směru. Každé kolo je poháněné vlastním elek-
tromotorem. O bezpečnost platformy se stará
řada senzorů, které sledují její okolí v reálném
čase a zabraňují kolizím s okolními předměty,
jinými mobilními bázemi a také s lidmi. Z toho
důvodu vytvářejí senzory kolem zařízení virtu-
ální ochranné pole. Existuje vnitřní, bezpeč-
nostní a vnější. Pokud vstoupí do varovného
pole člověk, platforma sníží rychlost. Když se
ocitne v bezpečnostním poli, tak se okamžitě
zastaví. Z důvodů reakčních a brzdných časů,
jsou tato pole při vyšších rychlostech větší,
a pokud se platforma pohybuje pomalu, tak
menší. Senzory nepotřebují značky na podlaze,
podle kterých by se mohl robot orientovat. Mo-
bilní zařízení se pohybuje zcela autonomně.
Kromě toho jsou do platformy vestavěné sen -
zory proti pádu. Ty detekují prostřednictvím la-
serového skenování překážky, jako jsou např.
otevřené podlahové desky u zvýšených podlah
typických v polovodičové výrobě. 

Druhou důležitou komponentou platformy je
robot LBR iiva o nosnosti až 14 kg, který je
schopný spolupráce s člověkem. Citlivost to-
hoto automatu umožňuje bezpečnou a tím
i ochranný plot nevyžadující spolupráci s lidmi
ve výrobě a současně je schopný spolehlivě
a bez otřesů manipulovat s waferovými kaze-
tami. Tento robot, stejně tak jako mobilní plat-
forma, odpovídají třídě čistoty ISO 3. Jsou tedy
certifikované pro použití v citlivém prostředí vý-
roby waferů. Kromě toho je kompletní systém
certifikovaný podle norem UL1740, UL1998
a rovněž podle aktuálních SEMI-standardů.  

Třetí komponentou této aplikace je na míru
zhotovené úchopové zařízení – chapadlo. Pro
bezpečnou manipulaci s waferovými kazetami
různých velikostí je chapadlo opatřené rozsá-
hlou výbavou, do které patří ochrana proti otře-
sům, senzory pro osazování a rovnání na sebe
a rovněž kamera. Pomocí tohoto úchopového
systému je možno bezpečně uchopit kazety
o průměru 200 mm (označované zkratkou POD)
a 300 mm (FOUP). Úchopový systém pro ka-
zety FOUP má společnost KUKA patentovaný.
Do kompletu hardware patří ještě úložný sy-
stém, ve kterém jsou kazety během transportu
k následujícímu stroji naskládány do výšky.

Software umožňuje kooperaci
s pracovními stroji 
U použitého řešení manipulace s wafery po-
chází hardware i sofware od společnosti
KUKA. Kromě hardware, přizpůsobeného
potřebám polovodičového průmyslu, při-
padá také velká role na softwarovém základě
uskutečněné integraci aplikace do stávajícího
strojního vybavení. Softwarové řešení mani-
pulace s wafery lze prostřednictvím standar-
dizovaných rozhraní E82 a E84 bezproblé-
mově integrovat do výrobního vybavení
(Manufacturing Execution System) výrobců
polovodičů. Management flotily, který je sou-
částí software, vyhodnotí přicházející trans-
portní úkoly tak, aby s ohledem na dostup-
nost vozíků, zadané priority a délky jednotli-
vých drah, výrobu optimálně obsloužil. Při-
tom nehraje žádnou roli, zda se jedná o ře-
šení s jedním robotem, tedy jeden vozík pro
výrobní linku, nebo multirobotové varianty,
při nichž je pro jednu linku k dispozici více
vozíků. Tento systém mimoto umožňuje ko-
existenci vozíku a pracovníka. Základem pro
ni jsou promyšlené koncepty řešení chyb
a bezpečnosti v případech, kdy dojde k inte-
rakci člověka se strojem. Všechna řešení
a jsou certifikována. Veškeré pohyby ramen
robota jsou katalogizované a standardizo-
vané tak, aby plnily požadavky vyplývající
z produkce čipů. Z toho pak vycházejí mimo-
řádně krátké doby uvádění zařízení do pro-
vozu, což činí tuto soustavu nejflexibilnějším
manipulačním systémem na trhu. Výroba
polovodičů je komplexní proces. Cesta k ho-
tovému výrobku se zde skládá ze stovek vý-
robních kroků. Realizace technického řešení
transportu citlivých dílů od jedné výrobní
operace k následující a manipulace s nimi je
velice náročná – ale přesto možná! 

Informace o společnosti KUKA

KUKA je globální automatizační společnost
s obratem přibližně 3,2 miliardy EUR a při-
bližně 14 000 zaměstnanci. Skupina KUKA
sídlí v německém Augsburgu. Jako přední
světový dodavatel inteligentních automati-
začních řešení nabízí KUKA svým zákazní-
kům vše od jediného zdroje: od robotů a vý-
robních buněk po plně automatizované sy-
stémy a jejich propojení na trzích, jako je
automobilový průmysl, elektronika, obecný
průmysl, spotřební zboží, e-commerce/malo-
obchod a zdravotní péče. �

Více informací na: www.kuka.com
Fota z archivu: KUKA CEE GmbH, 

odštěpný závod
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Ročně vyrobí elektrickou energii v objemu
2526 GWh. Aktuálně se jich na našem
území nachází téměř 580. Řada z nich

byla postavena v dotačním boomu kolem roku
2011, kdy vznikl na území České republiky re-
kordní počet přesahující stovku staveb. S pos -
tupným zastaráváním technologií a možnostmi
nových řešení na trhu, které bioplynovým sta-
nicím dokáží výrazně zoptimalizovat provoz, se
očekává jejich modernizace.

Bioplynové stanice v současné době tíží
především dva faktory. Prvním z nich je poru-
chovost technologie, kdy každý den nepláno-
vané odstávky stojí provozovatele statisíce
korun, druhý pak vlastní vysoká spotřeba elek-
trické energie.

Proč k tomu došlo?

V období významně podporovaném dotacemi
po roku 2010 zde rostly bioplynové stanice jako
houby po dešti. České firmy v té době ještě ne-
byly na dodávku technologií zdaleka tak připra-
veny jako dnes, proto většina bioplynových
stanic byla osazena zahraničními technolo -
giemi. V řadě případů šlo o dodavatele, kteří
po ukončení záruční doby nebyli až tak vstřícní

realizovat servis v minimálním čase, nebo do-
konce zanikli. Také cizojazyčná dokumentace
i komunikace obecně ztěžovala provozovate-
lům celou situaci. Spojením těchto okolností
vyvstal bioplynovým stanicím vážný problém
se servisem. „Tuto záležitost jsme například ře-
šili v roce 2018 u bioplynové stanice na Pří-
bramsku, kde jsme po bývalém zahraničním
dodavateli nahrazovali jeho poruchový řídicí
systém českým systémem SandRA. Provozo-
vatel také velmi kvitoval naše servisní zázemí,
díky němuž jim garantujeme servis v řádu
hodin,“ říká Václav Janoch, ředitel divize Smart
systémy společnosti ZAT, která se na trhu do-
dávek řídicích systémů pro energetiku a prů-
mysl pohybuje téměř 60 let. 

Optimalizace sníží náklady 

Vzhledem k tomu, že řada provozovatelů bio-
plynových stanic aktuálně ukončuje splácení
úvěrů na pořízení provozu, nastává období,
kdy mohou alokovat prostředky na snížení ná-
kladů, a tím i zvýšení zisku. Nač se konkrétně
zaměřit? Každá bioplynová stanice je unikátní,
a proto je vždy nutná důkladná vstupní ana-
lýza. „U většiny bioplynových stanic, kde je

snaha o zefektivnění výroby elektřiny, často ře-
šíme problémy s nevhodně nastavenou tech-
nologií dávkování, čerpání a míchání, což jsou
jedny z nejdůležitějších částí jejich technolo-
gie,“ říká Karel Srb ze společnosti AGETE, která
zajišťuje servis, poradenství a dodávku náhrad-
ních dílů pro více než 60 bioplynových stanic
v České republice. Tyto parametry bývají často
nastavené již od původního dodavatele řídi-
cího systému a obvykle není možné je z pozice
obsluhy upravit. „To je zvláště markantní při
změně vstupních surovin, kdy se obsluha bio-
plynové stanice často trápí právě s dávková-
ním. Jeho optimalizací a vhodným nastavením
může firma ušetřit nemalé finanční pro-
středky,“ upozorňuje Karel Srb.

Když méně je ve výsledku více

Pro úsporu nákladů bioplynových stanic je
tedy důležité celkové nastavení řídicího sy-
stému a propojení řízení jednotlivých techno-
logií. Tím lze dosáhnout snížení provozních ná-
kladů a zefektivnit tak výrobu elektrické energie
a tepla. Sledováním a vyhodnocením vhod-
ných provozních dat je také možné snížit ser -
visní náklady a případné ztráty při neočekáva-

Optimalizací a vhodným nastavením lze 
v bioplynových stanicích snížit náklady a zefektivnit výrobu
Bioplynové stanice se podílejí na výrobě elektrické energie z obnovitelných zdrojů v České republice
23 procenty, což je nezanedbatelný podíl. 
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ných odstávkách prostřednictvím plánované
údržby nebo výměny jednotlivých částí tech-
nologie. Při optimalizaci je tedy velmi důležitá
úzká spolupráce a propojení dodavatele tech-
nologií a výrobce řídicího systému, a to ideálně
v podobě full servisu, kdy se provozovatel se
všemi problémy obrací na jednu společnost
a konkrétní zodpovědnou osobu. „Máme
s tímto modelem výborné zkušenosti. U řady
zákazníků jsme takto dosáhli zvýšení komfortu
obsluhy bioplynových stanic, snížení porucho-
vosti a zjednodušení detekce závad i zvýšení
rychlosti jejich odstranění. Se společností ZAT
jsme v tomto modelu realizovali již devět pro-
jektů,” doplňuje Karel Srb.

Řídicí systém 
– vyměnit či zmodernizovat? 
Dnešní průmyslové systémy řízení mají život-
nost v rozmezí deseti až dvaceti let, záleží na
zvolené technologii a servisním zázemí. V pří-
padě časté poruchovosti po deseti letech pro-
vozu je pro bioplynové stanice už ekonomicky
výhodnější uvažovat o nasazení nového řízení.
Moderní řídicí systémy totiž disponují řadou
technologických novinek, jako je automatický
provoz s možností využití vzdáleného dohledu,
přehledná vizualizace a ovládání. Zároveň po-
skytují vyšší spolehlivost, lepší kybernetickou
bezpečnost a podstatně pohodlnější správu. 

„Pokud analýza ukáže, že je pro provozova-
tele bioplynové stanice ještě rentabilní zacho-
vání části technologie, jsme také schopni zrea -
lizovat pouze částečnou výměnu. Řídicí sy-

stém SandRA lze díky vlastnímu vývoji velmi
dobře napojit na technologie jiných dodava-
telů. To řada krabicových řešení ze své pod-
staty neumožňuje,“ doplňuje Václav Janoch.
Jelikož jde o český řídicí systém, odpadá prob-
lém s případnou komunikací – komplexní za-
školení i technická podpora probíhají v českém
jazyce. 

Internet věcí pro snadný monitoring

Dalším bonusem ve vývoji nových technologií
pro zvýšení efektivity bioplynových stanic je
možnost využití nových IoT technologií pro
bezdrátový sběr, přenos a analýzu dat. Podle
Václava Janocha mohou provozovatelé napří-
klad sledovat chod souvisejících technologií,
hladiny ve vzdálených nádržích nebo zabezpe-
čení areálu, a získat tak centralizované infor-

mace dostupné jak na operátorském stano-
višti, tak případně na tabletu či chytrém tele-
fonu. 

Nepřetržitý chod BPS

Častým důvodem k oddalování modernizace,
která vede k optimalizaci nákladů, je také obava
z odstávky provozu. Podle Karla Srba jsou dnes
dodavatelé schopni realizovat výměnu celých
míchadel, čerpadel, úpravy bioplynu nebo rov-
nou celého systému dávkování včetně řídicího
systému, při zachování základních funkcí bio-
plynové stanice s minimalizací dopadů na eko-
nomiku, například při plánované odstávce pro-
vozu. „Podstatným faktorem pro zajištění ply-
nulého provozu bioplynové stanice je rovněž
rychlost servisního zásahu, kvalita komponent
s vysokou spolehlivostí a také jejich dostup-
nost, kterou jsme schopni zaručit díky skladu
náhradních dílů v České republice. Pro časo-
vou úsporu je opět výhodou propojení doda-
vatelů strojní a elektro části,“ doplňuje Václav
Janoch.

Budoucnost je otevřená

Se zvyšujícím se tlakem na podíl obnovitelných
zdrojů při produkci energií mají bioplynové sta-
nice svou budoucnost jistou. V současné době
je sice naprostá většina bioplynových stanic
technologicky vybavená k produkci elektrické
energie, aktuálně se ale řeší možnosti jejich bu-
doucí úpravy i na jiný koncový produkt. To je
již však na jiné téma. �

Poznamenejte si!
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Strategie hovoří o tom, jak může být po-
tenciál vodíkových technologií uvolněn
pomocí potřebných investic, regulací,

vytvoření řádného trhu i podpory výzkumu
a inovací.
Přechod k vodíkovému hospodářství má pro-
bíhat v postupných krocích:
● 2020-2024: zřízení elektrolyzérů v EU k vý-

robě vodíku bez emisí CO2 s celkovým vý-
konem nejméně 6 GW a produkcí až 1 mil.
tun zeleného vodíku ročně. Současná roční
světová výroba převážně ‚šedého‘, tedy
z fosilních surovin vyrobeného vodíku činí
cca 50 mil. tun. Aktuálně jsou již v EU insta-
lovány elektrolyzéry s celkovou kapacitou
jednoho GW.

● 2025-2030: vodík se stane podstatnou částí
integrovaného energetického systému EU,
celkový výkon elektrolyzérů k výrobě vodíku
bude zvýšen na 40 GW a produkce vodíku
stoupne na 10 mil. tun. Širší využívání vo-
díku proběhne v ocelářství, silniční nákladní,
železniční a námořní dopravě.

● 2030-2050: masivní nasazení technologie
výroby zeleného vodíku a aplikace ve vel-

kém měřítku zejména do všech sektorů,
v nichž je obtížná dekarbonizace klasickými
prostředky. 
K podpoře strategie založila EK „Evropskou

alianci čistého vodíku“ spolu se zástupci prů-
myslu, občanské společnosti, ministrů na ná-
rodní a zemské úrovni a Evropské investiční
banky. Česká republika se stala zakládajícím
členem této aliance. Další podporou budou
společná opatření v oboru technických norem,
názvosloví, certifikace, právních předpisů, ko-
ordinované daňové politiky EU. Cílem je dosa-
žení maximální důvěry investorů ve spolehli-
vost a dlouhodobost rámcových podmínek. EK
bude ve velkém měřítku podporovat zavádění
potřebných opatření zvláště pomocí plánu vý-
stavby „Next Generation EU“. Odhaduje se, že
by vodíková strategie mohla přinést do roku
2050 až milion nových pracovních příležitostí.
Podle odhadu analytiků by bezemisní zelený
vodík mohl do roku 2050 pokrývat zhruba čtvr-
tinu světových energetických potřeb.  

Vodík se hodí hlavně k dekarbonizaci sek-
torů, které jsou obtížně elektrifikovatelné. Jako
příklad lze uvést ocelářství a těžkou silniční, že-

lezniční i vodní dopravu. Pomocí zeleného vo-
díku by bylo možno nahradit nebo snížit také
spotřebu fosilního ‚šedého vodíku‘ při výrobě
čpavku a metanolu v rafinériích. U letecké do-
pravy je zelený vodík vhodnou surovinou pro
výrobu syntetického kerosinu. 

Miliardové dotace 

Jedním z vystupujících na „Hydrogen Week“
byl výkonný víceprezident EK, příslušný pro
Green Deal Frans Timmermans, který také po-
znamenal, že je právě jeho zásluhou, že Evrop-
ská komise vodíkové hospodářství zařadila
mezi svoje priority. Hodlá ho podporovat do-
konce už i miliardami eur z Fondu obnovy
v rámci programu rekonvalescence hospodář-
ství unie, postiženého pandemií. „Vodíkové
hospodářství může být motorem růstu k pře-
konání hospodářských škod, které napáchal
Covid-19,“ uvedl víceprezident.

EU zjevně vkládá do vodíkového hospodář-
ství tolik nadějí, že člověka automaticky na-
padne otázka jak, kdy a zda to vodík skutečně
dokáže a kolik to bude stát peněz. Jedná se

EU je fascinována potenciálem vodíkového hospodářství,
otazníky ale zůstávají
Evropská unie se během německého předsednictví definitivně připojila k trendu zavádění vodíkového
hospodářství, a to krátce po zveřejnění německé Národní vodíkové strategie. Evropská komise
uveřejnila 8. července 2020 plán „Vodíkové strategie EU“ spolu s „EU-strategií integrace
energetických systémů“. Veřejnou proklamací unijní vodíkové strategie se pak stal „Hydrogen Week“
koncem listopadu, který na internetu sledovaly tisíce zájemců ze čtyřiceti zemí světa. Vodík by
v celé EU mohl výrazně podpořit dekarbonizaci průmyslu, dopravy, výroby elektřiny a vytápění budov.
Unie má zřetelně našlápnuto ke svému cíli stát se světovým lídrem ve vodíkových technologiích.
Snadné to však nebude. 
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polského výrobce Solaris s dojezdem až

350 km na jedno natankování vodíkem

CI04_20_32_35_EU je fascinována_FAJKUS_CI_SABLONA  11/01/21  12:58  Stránka 32



totiž o velmi komplexní téma, se kterým nemá
v plném rozsahu a v celostátním měřítku
zatím zkušenosti žádná země světa. Navíc je
možné, že ani masivní unijní dotace do vodí-
kových technologií nestačí v dohledné době
k dosažení konkurenceschopnosti vodíkových
technologií. Také proto budou levnější konku-
renční – fosilní technologie – postupně stále
více finančně i jinak znevýhodňovány zavádě-
ním ekologických daní, zpřísňováním před-
pisů (automobilový průmysl) a podobně, což
se už vlastně děje. Může tedy docházet k ce-
novým anomáliím na trhu, podobně jako
u Energiewende.

EU se může stát ve vodíkových
technologiích světovým lídrem
EU již několik let systematicky podporuje vý-
zkum a inovace v oboru vodíkových technolo-
gií i při testovacích projektech v praxi – hlavně
pomocí své organizace FCH JU (The Fuel Cells
and Hydrogen Joint Undertaking). Tak již do-
sáhla slušného náskoku u elektrolyzérů, vodí-
kových plnících stanic a velkých vodíkových
palivových článků. Vodíková strategie EU se
bude dále prohlubovat a rozšiřovat tento ná-
skok na další části velmi komplexního doda-
vatelského řetězce vodíkového hospodářství
při souběžném rozvíjení mezinárodní vodí-
kové agendy EU. 

Mezinárodní dimenze je předpokladem

Spolupráce na regionální, bilaterální i meziná-
rodní úrovni je jedním z hlavních předpokladů
úspěšnosti celé strategie EU. Není žádnou ná-
hodou, že si EU všimla vodíku jako vhodné ná-
hrady za fosilní energetické zdroje a nosiče. Už
před čtyřmi léty vyhlásilo Japonsko svou ná-
rodní strategii vodíkového hospodářství, před-
stavenou mimo jiné na Světové vodíkové
technologické konferenci v Praze v roce 2017.
Následovaly Jižní Korea, Austrálie a v EU pak
Francie, Německo, Španělsko, Švédsko, Por-
tugalsko. Svoje vodíkové strategie chystají

také Kanada, Čína, Rusko a ČR. Vodíkové pi-
lotní projekty jsou podporovány v USA, Brazílii
a Indii. 

Vzhledem ke svým přírodním podmínkám
jsou vhodnými zdroji zeleného vodíku nejen
jižní členské země EU, ale také blízcí sousedé
jako Tunisko, Maroko nebo Turecko. O do-
dávky zeleného vodíku pro EU projevily zájem
i Austrálie, Chile, Čína a další vzdálené země.
Už se vyrábějí lodě na přepravu tekutého vo-
díku. Doprava a zpracování vodíku přinášejí
nutnost vybudovat rozsáhlá zařízení a nové
dopravní prostředky resp. infrastrukturu. S tím
spojené nutné změny skupenství vodíku způ-
sobují energetické ztráty, které je zapotřebí
brát v úvahu při hodnocení celkové efektiv-
nosti systému.

Pro některé členy EU zvláště lákavé 

Pro některé země Evropské unie je zavádění
vodíkového hospodářství téměř darem
z nebes. Nizozemsko zhruba šedesát let profi-
tovalo z těžby vlastního zemního plynu, ale po
sérii indukovaných zemětřesení v souvislosti
s touto těžbou a rozsáhlých škodách na budo-
vách, se v roce 2018 usnesl nizozemský kabi-
net na postupném snižování těžby, až do roku
2030, kdy definitivně skončí. Zároveň Nizo-
zemci usilovně hledali nějakou náhradu. Teď ji
tedy - zdá se – konečně našli ve vodíku, jehož
jsou nadšenými podporovateli. Ideální pod-
mínky Nizozemska – větrné pobřeží Severního
moře a tedy i občasné velké přebytky obnovi-
telné elektřiny z větru se příhodně doplňují
s ještě energeticky hladovějším obřím souse-
dem – Německem. Spolková vláda už jasně
deklarovala, že počítá s obrovskými importy
vodíku hlavně z Nizozemska. 

Německo má také výborné podmínky pro
rozvoj vodíkového hospodářství: zejména
skvělou infrastrukturu potrubí zemního plynu
(částečně použitelné i pro přepravu vodíku
resp. syntetického metanu) a již existující infra-
strukturu vodíkových potrubí, která už existuje
například v Severním Porýní Vestfálsku. Jejich

dalším rozvojem se může přinejmenším čás-
tečně vyřešit také problém výstavby dálkových
vysokonapěťových elektrických přenosových
sítí ze severu Německa s větrnými elektrárnami
s přebytkem elektřiny z OZE na průmyslový jih
Německa v rámci Energiewende. Ty vyvolávají
značné emoce mezi obyvatelstvem a navíc
jsou obrovskou investicí. Podstatně levnější
a neviditelné podzemní plynové potrubí o prů-
měru 1200 mm je schopno transportovat tolik
energie, jako 8 paralelních vysokonapěťových
vedení – tedy osm obřích sloupů vedle sebe,
každý s přenosem po cca 3 GW. 

K tomu ještě disponuje Německo právě na
severu u nizozemských hranic obrovskou ka-
pacitou podzemních jeskyní, které již dávno ši-
roce využívá pro skladování strategických
zásob ropy a zemního plynu. První větší ně-
mecký zkušební projekt ukládání vodíku do
podzemní kaverny se nachází krátce před
spuštěním.

Zelený vodík v centru pozornosti

Do vodíku s jeho mnohostranným využitím –
zejména jako nosiče energie s možností její
akumulace a dále výroby syntetických paliv na
bázi vodíku (Power-to-X) jsou vkládány naděje
zejména při propojování sektorů a dekarboni-
zaci celých odvětví – například výroby ce-
mentu nebo oceli. 

I když základem vodíkové strategie je prio -
ritně tzv. ‚zelený vodík‘ (vyrobený elektrolýzou
s pomocí elektřiny z OZE), zpočátku budou
ještě brány na milost i další formy vodíku
s méně emisemi při výrobě. Tedy ‚modrý
vodík‘, sice z fosilního zemního plynu, ale
s ukládáním CO2 do podzemí (CCS) nebo ‚tyr-
kysový vodík‘, vyráběný tepelným štěpením
metanu, přičemž místo CO2 vzniká jako odpad
pevný uhlík.

Vysoká výrobní cena zeleného vodíku

Kritici vodíkových technologií se zaměřují ze-
jména na značnou technickou náročnost, 
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vysokou cenu a velké ztráty energie při převá-
dění vodíku mezi jednotlivými formami sku-
penství (plynné/tekuté) a energie (elektřina/
vodík/elektřina). K tomu je ale možné podot -
knout, že lidstvo už s vodíkem v průmyslu má
více než stoletou zkušenost. Potřebné základní
technologie dopravy a skladování jsou tedy
k dispozici a budou dále rozvíjeny. Vysoká
cena – např. aktuální v podstatě ‚umělá cena
vodíku‘ ve veřejných čerpacích stanicích pro
silniční vozidla v Německu okolo 9,5 €/kg –
bude postupně klesat s rostoucí konkurencí
a stoupajícím množstvím zeleného vodíku na
trhu. Výrobní cena zeleného vodíku 2,5 až 5,5
€/kg je zatím nekonkurenceschopná vůči vý-
robní ceně nejběžnější produkce šedého vo-
díku ze zemního plynu v EU (1,5 €/kg bez při-
hlédnutí k nákladům na CO2) a modrého vo-
díku (cca 2 €/kg). Ceny zeleného vodíku se ale
budou snižovat. Například ceny elektrolyzérů
klesly za posledních deset let o zhruba šedesát
procent a další pokles jejich cen o polovinu se
očekává do roku 2030. 

Na druhé straně si rozsáhlé přebudování
a vybudování výrobních, skladovacích, do-
pravních a distribučních kapacit vodíku vyžá-
dají obrovské investice, které se nutně promít-
nou do cen energie. Německo už má dnes
pravděpodobně nejvyšší cenu elektřiny pro
domácnosti mezi vyspělými zeměmi a míra 
trpělivosti jeho obyvatel není bezmezná. 

Část kritiky ztrácí zdůvodnitelnost

Často kritizované energetické ztráty při do-
pravě, skladování a zpracování vodíku ztrácejí
na svém významu s rostoucím množstvím
nadbytků obnovitelné energie. Pokud se totiž
například přebytečná větrná elektřina v Ně-
mecku nezpracuje elektrolýzou na vodík,
(nebo neprovede jiná forma akumulace ener-
gie), musí se povětšinou vyvézt do zahraničí,
mnohdy za ztrátové ceny. Nebo se dokonce
„úředně“ zastaví její produkce a provozovateli
větrných turbín se přesto platí, jako by dál vy-
ráběl obnovitelnou elektřinu. Během jednoho
dne tak mohou být jen v Německu zaplaceny
desítky milionů eur za „pomyslnou elektřinu“,
která mohla být, ale nikdy nebyla vyrobena,
protože by došlo k přetížení sítí.

Bude zapotřebí více elektřiny z OZE
Předpokladem zdárného rozvoje vodíkové
strategie a dostatečné výroby zeleného vodíku
je další silné rozšíření výroby elektřiny z obno-
vitelných zdrojů, zejména z větru.  Ale mož-
nosti jsou omezené. Na pevnině již má Ně-
mecko instalováno okolo 30 tisíc větrných tur-
bín a vstřícnost obyvatelstva k dalším projek-
tům se postupně vytrácí. V německém pobřež -
ním šelfu Severního moře už je postaveno
okolo 1 500 větrných turbín, ale hovoří se
o nutnosti až zpětinásobit současné off-shore
kapacity. To nebude jednoduché ani technicky
– jedna turbína představuje zhruba 1700 tun
betonu, oceli, umělých hmot a dalších surovin.
Recyklace starých větrných elektráren je slo-
žitá a drahá. Klimatičtí aktivisté zatím k těmto
otázkám převážně cudně mlčí – jak dlouho
ještě? 

Další problém je nečekaně avízován z Ka-
lifornie. Tamní uživatelé vodíkových palivo -
článkových aut narážejí na nedostatečnou
kapacitu vodíkových čerpacích stanic, před
kterými se občas tvoří dlouhé fronty.
I v Česku jsou plánovány vodíkové plničky

s kapacitou pouhých zhruba 10 autobusů
a 30 osobních aut denně. Vodíková auta tak
přinejmenším lokálně přicházejí o jednu ze
svých hlavních výhod oproti bateriovým
elektromobilům – rychlé tankování. Dove-
deme si představit podobnou situaci v celo -
evropském měřítku?

Odborná diskuze by měla pokračovat

Alternativ je mnoho a velmi by prospěla široká
odborná diskuze, zbavená pokud možno ideo -
logických, zájmových a jiných nánosů. Za
těchto okolností asi také nebude moudré zba-
vit se nenávratně fosilních a jaderných ener-
getických zdrojů, které jsou v některých ze-
mích stále důležitými součástmi energetic-
kého mixu. Jinak se pouštíme do těžko odhad-
nutelného rizika. 

Při rozumném postupu má vodíkové hospo-
dářství neobyčejný potenciál. Přílišný spěch,
politický a ideologický nátlak ale mohou způ-
sobit i ‚vodíku‘ více škody než užitku. �

Zdeněk Fajkus
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Mobilita 2025

Minimálně 400 vodíkových palivo-člán-
kových nákladních aut

60 vodíkových čerpacích stanic pro
osobní auta a 20 pro nákladní vozy

500 vodíkových palivočlánkových auto-
busů pro veřejnou městskou a příměst-
skou dopravu 

Energetika a infrastruktura 2025

120 km vodíkových vedení (potrubí)
v NRW – 500 km v celém Německu

Celkový výkon elektrolyzerů v průmyslu
NRW více než 100 MW

Mobilita 2030

11 000 vodíkových palivo-článkových ná-
kladních aut nad 20 t (cca 25 %)

200 vodíkových čerpacích stanic pro
osobní auta a pro nákladní vozy

3800 vodíkových palivočlánkových auto-
busů pro veřejnou městskou a příměst-
skou dopravu (45 %)

Energetika a infrastruktura 2030

240 km vodíkových vedení (potrubí)
v NRW – 1 300 km v celém Německu

Celkový výkon elektrolyzerů v průmyslu
NRW  1 až 3 GW 

Dynamiku rozvoje vodíkového hospodářství EU lze ilustrovat na příkladu nejlidnatější spolkové země
Severního Porýní-Vestfálska (NRW) pro cílové roky 2025 a 2030:

Městský vodíkový palivočlánkový autobus
begického výrobce Van Hool a palivovými
články kanadské společnosti Ballard
a elektromotorem Siemens

>

EU je fascinována potenciálem vodíkového hospodářství, otazníky ale zůstávají
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Velká většina zemí si uvědomila výz -
nam vodíku a k optimalizaci jeho
využití definovala své národní vo-

díkové strategie. Evropská unie také vidí
velkou důležitost vodíkových technologií
pro naplňování cílů Zelené dohody pro
Evropu a 8. července 2020 vydala svoji
vlastní vodíkovou strategii. Současně
byla také vytvořena Clean Hydrogen Alli-
ance. Česká republika se stala jejím zaklá-
dajícím členem.

Vodík je pro většinu zemí cestou k re-
dukci emisí skleníkových plynů a je vní-
mán jako prostředek k dosažení uhlíkové
neutrality i pro odvětví, která by se jinak
jen velmi těžko dekarbonizovala. Některé
další cíle se ale mohou země od země
lišit. Například státy s dostatkem sluneč-
ního svitu se chtějí stát významnými vý-
vozci obnovitelného vodíku.

Také Česká republika si je vědoma vý-
znamu vodíku a připravuje svoji vlastní
vodíkovou strategii. Vodíková strategie
České republiky bude postavena na 3 vzá-
jemně provázaných pilířích: výroba vo-
díku, spotřeba vodíku a vodíkové techno-
logie. Cílem Vodíkové strategie České re-
publiky bude, aby vodík byl surovinou
a palivem budoucnosti, které je ekolo-
gické a ekonomické.

V současnosti je největší překážkou při
využívání vodíku cenové srovnání s fosil-
ními palivy. Ačkoliv výroba vodíku je
lépe škálovatelná a v principu je také jed-
nodušší než rafinace ropy nebo těžba
uhlí, v cenovém souboji s klasickými pa-
livy zatím prohrává. Přitom se vodík vy-
rábí z energie, která k nám přichází ze
Slunce zadarmo. Získávání energie z fo-
silních paliv je proces, který se vylepšo-
val po desítky let a nyní je nesmírně efek-
tivní. Fosilní paliva jsou současně neoby-
čejně účinným nosičem energie. Vodík,
pokud má být úspěšný, musí být využí-
ván v masovém měřítku a jeho výroba
i spotřeba musí být vyvážené. Jedině tak
je možné dosáhnout úspor z rozsahu, po-
dobně jak to v minulosti dokázala fosilní
paliva.

V České republice ale nemáme kvůli
geografické poloze v centru Evropy
ideální podmínky pro využití solární
a větrné energie. Máme kratší dobu slu-
nečního svitu a méně větru než jižní nebo
přímořské země. Z ekonomického hledis -
ka investice do solárních elektráren
a elektrolyzérů nikdy nemůže mít v ČR ta-
kovou výnosnost, jako stejná investice
učiněná v jižní Evropě. Musíme proto hle-
dat i alternativní cesty výroby nízkoemis-
ního vodíku, které budou lépe vyhovovat
našim přírodním podmínkám. K těm na-

příklad patří výroba vodíku v jaderných
elektrárnách, výroba vodíku rozkladem
zemního plynu s následným uložením
nebo zpracováním vznikajícího CO2 a vý-
roba vodíku pyrolýzou odpadu.

Pro vyrobený vodík musíme nalézt co
nejefektivnější využití. Z hlediska provoz-
ních nákladů nejlépe vychází použití vo-
díku jako náhrada za naftu v autobusové
a dálkové nákladní dopravě. To je dáno
cenou nafty, která obsahuje i spotřební
daň. K dosažení srovnatelných provoz-
ních nákladů bychom se potřebovali dos -
tat k ceně kolem 116 Kč/kg vodíku. Za tuto
cenu si sice vodík stále ještě koupit ne-
můžeme, ale cena se zdá být v blízké
době dosažitelná. Využití vodíku v do-
pravě na druhou stranu přináší problém
s investicemi do nákladních automobilů
nebo autobusů, které jsou stále mnohem
dražší než vozidla na naftu.

Pokud se nám podaří úspěšně a efek-
tivně využít tyto dvě možnosti, pak se
můžeme rychle vrhnout i do dalších ob-
lastí, jako je náhrada zemního plynu
v průmyslových výrobách, náhrada koksu
v hutní výrobě nebo využití vodíku k uklá-
dání přebytků energie z obnovitelných
zdrojů pro pozdější využití.

Pokud bychom chtěli vodíkem nahradit
veškerou naftu, která se v ČR natankovala
v jednom roce, museli bychom k jeho vý-
robě použít velké množství energie. Jde
o více jak dvojnásobek toho, co za jeden

rok vyrobí všechny větrné elektrárny
v Severním moři. Energie vyrobená z vě-
trných a solárních elektráren v ČR je
oproti tomu téměř zanedbatelná.

Vodíkové technologie, jako třetí pilíř,
který podepírá výrobu a spotřebu vodíku,
musí zajistit, abychom měli zařízení, která
budou schopna efektivně vyrábět, sklado-
vat a distribuovat vodík. Stejná důležitost
je kladena také na vývoj a výrobu aut,
autobusů, vlaků, letadel, turbín a kotlů, ve
kterých bude vodík využíván. Ačkoliv vět-
šina těchto technologií je již známa a fun-
guje, bude nutné v této oblasti nasadit ty
nejlepší vědce a techniky, abychom je
ještě vylepšili, zlevnili a masově nasadili.

V rámci vodíkové strategie vytváříme
mapu komponent vodíkového technolo-
gického řetězce a zjišťujeme, které části
jsou nebo by mohly být pokryty výrobou
podniků z České republiky. Jedná se o to,
jak můžeme změnit pozici ČR v meziná-
rodní dělbě práce, tj. i v globálních hod-
notových řetězcích (GVC). Naším cílem
ale není pokrýt celý vodíkový technolo-
gický řetězec našimi výrobci. Chceme,
aby české firmy spolupracovaly s ostat-
ními podniky v EU. Jedním z prostředků
podpory této mezinárodní spolupráce
jsou i IPCEI – Významné projekty společ-
ného evropského zájmu (Important Pro-
jects of Common European Interest). �

Zdroj: MPO

Vodíková strategie České republiky 
bude postavena na třech pilířích
Do našich životů začíná stále více zasahovat vodík. Vodík hraje stále větší a větší roli jako palivo,
produkující při hoření jen vodní páru místo emisí CO2, jako chemická surovina, nahrazující v mnoha
aplikacích uhlík, a jako nosič energie, umožňující ukládat energetické přebytky. Vodík se sice ve
volné přírodě nevyskytuje, ale můžeme ho vyrobit ze sluneční a větrné energie.
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Vodíková strategie EU si klade za cíl stát se světovým lídrem vodíkových technologií
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Naplnění cílů Pařížské dohody vy-
žaduje radikální transformaci
energetického sektoru založenou

na nových technologiích pro výrobu
a využití elektřiny, zpracování uhlíku
a využití vodíku s bioplynem. Technolo-
gie, které nám to umožní, ale dnes ne-
jsou k dispozici v masovém měřítku,
a řada z nich se teprve vyvíjí. Pro dosa-
žení nulových emisí oxidu uhličitého
musíme do roku 2050 ve všech energe-
tických odvětvích celosvětově ročně in-
vestovat přibližně 3,5 bilionu amerických
dolarů.

Nutnost investovat do vývoje a vý-
zkumu platí i pro Českou republiku, kde
zatím vzniklo několik dílčích projektů, do
kterých vstupují velké zavedené firmy
s výzkumnými ústavy, vědeckými praco-
višti z akademické sféry a progresivní
start-upy. Do investičních memorand na
využití moderních technologií na
ochranu klimatu se zapojily také kraje.
„Od abstraktních vizí musíme přejít ke
konkrétním projektům s danými časo-
vými harmonogramy a finančními plány.
Jestli u nás má za deset let jezdit 50 tisíc
vodíkových aut, musíme dnes začít s vý-
stavbou vodíkové infrastruktury,“ uvedla
Zuzana Janatová, Hydrogen Develop-
ment Manager společnosti Air Products,
příklad z Akčního národního plánu čisté
mobility, který vedle elektřiny počítá
s využitím vodíku. Dosáhnout tak ambi-
ciózního cíle bez nasazení nových tech-
nologií nebude možné, protože i v tech-
nologicky vyspělém a bohatém Ně-
mecku zatím jezdí jen něco přes 900 vo-
díkových vozidel. A u nás ještě ani je-
diné.

Na investice do obnovitelných zdrojů
energie by Česko mohlo čerpat až 180
miliard korun z evropského fondu na ob-
novu ekonomiky po koronavirové pan-
demii. A dalších 120 miliard korun na
projekty OZE může získat z nového Mo-
dernizačního fondu EU financovaného
z emisních povolenek. Peníze by mohly
motivovat vznik nových inovačních cen-
ter a více zapojit soukromé subjekty do
projektů ekologicky čisté energetiky, prů-
myslu a mobility. 

Podle Janatové je využití inovativních
produktů a technologií jediná reálná
cesta k úsporám energie a snižování
emisí. Jejich nasazení u zákazníků Air
Products v roce 2019 globálně snížilo
emise oxidu uhličitého o 69 milionů tun,
což představuje přes polovinu ročních
emisí České republiky. �

Snížení emisí závisí z téměř poloviny na technologiích, 
které jsou zatím ve fázi prototypu

Jak vyplývá ze zprávy Perspektivy energetických technologií 2020 aktuálně vydané Mezinárodní
energetickou agenturou (IEA), pro dosažení uhlíkové neutrality v roce 2050 se musí urychlit zavádění
inovací výroby zelené elektřiny, vodíku, biometanu a ukládání oxidu uhličitého. Technologie, které by
měly zajistit přes 45 procent plánovaného snížení emisí v roce 2050, jsou teprve ve vývoji a dosud
nebyly nasazeny v širší praxi. 
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Pokročilé zpracování radioaktivních od-
padů je jednou z nich. Evropský projekt
PREDIS (Pre-disposal management of

radioactive waste), zahájený v září 2020, cílí na
vývoj a zdokonalení metod pro bezpečnou
a k prostředí šetrnou přípravu těchto odpadů
k uložení.  Čtyřletý projekt v hodnotě 24 mili-
onů EUR umožní sdílet znalosti 47 partnerů ze
17 zemí. ÚJV Řež se do PREDIS zapojí pro-
střednictvím své divize Radioaktivní odpady
a vyřazování. „Byli jsme osloveni díky výsled-
kům z jiných mezinárodních kooperací, vní-
mám to jako ocenění našich kompetencí,“ ko-
mentuje vstup ÚJV Řež do projektu Václava
Havlová, vedoucí týmu. 

Projekt PREDIS je zaměřen na vývoj a zdo-
konalení metod zpracování a úprav různých
druhů radioaktivních odpadů (RAO), vznikají-
cích v rámci jaderných, průmyslových nebo
medicínských provozů. Je zacílen zejména na
nízko a středně aktivní RAO, pro které v sou-
časné době nejsou k dispozici optimální nebo
technologicky vyspělá řešení. Kromě inovativ-
ních metod úprav RAO je součástí výzkumu
také digitalizace a využití umělé inteligence při
kontrolách obalových souborů. Všechny tyto
přístupy směřují ke snížení celkového objemu
a aktivity ukládaných odpadů a ke zvýšení ra-
diační bezpečnosti během zpracování i po ulo-
žení. Koordinátorem projektu je finské výz -
kumné centrum VTT. V ČR se ho kromě ÚJV
Řež účastní také její dceřiná společnost Cen-
trum výzkumu Řež, dále ČVUT Praha a Státní
ústav radiační ochrany (SÚRO). 

Ve snaze o co nejširší a nejrychlejší uplat-
nění získaných výsledků v provozní praxi bylo
do projektu navrženo unikátní zapojení sku-
piny koncových zpracovatelů RAO (End User
Group). Konkrétní realizátoři zpracovatelských
technologií ze zúčastněných zemí tak mají bez-
platný přístup k výstupům projektu a zároveň
i možnost vstupovat do zadání jednotlivých
úkolů se svými požadavky a zpětnou vazbou
z praxe.  V Česku nás v této skupině zastupuje
ČEZ, SÚRAO a opět také ÚJV Řež, která se,
kromě vývoje, zabývá i komplexním řetězcem
nakládání s RAO. 

Problematika PREDIS je rozčleněna do
sedmi pracovních oblastí (Work Packages;
WP1-7), které reflektují základní typy zkouma-
ných materiálů (kovové, kapalné, pevné orga-
nické a cementované) a související strategické
cíle (koordinace procesů, implementace po-
znatků do praxe a předávání znalostí a zkuše-
ností). 

V ÚJV Řež se na projektu podílí tým více
než deseti specialistů. Řeší inovace pro tři
typy odpadních materiálů – kovy, organické
kapaliny a cementované odpady. V oblasti ko-
vových odpadů (WP4) se jedná o dekontami-
nační metody s využitím tzv. iontových kapa-
lin. Jsou to speciální sloučeniny, rozpouštědla
pro odstranění nebo snížení radioaktivní kon-
taminace povrchů. Organické kapalné odpady
(WP5) reprezentují různé nestandardní kapa-
liny – řezné emulze, mazací oleje nebo scinti-
lační koktejly (roztoky určené pro tzv. kapali-
novou scintilační spektrometrii (LSC) beta-

emitujících izotopů). Cílem postupů vyvíje-
ných v Řeži, je optimalizace ukládání těchto
kapalin do tzv. matric (výsledkem je změna
z tekutého na stabilnější skupenství, vhodné
k uložení). Kromě již využívaných matric – ce-
mentů nebo geopolymerů – je ve hře i vývoj
nových materiálů podle potřeb End User
Group, které mohou být blíže specifikovány
v průběhu projektu. Třetí materiálovou oblastí
jsou cementované materiály, u nichž se před-
pokládá možnost degradace v případě dlou-
hodobého uskladnění před uložením. Půjde
o vyhodnocení vlastností cementových mate-
riálů, zachování požadovaných vlastností ma-
trice pro uložení a nedestruktivní analýzy (bez
porušení obalů). Součástí vývoje je i digitali-
zace modelů pro snadnější kontroly a sledo-
vání (tzv. digital twin). Jako první zahájila čin-
nost sekce (WP3) pro sdílení zkušeností a vý-
měnu a výcvik kádrů. I v této oblasti je ÚJV
Řež zastoupena.

RNDr. Václava Havlová, Ph.D., vedoucí pro-
jektového týmu ÚJV Řež, práci na projektu po-
važuje za novou výzvu. „Projekt PREDIS je
skvělou příležitostí, jak v krátkém čase vyvi-
nout řadu nových technologií, které navíc
budou přímo reagovat na potřeby praxe kon-
krétních uživatelů v Evropě. Pokud se snažíme
zlepšovat optimalizaci ukládání odpadů, je to
krok správným směrem. Jsem ráda, že máme
příležitost být u toho,“ říká. �

Více o projektu: https://predis-h2020.eu/
a https://predis-h2020.eu/partners/
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ÚJV Řež se podílí na vývoji nových postupů zpracování
radioaktivních odpadů v evropském projektu PREDIS 
Budování důvěry v bezpečné využití radioaktivity v mnoha oblastech našeho života, počínaje výrobou
energie, přes zdravotnictví, až po nedestruktivní testování materiálů, přináší řadu technologických
i ekologických výzev. 

Laboratorní box nakládání
s RAO Zdroj ÚJV
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Pak jednoho dne vyšlo v reakci na
pandemii onemocnění COVID-19 na-
řízení „zůstat doma“, což zcela pro-

měnilo města a donutilo nás se zamyslet
nad způsobem, jakým vedeme své životy
a jakým provozujeme obchodní činnost.
Věci, které jsme dříve považovali za samo-
zřejmé, už nejsou možné. Věci, které jsme
nikdy nepovažovali za možné, jsou teď
zcela běžné. Během několika měsíců byly
realizovány iniciativy digitální transfor-
mace, zejména ty zaměřené na poskyto-
vání vzdálené podpory.

Společnost Rockwell Automation po-
mohla výrobcům přečkat toto složité ob-
dobí pomocí svých technologií a řešení.
Podali jsme pomocnou ruku zákazníkům,
aby se mohli přizpůsobit novému nor-
málu. A výrobcům automobilů jsme po-
mohli vyrobit nebývalé množství hygienic-
kých roušek a osobních ochranných pra-
covních prostředků v rekordním čase.
Mnoho z nich se navíc rozhodlo, že bude
hospodárnější zajistit dodávku pomocí
vlastních strojů a odstranit tak další riziko
přerušení výroby.

Naše mise učinit svět produktivnějším
a udržitelnějším však s výrobou roušek ne-
končí. Poslední měsíce ukázaly, že jsou lidé
připraveni přijmout nový styl života i práce
a nechat staré zvyky za sebou. Všimli jsme
si, že lidé s nadšením využívají sdílené
automobily, jízdní kola a jiné lehké elek-
trické přepravní prostředky. Zaznamenali
jsme podporu nulových emisí a trhu
s elektromobily a plug-in hybridy i upřed-
nostňování pravidelné práce z domova
v rámci možností.

Důsledky pandemie onemocnění
COVID-19 vzbuzují společně s požadavky
EU na snížení emisí CO2 a rychlým přecho-
dem k elektromobilitě obavy u předních
výrobců automobilů i v ekosystémech
automobilové výroby úrovně Tier 1. Aby
tito výrobci přežili následující měsíce, musí
uplatnit přizpůsobitelnost a flexibilitu na-
bízenou novými technologiemi.

V tomto odvětví máme své místo a tento
postup aplikujeme k zajištění budoucnosti
i ve vlastním provozu.

Realizace potenciálu disruptivních
technologií
Digitální transformaci lze uchopit z mnoha
stran, její základ však tvoří disruptivní tech-
nologie, tedy technologie, které dokážou
zlepšit všechny aspekty podniku. Nová
koncepce výroby automobilů využívající
digitální technologie pomáhá výrobcům
a dodavatelům udržet si konkurenceschop-
nost i v této době velkých změn.

Výzkum a vývoj

Při práci na dálku mají lidé jen málo příle-
žitostí spojit své síly a vytvořit inovaci za-

loženou na skutečné spolupráci. Zde vstu-
pují do hry virtuální realita (VR) a simulace
pomocí digitálních dvojčat. S využitím 3D
modelu v reálném čase může společně na-
vrhovat, sdílet nápady a testovat koncepty
několik uživatelů najednou. Realizace no-
vého nápadu ve virtuálním modelu navíc
přináší mnohem menší riziko než testování
v reálném světě.

Mnoho podniků má s těmito možnostmi
už značnou zkušenost, jiné je teprve obje-
vují, protože je k tomu donutila pandemie.
A získané výhody je nutí zcela přehodnotit
výpočty návratnosti těchto strategických
investic.

Řízení výroby

Automobilky ve svém provozu dlouho-
době využívají architekturu kontrolních sy-
stémů SCADA (dispečerské řízení a sběr
dat). Průmyslový internet věcí (IIoT) je však
čím dál propojenější, přináší s sebou více
„věcí“ a umožňuje skenování a shromaž-
ďování dat v reálném čase. Tento nepřetr-
žitý proud dat umožňuje nejen prediktivní
údržbu, ale také pomáhá operátorům přijí-
mat zásadní rozhodnutí rychleji a s větší
přesností.

Tato technologie je ještě v plenkách,
rychle se však rozvíjí – nabízí vyšší úrovně
konektivity a nevyžaduje přítomnost tolika
lidí na pracovišti. To přináší značné výhody
z hlediska dodržování fyzického odstupu,
zdraví a bezpečnosti a také to otevírá dveře
budoucímu potenciálu továren bez lidí.

Vzdálená podpora

Dostat odborné znalosti na to správné
místo bylo vždy problematické, tím spíše

v dnešní době různých cestovních omezení
a přísných opatření nařizujících fyzický od-
stup osob. I zde však můžeme hledat ře-
šení u moderních technologií. Rozšířená
realita (AR) umožňuje zaměstnancům sdí-
let pokyny a rady v reálném čase, aniž by
museli být fyzicky přítomni. Když vzdálený
specialista uvidí přesně totéž, co technik
na místě, může jej problémem krok po
kroku přesně provést a přizpůsobit se spe-
cifikům daného úkolu.

Vzhledem k tomu, že na dálku pracuje
stále více zaměstnanců, zaměstnanci, kteří
na pracovišti zůstanou, často nemají
všechny dovednosti potřebné k udržení
celkového chodu. Proto společnost Rock-
well Automation ve spolupráci se společ-
ností PTC poskytla přístup k FactoryTalk®
InnovationSuite™ Vuforia Chalk, nástroji
pro interaktivní vzdálenou podporu využí-
vajícímu AR, a nabízí také virtuální školení.

Pohled do budoucnosti

Do deseti let tyto technologie – a jim po-
dobné technologie – promění podobu
automobilového průmyslu. Můžeme oče-
kávat tyto čtyři hlavní trendy:

1. Nové architektury vozidel
V této oblasti jsme již zaznamenali několik
průkopníků. Společnost Tesla začala ne-
dávno vyrábět zadní podvozky svého Mo-
delu Y pomocí lisu Giga Press v závodu
v kalifornském městě Fremont. Rostoucí
tendence směřovat průmysl k elektromo-
bilům a autonomnímu řízení navíc mění
i požadavky na interiér vozidla. K dispozici
jsou nové materiály včetně kompozit
a komplexních slitin, které otevírají nové
výrobní možnosti, jako jsou lehčí podvozky

Disruptivní technologie a budoucnost 
automobilového průmyslu
Obyvatelé měst se celé roky potýkají s nepříznivými podmínkami přepravy: hustou dopravou
vytvářející dlouhé kolony, přílišným hlukem, špatnou kvalitou vzduchu a omezenými možnostmi
parkování, problémů však existuje vícero.
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nebo boční panely, aniž by byla ohrožena
bezpečnost cestujících.

2. Mobilita jako služba
Přední výrobci budou zanedlouho vyvíjet
a vyrábět vozidla sice ve velkém, ale pomocí
minima platforem, možná budou v někte-
rých případech dokonce sdílet platformu
s konkurenty. Tyto platformy budou konci-
povány tak, aby podporovaly nízkoemisní
technologie (ZEM/PHEV) a zajistily pokroči-
lou elektroniku a software pro autonomní ří-
zení. Ačkoli podmínky autonomního řízení
zůstanou téměř určitě omezené i za deset
let. K tomu všemu je zapotřebí větší množ-
ství senzorů okolo vozidla a připojení 5G.
Dodavatelům kategorie Tier 1 pomáháme
navrhovat flexibilní linky, aby mohli rychle
reagovat na požadavky trhu. Pro elektro-
nické sestavy je například ideální inteli-
gentní dopravníkový systém MagneMotion.

3. Nové regionální značky
Menší výrobci z konkrétních zemí nebo re-
gionů budou vyvíjet vozidla pro specifické
trhy. V některých případech budou využívat
platforem větších společností, což je vý-
hodné pro obě strany. Jinde se uplatní mno-
hem menší závody, kam se všechny ne-
zbytné součástky budou dovážet. Tyto „mi-
kroautomobilky“ navážou na dnešní „glo-
balizační“ trendy, jako je přemisťování pra-
covních míst a podpora místních vlád. Ať už
jsou vaše závody „mikro“ nebo „giga“,
naše platforma Connected Enterprise nabí-
zející škálovatelná řešení IT může k rozvoji
pomoci i vám.

4. Plná sledovatelnost baterie a autodílů
Sledovatelnost má zásadní význam
v otázkách životního cyklu i pro zajištění
bezpečí cestujících. Musíte být schopni
prokázat, že má napájecí sada vašeho

elektromobilu příslušné ekologické osvěd -
čení a že dodržuje požadavky na spole-
čenskou odpovědnost firem (CSR) – tzv.
„z dolu rovnou do auta“. To vyžaduje po-
kročilé technologie a přísná kritéria.
V tomto ohledu se společnost Rockwell
Automation a její partneři řídí Zelenou
dohodou pro Evropu zřízenou Evrop-
ským parlamentem.

Dále můžeme očekávat, že v důsledku
digitalizace budou dodavatelské řetězce
lépe přizpůsobitelné a robustnější. Před-
stavte si městská vozidla, která přepravují
jak cestující, tak zboží v poslední fázi doru-
čení. Takového spojení technologií mů-
žeme dosáhnout s pomocí big data, propo-
jování a IIoT. �

Dominique Scheider

Jakkoli má globalizace jasné výhody,
pokud jde o snižování nákladů a zvyšo-
vání efektivity výroby, stále intenzivněji

se ukazuje, že centralizace výroby klíčových
produktů do několika málo míst na zemi ne-
musí být v současném světě ideálním řeše-
ním. Zatímco jsme se ještě před několika mě-
síci zabývali hlavně klimatickými změnami
způsobenými přepravou surovin a hotových
produktů z jednoho konce světa na druhý,
dnes vidíme, že globalizace naráží na své li-
mity také z jiných důvodů. Nejde přitom jen
o pandemii koronaviru, která odkryla nesobě-
stačnost většiny států světa při zajištění vý-
roby základních zdravotnických pomůcek.
Déle než pandemie mohou přetrvávat politické
spory mezi zeměmi (jako například ten aktuál -
ní mezi Spojenými státy a Čínou), jejichž ná-
sledkem jsou sankce, embarga nebo bloko-
vání přístupu k technologiím.

Distribuovaná výroba v době rozvinuté
automatizace
Kromě již zmíněných výhod centralizované vý-
roby jsou zde ještě další aspekty, které mohou
hovořit ve prospěch centralizace a neprospěch
decentralizace jakými jsou například centrali-
zované řízení výrobního procesu, jednotná
správa lidských zdrojů či centralizované řešení
dodavatelsko-odběratelských vztahů. Pokud
ale vezmeme v úvahu dnes již vysoký stupeň

automatizace v mnoha oborech a současné
možnosti internetového propojení, zjistíme, že
z technologického hlediska není velký rozdíl
mezi možnostmi řízením například jedné to-
várny s desítkou výrobních linek, nebo deseti
továren s jednou linkou. 

Abychom mohli výrobu takto decentralizo-
vat, přesunout ji blíže ke spotřebitelům a díky
geografické distribuci ochránit produkci před
lokálními vlivy, musí být splněny určité před-
poklady.  Především jde o vysoký stupeň auto-
matizace na úrovni jednotlivých provozů – aby
bylo vůbec možné výrobu na dálku řídit. Dále
je nezbytné zajistit spolehlivé a ideálně redun-
dantní připojení, se kterým bude řízení pro-
vozu na dálku realizovatelné v podstatě od-
kudkoliv na světě. Využití dnes již běžně do-
stupných cloudových technologií nám navíc
umožní distribuci a replikaci dat do geogra-
ficky vzdálenějších datových center a tím po-
může zvýšit robustnost celého systému vzdá-
leného řízení.

Továrna řízená na dálku

Moderní řízení provozu na dálku nemusí však
znamenat jen prostou virtualizaci řídícího pa-
nelu provozu či celého velínu závodu a jejich
dostupnost odkudkoliv. Moderní technologie
umožňují posun mnohem dále a reprezento-
vat zařízení a jejich provoz například ve virtu-
ální realitě. Technologie umělé inteligence

a strojového učení pak posouvají automatizaci
řízení a rozhodování na vyšší úroveň, se stále
menší nutností zásahů lidského operátora.
Místní obsluha provozu může být navíc vyba-
vena zařízeními pro aplikace rozšířené reality,
které mohou výrazně usnadnit servisní úkony
i údržbu na dálku. 

Nakonec, i pokud jde o lidské zdroje, přináší
decentralizace výroby jistou výhodu. Mnoho
výrobců se potýká s kritickým nedostatkem
kvalifikovaných zaměstnanců a distribuce vý-
roby do více míst může tento problém pomoci
vyřešit. Ostatně, řízení a spolupráci v distribu-
ovaných týmech jsme si již během koronavi-
rové pandemie důkladně vyzkoušeli.

Za hranicemi továrny

Větší decentralizace výroby by nepřinesla vý-
hody jen v krizových situacích jako je aktuální
pandemie. Rozmístění výroby do různých re-
gionů by pomohla zajistit produkci klíčových
výrobků i v případě lokálních živelných po-
hrom, dopravních omezeních nebo geopolitic-
kých konfliktů.

Je třeba si ale uvědomit, že pouhou vyšší
automatizací a decentralizací vlastní výroby
nezajistíme plnou soběstačnost a nezávislost
daného území. Typicky v případě globálních
pandemií je problematické zajistit výrobě do-
dávky surovin, materiálu a dalších nezbytných
zdrojů, stejně jako logistiku hotových výrobků
včetně jejich dopravy do kriticky ohrožených
míst. Zde již ale také svítá naděje na řešení,
která se skrývá v autonomně řízených vozid-
lech a jejich nasazení v reálném provozu.

Jak je tedy možné vidět, mnoho technologií
pro větší decentralizaci výroby je již dostup-
ných, a na mnoha se intenzivně pracuje. Probí-
hající pandemie a obří investice jednotlivých
zemí do oživení ekonomiky by se daly využít
i pro urychlení procesu decentralizace tak, aby-
chom byli lépe připraveni na další podobnu
krizi v budoucnu. �

Jan Bezdíček, 
ředitel R&D v Rockwell Automation
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Ústavní zákon o vodě garantující právo
lidí na vodu je téma, které je bohužel
hodně zneužívané k lovu voličů. Ztrácí

se podstata toho, proč je třeba takový zákon
přijmout. Nikdo, kromě NFPOV neříká, co dal-
šího je potřeba udělat. Nestačí totiž jen při-
jmout sebelepší zákon. Pokud soukromé sub-
jekty odvětví vodárenství ovládají cca 70 %
všech peněžních toků a některé léta zákony
nedodržují, pak bez komplexní nápravy sy-
stému, tzn. bez vrácení zájmu lidí a státu do
správy a prodeje vody, ústavní zákon k ni-
čemu nevede. 

Přijetím špatného ústavního zákonu navíc
dojte k prohloubení negativních dopadů již,
často protiprávně, zavedeného systému dobý-
vání renty, který máme v řadě regionů ve vo-
dárenství zaveden a na kterém na základě
např. obcházení zákonů, bohatnou soukromé
subjekty na úkor občanů, vodárenského odvě-
tví a státu. 

Jak se k ústavní ochraně vody a práva lidí
na vodu staví politické strany? 
Tento vývoj má několik fází. 
1. fáze začala v roce 2012, kdy Nadační fond
PRAVDA O VODĚ (https://pravdaovode.cz/
nfpov/), resp. my jako jeho zakladatelé, jsme
začali prosazovat ústavní právo lidí na vodu.
Tehdy nám dal za pravdu pravomocně Vrchní
soud v Olomouci a to čtyřmi rozsudky. Týkaly
se protiprávního jednání organizované sku-

piny nájezdníků ve Zlíně, která za pomoci části
politiků a vedení městské vodárny Vak Zlín
ovládla monopol prodeje vody v roce 2004. Za
podmínky, kdy 30 let budou občané (městská
vodárna) financovat infrastrukturu, na které se
bude tři desítky let obohacovat zahraniční kon-
cern. Věděli jsme, že podobný nemravný sy-

stém byl realizován v řadě dalších regionů.
A věděli jsme, že koncern a někteří politici zá-
kony ČR nedodržují. I v tom nám následně
v roce 2016 dal i pravomocně za pravdu Vrchní
soud v Olomouci (https://pravdaovode.cz/roz-
sudek-vsol-zlin-22-11-16/).

Reakce politiků na naše doporučení připra-
vit ústavní zákon k ochraně vody garantující
právo lidí na vodu se v letech 2012 – 15 setkal
s absolutní neochotou zákonodárců. V té době
ještě negradoval problém se suchem, cena
vody byla v průměru kolem 70 Kč/m3 a politici
ve vodě neviděli volební potenciál. Takže jsme
místo pomoci slyšeli od politiků posměšky
nebo prohlášení, že to není třeba, případně, že
to do ústavy zapracovat nejde či nepatří.

A druhá fáze přinesla co? 

2. fáze probíhala v letech 2015-2016. Někteří
politici zejména na úrovni obcí s námi o vodě
a její ochraně léta komunikují a pomáhali jsme
jim vodárny ubránit – Přerov, Kroměříž, Ná-
chod, Pardubice – a ti začali ve stranách o zá-
konné ochraně vody mluvit. Ale vedení stran
nedělalo nic. O to víc téma vody začali zneuží-
vat v době voleb „k lovu voličů“. Začala nám
„pomáhat“ příroda.  V letech  2015-2016 přišlo
suché období. Průměrná cena vody se již vy-
šplhala na 80 Kč/m3, v některých regionech
atakovala hranici 100 Kč/m3. Dosáhli jsme
Ústavní nálezy potvrzující protiprávnost po-
stupů instalací koncernů mezi lidi a vodu.

Voda je dar, ne zboží
Jak se vyvíjí ústavní zákon o ochraně vody. Je nutná náprava systému správy vody a vrácení zájmů
občanů do správy a prodeje vody!   
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Pravomocný rozsudek Vrchního soudu
v Olomouci potvrdil, co říkám od roku 2002.
Koncern si spolu s některými politiky dělá ze
zákonů ČR legraci a z vody zdroj dolování
zisků.

Soud: „Cílem společnosti JV, Zlínské vodá-
renské, tedy koncernu Veolia nebylo získat
akcie Vak do vlastnictví, ale tuto společnost
ovládnout a ponechat si její provozní část a to
i za cenu postupu in frudem legis - obcházení
zákona.

Jednání JV, ČS a města Zlín je jednáním ne-
dovoleným, nemůže tedy požívat právní
ochrany. I když zákon nestanoví sankci za ta-
kové jednání, je nutno dovodit, touto sankcí
musí být opak toho, čeho chtěly uvedené sub-
jekty svým nedovoleným jednáním dosáh-
nout, tj. účastnit se (i skrytě) valných hromad
Vak Zlín a prosadit provozní model."

V tu dobu nám již politici na naše požadavky
o ústavní ochranu vody a práva lidí na vodu
posměšky nereagovali. Spustili jsme projekt
VODA 300 (www.pravdaovode.cz/voda-300)
a občanskou iniciativu směřující k prosazení
práva občanů na vodu přes ústavní ochranu
vody  - petici VODA JE ŽIVOT. Do dnešního
dne ji podepsalo přes 31 000 občanů, např. zá-
stupci Akademie věd ČR, policisté, manažeři
a také část vrcholových politiků, např. všichni
poslanci hnutí Pirátů nebo ministryně pro
místní rozvoj Klára Dostálová (www.pravda-
ovode.cz/chcemevedet) 

Zákonodárce v Parlamentu ČR jsme infor-
movali a poté vyzvali k podpisu petice. Dostali
rozsudky, analýzy o tom, co se kolem vodáren
páchá, a doložili jsme, co je třeba pro nápravu
udělat. Např. upravit legislativu i ústavu. Požá-
dali jsme je, aby se s dokumenty a rozsudky
seznámili a poté nám pomohli s nápravou.
Opět nikdo z vedení politických stran reálně
nepomohl, ale přes rozumné politiky, s kte-
rými komunikujeme, začal uvnitř stran růst tlak
na vedení stran, že je vodu třeba řešit a chrá-
nit. 

Jak se k ústavní ochraně vody a práva lidí
na vodu poté postavily politické strany?
Kdo co navrhuje?
3. fáze probíhala v letech 2019-2020 velkým
obratem v jednání politických stran. 

Začaly mi přicházet informace o tom, že po-
litické strany připravují návrhy ústavní
ochrany vody. To, co politici zaslali např. s do-
tazem - zda to vodu řeší - ukázalo, že máme
bohužel ve vedení stran část politiků, kteří to
myslí dobře, ale stále se ve vodárenství neori-
entují a část politiků pracuje dál v zájmu kon-
cernů. 

Žádný návrh neřešil to zásadní – stát kromě
vody a infrastruktury – musí nezávisle na sou-
kromých firmách autonomně ovládat peněžní
toky a zisky z vody. 

Krásně to co se dělo v roce 2020 ve sně-
movně  popsala poslankyně menší strany. Ve
sněmovně proběhl v roce 2020 „závod“ o to,
kdo bude mít vodu jako hlavní politické téma
ve volbách. Protože neměl jasného vítěze (při-
hrát polívku si chtěli všichni), došlo mezi stra-
nami k nepsané k dohodě, že si voliče přes
vodu přihřejí všechny. 

Téměř ve stejnou dobu tak v roce 2020 před-
ložily KSČM, KDU a STAN své verze návrhu
„ústavní ochrany vody“ a v médiích toto „pro-
dali“ voličům.  Věděli, že jejich návrhy schvá-

leny nebudou. Veřejně byly návrhy presento-
vány jako příspěvek do diskuse k tomu, jak má
ústavní ochrana vypadat. S návrhem ústav-
ního zákona na „ochranu vody“ nakonec při-
šlo mezi poslance v 1. polovině roku minister-
stvo zemědělství.

Rozbor návrhu ústavního zákona
o ochraně vody skončil upozorněním, že
návrh připravený ministerstvem je pro
občany a stát nevýhodný

Dostal jsem do rukou návrh ústavního zákona
Ministerstva zemědělství o údajné ochraně
vody a vodních zdrojů a byl jsem požádán zá-
stupci dvou politických stran, abych vypraco-
val „Rozbor“. Tím se odstartovala další naše
angažovanost při obraně vody a občanů ČR –
Rozbor předloženého zákona (https://pravda-
ovode.cz/rozbor-uz-ochrany-vody/) a následný
dohled na tím, kdo co překládá a co návrh ob-
sahuje.

Trval jsem na 3 podmínkách, za nichž Roz-
bor udělám:
•  Vše, co uvedu v rozboru, si každý ověří, dá

do souvislostí, doplní a sám vyhodnotí.
V případě politické strany, odborník z dané
strany „na vodu“ vypracuje samostatné sta-
novisko strany k vodě a co z mého rozboru
použije je jeho rozhodnutí. Jsem ochotný
problematiku konzultovat.

•  Rozbor poskytnout politikům nezávisle na
politické příslušnosti, neboť jde o zásadní
zákon a k jeho přijetí je třeba koncensus na-
příč politickým spektrem. Poskytnu ho k dis -
kusi např. hydrologům, členům Akademie
věd, politikům, protikorupčním organizacím,
bezpečnostním složkám např. BIS, i zástup-
cům médií a veřejnosti.

•  Za Rozbor nestanovuji cenu. Jeho hodnotu
si stanoví ten, kdo z něj bude čerpat. Pokud
vyhodnotí, že mu pomohl se správně roz-
hodnout, v tak zásadní otázce, jako je ústavní
ochrany vody a vodních zdrojů, dle své vůle
finančně podpoří NF PRAVDA O VODĚ.

Důvod stanovení mých podmínek byl, že ře-
šení VODY je pro občany a ČR zásadní. Roz-
bor, který bude chodit kolem horké kaše, k ná-
pravě nepovede. Bylo potřeba říct pravdu
a dát do souvislosti věci, o kterých se v ČR léta
mlčí a nebýt „politicky korektní“. To se části
politiků ani soukromých subjektů nebude líbit.

Rozbor dostali všichni poslanci, senátoři,
nadace, odborníci i zástupci  médií a bezpeč-
nostní složky a samozřejmě i lidé. 

Jaký k tomu máte důvod?  Co musí být do
návrhu přidáno a co proto děláme? 
Vše kolem vody zaplatí nakonec vždy pouze
občané. Zaplatí-li přehrady, infrastrukturu i do-
dávku a vyčištění vody, pak musí mít v ústavě
garantováno, že to co do vodárenství investují
z vodného a stočného i z daní, to skončí ve vo-
dárenství, a ne na účtech překupníků.

Toto v návrhu Ministerstva zemědělství není!
Není-li toto v návrhu ústavního zákona, pak

„ústavní návrh ochrany vody“ dokazuje ve
vztahu k vodě slova soudce Krajského soudu
v Brně Weinštuka.

„Veškerá faktická moc v České republice
patří nadnárodním koncernům nebo jiným
korporací a vše ostatní je stále trapnější hra.“

Rozbor, včetně důkazů o tom, že návrh
ústavního zákona je pro občany a stát nevý-
hodný, jsem osobně předal v podatelně Pos-
lanecké sněmovny každému poslanci a totéž
v podatelně Senátu, každému senátorovi.

Závěr:  NEDOPORUČUJI pro stávající návrh
hlasovat žádnému poslanci ani senátorovi,
dokud nebude upraven tak, aby kromě povin-
nosti financovat investice na začátku vodáren-
ského odvětví, garantovala státu a jeho obča-
nům právo ovládat peněžní toky a zisky z vody
na konci vodárenského odvětví.

To, co se dělo dál je na další článek… �

Ing. Radek Novotný, 
spoluzakladatel Nadačního fondu 

PRAVDA O VODĚ   
www.pravdaovode.cz/nfpov/
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Česká republika v roce 2015 a následně
čelila kritickému období sucha, na zá-
kladě kterého se ukázalo, že chybí uce-

lená legislativa, která by tuto problematiku ře-
šila. Zatímco existuje právní úprava upravu-
jící povodně, jakožto obdobně mimořádný
hydrologický jev, tak sucho, respektive mož-
nost omezovat nakládání s vodami byla ve
vodním zákoně řešena pouze stručně. Tato
skutečnost nakonec vedla k novelizaci tzv.
vodního zákona, ve které bylo nakonec schvá-
leno i několik pro průmysl důležitých pozmě-
ňovacích návrhů, o něž Svaz průmyslu a do-
pravy usiloval. Samotná novela zákona si
kladla za cíl definovat pojmy sucha a stavu
nedostatku vody, dále uložit povinnost zpra-
covat plány pro zvládání sucha a stavu nedo-
statku vody, včetně jejich obsahu a způsobu
projednání. V neposlední řadě také novela
přinesla například i ustanovení institutu pro
sucho.    

Úspěšně přijaté pozměňovací návrhy

Jeden z nejdůležitějších návrhů, za který Svaz
bojoval a byl Parlamentem nyní odsouhlasen,
je potvrzení § 12 v dosavadním znění. Podařilo
se tak zabránit navrhované negativní změně
tohoto ustanovení, která by mohla ohrozit
chod podniků. Další velmi podstatný přijatý
pozměňovací návrh, o jehož vytvoření a před-
ložení se Svaz zasadil, se týká povinnosti při-
zvat významné odběratele vody k jednání vzni-
kajících komisí pro zvládání sucha. Tuto mož-
nost firmy bezpochyby využijí, pokud nějaké
takové komise vzniknou v důsledku nedo-
statku srážek za dané období. Pozitivní je také
schválený pozměňovací návrh, kde povinnost
vlastnit povolení k nakládání s vodami se ne-
bude vztahovat na vypouštění z odlehčovacích
komor obecně. Toto ustanovení bude mít
dopad do monitoringu a poplatků. Vadou na
kráse konečného znění novely vodního zákona
je nejen z pohledu průmyslu skutečnost, že byl
přijat i pozměňovací návrh, kterým jsou v pří-
padě stanovování podmínek využívání vody
(minimálního zůstatkového průtoku), nadřa-
zeny zájmy vodáckého sportu nad průmyslo-
vým využitím vody, energetikou, ale rovněž
nad odběrem pro účely výroby pitné vody, vy-
užitím v zemědělství či vodohospodářským
využitím (zadržování vody s využitím pro nad-
lepšování průtoků v dobách jejího nedo-
statku).  

Systém financování nevyřešen

Svaz průmyslu a dopravy ČR stále však upo-
zorňuje na potřebu řešení systému financo-
vání vodního hospodářství v České republice,
které vláda bohužel opomíjí. Současný systém
není dlouhodobě udržitelný a neřeší situaci,
kdy zátěž financování vodního hospodářství
leží převážně na bedrech vodárenských spo-
lečností a průmyslu, který dlouhodobě inves-

tuje nemalé částky do moderních technologií
vedoucím k úsporám vody. Tuto skutečnost
potvrzuje i dlouhodobý pokles objemu prů-
myslem odebíraných povrchových vod, ten je
však zároveň provázen neustálým navyšová-
ním celkové sumy prostředků, které jsou za
odběr podniky povodí vybírány. Svaz již něko-
lik let volá po řešení situace, kde neustálé zvy-
šování jednotkové ceny povrchových vod pro
odběratele vede k snižování konkurence-
schopnosti českého průmyslu i ve srovnání
s ostatními zeměmi. To sice může být krátko-
době motivačním faktorem pro další snižování
objemu odběrů, avšak takové roztáčení spirály
tzv. „vodárenského efektu“, není dlouhodobě
udržitelné a vede již v dnešní době k situaci, že
mnohé firmy přemýšlí o přesunutí výroby
mimo Českou republiku nebo o ukončení vý-
roby. Tento aspekt rovněž ovlivňuje rozhodo-
vání firem o lokalitě pro další rozvoj a stává se
reálnou konkurenční nevýhodou ČR. Navíc po-
žadavky na opatření v boji proti suchu rostou,
čímž se nůžky mezi potřebami a zdroji dále ro-
zevírají.

Vláda měla v nedávné minulosti několik
možností, jak změnit celý systém financování
vodního hospodářství. Věděla, kde je jádro
problému a dokonce byl na jednání tripartity
předložen i návrh konkrétního řešení. Svaz ně-
kolikrát upozorňoval na skutečnost, že pokud
nedojde ke změně financování, systém může
zkolabovat. Na tom se shodovaly všechny
strany diskuse, včetně dotčených resortů.
Tento závěr potvrdila i pracovní skupina tripar-
tity a následně samotná tripartita. Byly před-
loženy i kvalitní podrobné analýzy od zahranič-
ního srovnání přes možnosti řešení. Bohužel
i přes veškerá upozornění, jasnou identifikaci
a potvrzení problému i přes předložení návrhu
řešení ze strany ministerstva zemědělství

vláda tzv. „hodila pod stůl“ snahu o řešení
a promarnila celé volební období. 

Investice firem

Nad rámec zákona je třeba dodat, že firmy in-
vestují značné objemy prostředků do snižování
spotřeby vody, ale i do zachycování a využívání
srážkové vody. V současné době je rovněž po-
třeba, aby stát cíleně finančně podporoval pro-
jekty, které umožní efektivní využití srážkové
vody, jako je výstavba nebo rekonstrukce re-
tenčních nádrží na sběr srážkové vody a souvi-
sejících zařízení, nebo projekty, které umožní
snížení potřeby povrchových vod.

Závěrem

Letošní rok sice patřil v porovnání s posledními
roky mezi významně bohatší z pohledu celko-
vého úhrnu srážek, ale většina odborníků upo-
zorňuje, že v souvislosti se změnou klimatu se
může jednat spíše o výjimku, a i proto je důle-
žité se otázkou sucha nadále zabývat, včetně
potřeby koncepčního řešení financování vod-
ního hospodářství. Stát musí jednat rychle
a postavit se problému čelem, aby nedochá-
zelo k dalšímu neúměrnému zdražování cen
povrchové vody a kolapsu celého systému.

Svaz požaduje ze strany odpovědných re-
zortů koncepční přístup, jehož uplatňováním
se krajina nasytí vodou tak, aby ve vodních to-
cích bylo dostatečné množství vody, která
bude k dispozici pro potřeby nejen v průmys-
lovém odvětví. Žádáme také, aby byly pro
účely podpory projektů firem v oblasti hospo-
daření s vodou využity i prostředky z evrop-
ských programů, ať již strukturálních fondů,
tak z Národního plánu obnovy či národních
programů. �
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Ještě pár měsíců a převodovky z vrchlab-
ského závodu Škoda Auto se budou vy-
rábět tak, aby nepřispívaly ke klimatické

změně. Po roce 2025 by stejně klimaticky neut-
rální měly být všechny tuzemské závody nej-
větší české automobilky. Škoda Auto sází na
kombinaci úspor energie, nákup elektřiny z ob-
novitelných zdrojů a výrobu energie z vlast-
ních obnovitelných zdrojů. Oxid uhličitý, který
se nepodaří takto eliminovat, zlikviduje auto-
mobilka nepřímo nákupem certifikátů, jež pro-
kážou, že stejný objem CO2 odboural z atmo-
sféry někdo jiný.

Klíčové pro dosažení klimatické neutrality
ve Škodě Auto bude změna v zásobování
energie všech závodů. „V hlavním závodě
v Mladé Boleslavi postupně zvýšíme podíl bio-
masy pro výrobu elektřiny a tepla na 100 pro-
cent. Budeme zvyšovat podíl obnovitelných
zdrojů jak při nákupu elektřiny, tak zemního
plynu. Počítáme s využitím biometanu, kterým
od příštího roku zajistíme uhlíkovou neutralitu
závodu ve Vrchlabí,“ říká Tomáš Kubín, jedna-
tel společnosti ŠKO-ENERGO, která automo-
bilce dodává energii.

Zatím v omezené míře hodlá automobilka
stavět vlastní solární elektrárny. V roce 2021
by na střechách logistických center v Mladé
Boleslavi měly vyrůst solární panely s výko-
nem 2,2 megawattu. Do budoucna by se
výkon ve fotovoltaických elektrárnách mohl
zvýšit až na 40 megawattů. „Pracujeme také
na možnosti dodávky elektřiny z větrných
elektráren,“ dodává Kubín.

Uhlíková neutralita do 2050

Evropská unie se dohodla, že bude klimaticky
neutrální do roku 2050. Prakticky to znamená,
že musí emise skleníkových plynů snížit na ta-
kový objem, který jsou schopny pohltit rostliny
a oceány. Ročně tak v roce 2050 bude Evrop-
ská unie muset vypouštět o 4 miliardy tun
oxidu uhličitého méně než dnes.

Dosažení uhlíkové neutrality podle unijní
dohody by si v Česku vyžádalo snížení ročních

emisí o více než 120 milionů tun do roku 2050.
„Nepovažujeme za vhodné stanovit přesný
termín pro dosažení klimatické neutrality ČR.
Je nutné zohlednit podmínky každého státu
a jednotlivých průmyslových odvětví. Také je
třeba nejdříve vyčíslit náklady takového kroku
pro průmysl a obyvatelstvo, připravit potřebná
opatření a zabezpečit prostředky na související
investice“ uvádí Bohuslav Čížek, ředitel Sekce
hospodářské politiky Svazu průmyslu a do-
pravy ČR.

Průmysl se v Česku podílí na emisích skle-
níkových plynů z 20 procent. Dvě třetiny
z těchto emisí ale souvisí s technologickými
postupy, v nichž hraje uhlík často nepostrada-
telnou roli. Výroba oceli se zatím neobejde bez
koksu. Produkce cementu a vápna pro staveb-
nictví je založena na zpracování vápence,
z něhož se musí uhlík uvolnit. Na uhlíku je také
postavena veškerá organická chemie, kam
spadá například výroba plastů.

Za tyto výrobní technologie dosud neexis-
tuje vhodná, nebo komerčně životaschopná
náhrada. Evropská komise připustila, že pokud
se EU má stát do roku 2050 klimaticky neut-
rální, musí se v tomto desetiletí začít testovat
zcela nové technologie, bez nichž tato změna
nebude možná. Emise oxidu uhličitého z prů-
myslových procesů by například měla podle
komise po roce 2035 likvidovat technologie
jeho ukládání, případně dalšího využití. Ta je
zatím příliš drahá.

Průmysl snižuje emise

Tuzemské průmyslové firmy svou uhlíkovou
stopu trvale snižují. Od roku 2000 klesly skle-
níkové emise v průmyslu o třetinu. Jestliže
v roce 2000 třetinu energie získávaly průmys-
lové firmy z uhlí, v roce 2017 to bylo už méně
než 15 procent, uvádí data Českého statistic-
kého úřadu. Naopak roste podíl vlastních ob-
novitelných zdrojů a stoupá podíl nakupované
elektřiny.

Elektřinu pro svou výrobu nakupuje z obno-
vitelných zdrojů nejen Škoda Auto. „Přechod

na zelenou energii je jedním z pilířů naší stra-
tegie, aby české závody Siemens byly uhlíkově
neutrální do roku 2030,“ vysvětluje Eduard Pa-
líšek, generální ředitel Siemens ČR. Firma od
roku 2015 do projektů na snižování uhlíkových
emisí investovala přes 100 milionů korun a za
tu dobu snížila skleníkové emise o 70 procent.
Jde především o energetické úspory a získá-
vání energie z decentrálních obnovitelných
zdrojů.

Emise skleníkových plynů Siemens snižuje
také postupnou výměnou firemních aut za
elektromobily. „Bohužel plně elektrická auta
s dostatečným dojezdem se začala na trhu ob-
jevovat o dva roky později, než jsme čekali,“
dodává Palíšek. V příštích deseti letech se
firma soustředí na nasazování digitálních
technologií, které pomohou dál snižovat spo-
třebu energie. Zvažuje také využití svých ře-
šení pro akumulaci elektřiny. Pro emise, které
nepůjde odbourat, plánuje koncern Siemens
vytvořit systém kreditů, kterými bude finan-
covat projekty pro snižování emisí mimo
firmu.

Ochrana vybraných odvětví

Navzdory aktivitě průmyslových podniků ve
snižování emisí skleníkových plynů, existuje
reálná hrozba, že evropská cesta k uhlíkové
neutralitě část průmyslu poškodí. Vyšší ná-
klady na plnění klimatických cílů budou muset
promítnout do cen svých produktů. Pokud ale
jejich konkurenti ze zemí mimo EU tyto doda-
tečné náklady nemají, ztratí evropské firmy
konkurenceschopnost. U oceli se mohou tyto
náklady v Evropě zvednout o 30 procent,
u plastů o 45 procent a u cementu až o 115
procent.

Je proto nutné, aby Evropská unie a členské
státy chránily odvětví, která jsou nejvíce ohro-
žena růstem nákladů na snižování emisí
a u nichž hrozí, že se kvůli nim přestěhují za
hranice EU. „Proto požadujeme vyplacení
kompenzací nepřímých nákladů na emisní po-
volenky pro firmy v energeticky náročných od-
větvích,“ říká Bohuslav Čížek ze Svazu prů-
myslu a dopravy ČR.

Přechod k uhlíkové neutralitě bude vyžado-
vat zásadní transformaci průmyslu, který
bude potřebovat finanční pomoc s nutnými
investicemi. Z plánu obnovy EU po koronavi-
rové krizi a příštího sedmiletého unijního roz-
počtu půjde přes 30 procent prostředků na
snižování emisí. „Teď je nutné, aby cesta
k těmto prostředkům byla otevřena pro
všechny firmy a zároveň, aby podmínky byly
dostatečně atraktivní. To platí také pro další
unijní nástroje jako je Fond pro spravedlivou
transformaci regionů závislých na fosilních
palivech, nebo Modernizační fond financo-
vaný z prodeje emisních povolenek,“ dodává
Čížek.

Podstatné bude, aby se cesta k uhlíkové
neutralitě neomezovala jen na průmysl. Za-
pojeni do ní, a to i finančně, musí být
všichni. �
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Loučení s uhlíkem bude dlouhé a drahé
Řada českých firem už vykročila na cestu ke klimatické neutralitě. V některých odvětvích ale úplný
ústup od uhlíku není možný. Neexistují pro to zatím potřebné či komerčně dostupné technologie.
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Jsou tři hodiny odpoledne. Kolik jste dnes
už odhadem pozřel plastu?

Těžko říct. Předpokládá se, že za týden
ho člověk sní a vypije zhruba pět gramů,
což odpovídá hmotnosti platební karty. To
by ovšem pro náš orga nismus neměl být
až takový problém – částečky, které něco
váží, tedy mikroplasty, z nás totiž zase vy-
jdou. Horší je to ale zřejmě s těmi ještě
menšími, o jejichž existenci se před pár
lety vůbec nevědělo: s nanoplasty.

S těmi se naše tělo tak snadno nevypo-
řádá?

Jde o částečky menší než jeden mikro-
metr, které mohou vniknout do tkání a náš
organismus je neumí vyloučit. Velmi prav-
děpodobně se v nás kumulují. Podle
mnoha studií mají navíc tendenci nachytá-
vat na sebe další nepo lární látky, mezi
které patří hodně škodlivin. Kousky plastu
tak slouží jako jakási vozítka, díky nimž se
tyto toxické látky, například staré typy pes-
ticidů, dopraví do našeho těla.

Fungují tedy podobně jako bájný trojský
kůň…

Dá se to tak říct. Tyto škodliviny pak
v člověku zůstávají skutečně dlouho. Jen
pro představu: polychlorované bifenyly,
které se u nás již od roku 1984 nevyrábí,
dosud detekujeme v mateřském mléce
čes kých rodiček.

Takže spolu s plastem se v nás vesele hro-
madí i nejrůznější chemikálie. Co to s lid-
ským organismem dělá?

Přesně nevíme. Bál bych se hlavně toho,
co s námi budou dělat v budoucnu. Svě-
tová spotřeba plastu totiž neustále roste

a s ní i množství nanoplastů v prostředí.
Vždyť plast, který dnes svačíme v jídle, po-
chází ze zhruba třicet let starého odpadku.
A od té doby se globální produkce tohoto
materiálu zčtyřnásobila. Zatím tedy nano-
plasty nemají zásadní dopady na naše
zdraví, ale za pár let to může být jinak.
Stačí se podívat na výsledky studií u vod -
ních organismů, které vědci vystavili vyso-
kým koncentracím těchto částic.

Co ukázaly?
Během krátké doby se u zkoumaných ži-

vočichů objevily různé formy neurotoxi-
city. Šneci přestali reagovat na predátory,
perloočky se začaly chovat divně… Rybám
se plast usazuje v játrech, což jim v těle vy-
volává záněty. Mikro- i nanoplasty navíc
způsobují oxidativní stres, což je forma bu-
něčné toxicity, která může vést až k rako-
vině. To všechno by mohlo dohnat i nás.

Světová zdravotnická organizace se při-
tom loni vyjádřila, že mikroplasty v pitné
vodě lidské zdraví zásadně neohrožují.

Oznámila jen, že v tuto chvíli nemáme
dostatek důkazů, abychom tvrdili, že jsou
plasty ve vodě pro člověka nebezpečné.
A to je pravda. Věda se tímto tématem za-
bývá jen několik let. Musíme počkat na vý-
sledky dalších stu dií. V ústavu například
vystavujeme mikroplastům lidské tkáňové
buňky. Je patrné, že tyto částice ovlivňují
buněčné mechanismy. Ještě to však mu-
síme dalším výzkumem potvrdit.

Kolik je dnes odhadem v přírodě nano-
plastů?

Podle výpočtů OSN bylo v roce 2018
v životním prostředí jednapadesát bilionů

kusů těchto částic. Jde ale o absolutně ne-
smyslné číslo. Loni například kanadští
vědci analyzovali, kolik plastu se uvolní
z „lepších“ pytlíků s čajem po zalití horkou
vodou. V jediném hrnku naměřili miliony
mikročástic, zatímco nanoplastů nádoba
obsahovala celé miliardy! Spočítat, jak
moc je jimi svět zamořen, je proto napro-
sto nemožné.

Částečky plastu tedy nepocházejí jen
z rozkládajícího se odpadu, ale i z nových
výrobků…

Ano, odpad je ale vzhledem ke svému
množství stále jejich primárním původ-
cem. Pohozený plast v naší oxidativní
atmosféře postupně degraduje, mechanic-
kou abrazí se narušuje a dále se fragmen-
tuje na menší a menší kousky, které se
z něj desítky let uvolňují. Do prostředí se
mikroplasty dostaly také s kosmetikou, do
níž se hojně přidávaly ve formě kuliček.

Máte na mysli donedávna tak populární
zubní pasty s mikrogranulemi?

Mimo jiné. Tyto částečky pak putovaly
z past nebo třeba z peelingů rovnou do od-
padních vod. Ty jsou plné plastu také kvůli
oblibě textilií jako fleece, který se vyrábí z re-
cyklovaných PET lahví. Když totiž vyperete
jedinou mikinu z tohoto materiálu, do vody
se uvolní desetitisíce mikrovláken plastu.

Dá se od něj svět ještě nějak vyčistit?
V tuto chvíli ne. Sice umíme odstranit

z pitné vody většinu nanoplastů, ale tako-
vou vodu nemůžeme vyrábět pro zvířata,
plnit s ní rybníky, zalévat s ní. Plastem je
zamořená celá hydrosféra, půda i vzduch
a zbavit se ho už nelze.

To nezní moc optimisticky.
Jediná možnost, jak to celé zbrzdit, je

přestat plast nadužívat a naučit se s ním
jako s odpadem zacházet. Vždyť ročně se
ve světě vyrobí čtyři sta milionů tun plastu
a čtyřicet procent z toho padne na jedno-
rázové obaly! Vzhledem ke zmíněným po-
znatkům o potenciální škodlivosti nano-
plastů bychom přitom k plastu měli přistu-
povat spíše jako k nebezpečnému odpadu.

A co když se nic nezmění? Může nás plast
časem vyhubit?

Některé mořské druhy živočichů jsou již
dnes plné mikroplastů a není nepředstavi-
telné, že by to mohlo vést až k jejich vy-
mření. A jestli to potká i nás? Těžko říct,
zda se o vyhynutí lidstva postará globální
oteplování, válka o vodu nebo plast. �

Zdroj AV ČR
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Nanoplasty jsou neviditelnou hrozbou, 
varuje environmentální chemik
Denně je polykáme ve vodě, pivu i čaji, „koření“ nám jídlo i každý nádech. „Mikroskopickým
částečkám plastu se dnes už nedá vyhnout. Na Zemi neexistuje místo, kam by se nedostaly,“ říká
toxikolog a environmentální chemik Tomáš Cajthaml z Mikrobiologického ústavu AV ČR, čerstvý
držitel titulu doktor věd. 
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Nepříjemný hluk z rušné silnice, hluk od
sousedů či vtíravá hudba z vedlejšího
bytu. A nemožnost si v klidu a tichu ve

svém bytě odpočinout. To vše může mít na
svědomí nedostatečná či špatně řešená akus-
tická izolace v budovách. Řešení tohoto prob-
lému je jednoduché – dodatečné odhlučnění
stěn a příček pomocí akustických izolačních
desek. A pokud plánujete novostavbu, po-
zorně dbejte na detaily, týkající se zvukové izo-
lace!

Když jsme byt kupovali, tohle by nás ani ve
špatném snu nenapadlo! Kdo mohl tušit, že
budeme slyšet každé spláchnutí u sousedů?
Který projektant to proboha schválil? Proč ty
paneláky nestavěli jinak? I takové stížnosti
a stesky bohužel nejsou výjimkou mezi mno-
hými majiteli bytů v novostavbách, stejně jako
ve starších panelových domech.

Stejně tak se stává, že někteří developeři
šetří na materiálech a jejich novostavby pak
splňují jen nejnižší limity na akustické normy
v interiéru jednotlivých bytů. Jejich obyvate-
lům však brzy nastává hlukové peklo. To na-
příklad, když se sousedům narodí dítě, pořídí
si neustále štěkajícího psa či se “jen” často
sprchují.

Starý činžák nové normě nenaučíš…

Ochranu budov proti hluku podrobně upra-
vuje norma ČSN 73 0532. Jak je tedy možné,
že v řadě domácností přesto mohou být slyšet
nepříjemné a rušivé zvuky?

„Důvodů může být řada. Může jít například
o špatný stavební návrh či zastaralé provedení
detailů. K šíření hluku také přispívají špatně
navržené rozvody a jejich prostupy konstrukcí
budovy. Stejně tak mohl stavitel podcenit hluk
z venkovního prostředí – jiný ruch totiž vydává
běžná ulice a jiný magistrála,“ vypočítává ar-
chitekta Tereza Vojancová ze společnosti
URSA a dodává, že výše uvedená norma je
platná pouze pro současnou a nedávnou vý-
stavbu od roku 1994. 

„V době výstavby typických činžovních
domů či paneláků, budovaných před čtyřiceti,
šedesáti lety, platily jiné normy. Požadavky na
akustiku sice existovaly již tehdy, ovšem jak se
vyvíjejí technologie, tak se mění a zpřísňují
i normy. Mnoho starých domů by z hlediska
dnešních norem na akustiku neobstálo,“ upo-
zorňuje Vojancová. 

Hluk se šíří jak vzduchem, 
tak i konstrukcí
Odborníci rozeznávají dva typy hluku –
a pozor, každý z nich se šíří naprosto odlišným
mechanismem! „Prvním typem hluku je ten,
který se šíří vzduchem – jde například o řeč,
hudbu či štěkot. Pokud chceme tlumit tento
typ hluku, sledujeme u konstrukcí a materiálů
takzvanou vzduchovou neprůzvučnost,“ vy-
světluje architektka Vojancová. 

Druhým typem je pak hluk kročejový – ten
se šíří pevnými materiály. Jak už název napo-
vídá, vzniká například mechanickými nárazy
do konstrukce při chůzi, házením balonu

o zem, při stěhování nábytku a podobně. Ne-
blahou zkušenost s tímto typem hluku mají
mnozí obyvatelé panelových domů. „V pane-
lových domech bývá často problém šíření kro-
čejového hluku mezi jednotlivými patry. V kon-
strukci podlah zpravidla chybí kvalitní kroče-
jová izolace, která brání přenosu nárazů do na-
vazujících konstrukcí a obtěžuje následně sou-
sedy,“ vysvětluje příčiny vzniku rušivého
hluku Tereza Vojancová.

Na detailech a technologických
postupech záleží!
Velkým nešvarem bývá nedodržování správ-
ných pracovních postupů ze strany řemeslníků
či stavbařů. Pro zajištění akustického komfortu
v interiéru budovy ovšem opravdu záleží na
každém detailu! Jednou z častých chyb je ne-
dostatečná nebo žádná kročejová izolace pod
podlahovou krytinu. Kvůli tomu sousedé
o patro níže mohou slyšet doslova každý váš
krok! 

„Toto se často děje u rekonstrukcí podlahy,
kdy není v místnosti prostor zvýšit ji o několik
centimetrů tak, aby bylo možné pod roznášecí
vrstvu vložit kvalitní minerální kročejovou izo-
laci. Proto se takové případy řeší pouze něko-
likamilimetrovou vrstvou izolační podložky.
Takové řešení je však vždy kompromisní a kro-
čejový útlum tomu bohužel odpovídá,” říká
Vojancová. 

Jiné chybné konstrukční řešení se často vy-
skytuje v administrativních budovách, kon-
krétně u průběžných podhledů. Příčky mezi
místnostmi nejsou dotaženy až ke konstrukci
stropu, ale pouze k podhledu. Nad podhledem
se potom šíří hluk bez jakékoli bariéry z jedné
místnosti do druhé.

Minerální izolace hluk výtečně pohltí

Řešení, jak dodatečně zabránit prostupu neví-
taného hluku skrze stěny či strop ve stávajících

budovách, naštěstí existuje. Jde o lehké akus-
tické podhledy či předstěny, vyplněné mine-
rální izolací. Jejich jedinečnost spočívá ze-
jména ve výplni, kterou tvoří minerální izolace.
Ta díky svým fyzikálním vlastnostem a mikro-
struktuře z jemných vláken výtečně pohlcuje
zvuk a zaručuje v interiéru dokonalý akustický
komfort. 

Akustická minerální izolace existuje buď ve
formě desek, nebo rolí. Oba typy při správné
instalaci zajistí dokonalé tlumení hluku z okol-
ních místností a naleznou uplatnění při od-
hlučňování ve všech typech staveb. 

„Jednou ze špičkových, mimořádně hut-
ných a zároveň lehkých příčkových izolačních
desek je například URSA PUREONE TWP 37.
Zvuková pohltivost této desky dosahuje třídy
A, což značí velmi vysokou míru akustické izo-
lace. Díky přesným rozměrům dokonale vyplní
všechny dutiny a výtečně tlumí hluk,“ vysvět-
luje dále Tereza Vojancová s tím, že příkladem
rolované minerální akustické izolace je pak
URSA PUREONE TWF 37. Zajímavé také je, že
mezi deskovou a rolovanou minerální izolací
nejsou žádné fyzikální rozdíly – liší se ve své
formě. 

Montáž akustické předstěny či podhledu je
velmi rychlá. U malých prostor nezabere ani
dva dny, v typických místnostech pak výstavba
trvá mezi dvěma a třemi dny. Majitelé nemo-
vitostí se rovněž nemusí bát, že by konstrukce
ubrala mnoho prostoru ze stávající podlahové
plochy místnosti. „Akustické předstěny
mohou být opravdu velmi tenké. Již při
tloušťce 4,25 cm je možné zlepšit vzduchovou
neprůzvučnost o 6 decibelů,” dává příklad ar-
chitektka Vojancová. 

Není příčka jako příčka: 
Na akustiku myslete již při výstavbě!
Výše uvedený případ akustické předstěny se
týkal dodatečného odhlučnění již stávajících
prostor. Každý, kdo plánuje výstavbu rodin-
ného domu, nebo například rekonstrukci by-
tového jádra, by se však měl pečlivě zajímat
o to, z jakého materiálu postavit vnitřní ne-
nosné příčky. Různé materiály totiž mají různé
akustické vlastnosti – a opravdu je velký rozdíl
mezi akustickou, a stejně tlustou běžnou cihlo-
vou příčkou! 

„Lehké akustické příčky, vyplněné minerální
izolací, mají i při nižších tloušťkách lepší akus-
tické vlastnosti než příčky zděné, a předčí je
i v řadě dalších ohledů. Výtečně odolávají
hluku, brání prostupu tepla a snižují požární ri-
ziko. Jejich výhodou je mimo jiné i výrazně
nižší objemová hmotnost oproti masivním stě-
nám, což znamená menší přitěžování kon-
strukce budovy. Mnohem rychlejší je i jejich
výstavba, která se obejde bez mokrých pro-
cesů, a stejně snadná je i jejich případná de-
montáž,” uzavírá Tereza Vojancová. �
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Správná akustická izolace zajistí ve vašem domově 
ticho, pohodu a klid
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Čím se řídit, na co nezapomenout, čemu
se radši vyhnout a na co si dávat pozor?
Pojďme se podívat na konstrukci šikmé

střechy z několika úhlů pohledu!

Konstrukční aspekt: Správný projekt
střechy je základ
O tom, zda bude střecha dlouhá léta správně
sloužit, se rozhoduje už při jejím návrhu. Po-
užité materiály a jejich součinnost v konstrukci
musí odpovídat kritériím kladeným na požární
odolnost, tepelný a akustický komfort. Střecha
by tedy měla být navržena a provedena tak,
aby nebylo potřebné ji v následujících letech
celkově rekonstruovat.

Zároveň také platí, že veškeré konstrukční
části a prvky střechy by měly být jednoduše
dostupné bez nutnosti totální destrukce kon-
strukce střechy (pro případ nenadálé nutnosti
opravy některého prvku).

Investiční aspekt: Teplo unikající střechou
se prodraží 
Na každou nemovitost je možné dívat se i z in-
vestičního hlediska. To zásadně ovlivňuje kva-
lita projektu a jeho provedení, a také ekono-
mičnost provozu. Pokud má nemovitost níz-
kou spotřebu energií na provoz a vytápění,
zvyšuje to její hodnotu oproti nemovitostem,
které jsou nehospodárné. To platí i o střeše –

patří ke klíčovým prvkům, které ovlivňují, jak
bude budova (ne)hospodárná. Nezateplenou
střechou z domu může unikat 25 až 30 procent
tepla, určeného k vytápění! 

Důležitá je ochrana proti hluku 
i úniku tepla 
Pokud mají podkrovní prostory – a je jedno,
zda v novostavbě, nebo v rekonstruovaném
domě – sloužit k bydlení, je třeba dbát na
správnou skladbu střechy a na dostatečně di-
menzované zateplení. Stavební normy i poža-
davky na hospodaření budov s energiemi se
totiž neustále zpřísňují. Z tohoto důvodu od-
borníci doporučují zateplovat na parametry
pasivního domu.

Při návrhu zateplení střechy jsou důležité
dva parametry – tloušťka izolace, a také její
součinitel tepelné vodivosti, známý jako
„lambda“. Díky nim lze spočítat, jaká tloušťka
izolace je pro zateplení střechy optimální. Čím
nižší je „lambda“, tím lépe materiál izoluje.

Stejně důležité jsou i protipožární a akus-
tické vlastnosti izolantu. Z tohoto pohledu se
po desetiletí jeví jako nejvhodnější minerální
izolace. Mají široké použití na každé stavbě.
Jsou nehořlavé a v systémových skladbách
konstrukcí střechy nabízejí nejvyšší protipo-
žární a akustickou ochranu. Jejich použitím lze
docílit vysokého užitného komfortu podkrov-
ních prostorů. 

Zkondenzovaná voda v konstrukci? Hrozí
plísně i degradace 

Každý stavebník by se měl pečlivě ujistit, zda
si pro izolaci střechy vybral materiál prozkou-
šený praxí a ne neprověřenou „zázračnou“
novinku. U nich totiž hrozí, že se jejich nega-
tivní vlastnosti projeví až po letech. 

Oblíbeným izolačním materiálem, který je
z mnoha důvodů používán více než 80 let, je
minerální izolace. 

Jejím důležitým kladem je, že je prodyšná
pro vodní páry. Dům, který má prodyšné kon-
strukce, je jednoznačně bezpečnější. Pokud do
konstrukce vnikne vlhkost, může se snáze od-
pařit. 

Naopak zkondenzovaná vlhkost v nepro-
dyšné skladbě konstrukce může velmi brzy
zhoršit kvalitu prostředí v interiéru. Jejím dů-
sledkem mohou být vlhké mapy na podhle-
dech, u kterých hrozí i tvorba plísní. 

Hromadící se vlhkost může po několika le-
tech dokonce zapříčinit i nebezpečnou degra-
daci nosné konstrukce střechy!

Aby byla celá konstrukce střechy prodyšná,
je třeba ji správně navrhnout. Směrem do inte-
riéru by tak měly být použity materiály méně
prodyšné – například parozábrany (fólie) či pa-
robrzdy (fólie, OSB desky…). 

Naopak směrem do exteriéru se použijí ma-
teriály prodyšné, které umožní případné vlh-
kosti odpařit se. Tuto vlastnost minerální izo-

Při stavbě či rekonstrukci střechy dejte 
na historií prověřené technologie a materiály
Střecha je neodmyslitelnou a důležitou součástí každého domu. Chrání budovu před vlivy počasí, dává
domu jeho tvář a společně s fasádou také zásadně ovlivňuje, jak moc je váš dům hospodárný. Pokud
plánujete stavět novou či rekonstruovat stávající šikmou střechu, dejte si záležet na kvalitě montáže
a věřte materiálům a technologiím, které během desítek let dokonale prověřil čas. 
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lace splňuje výtečně, protože patří k difúzně
otevřeným materiálům. 

V hořlavosti izolačních materiálů 
jsou extrémní rozdíly!
Velmi důležitým parametrem při volbě izolač-
ního materiálu je jeho třída reakce na oheň. Ta
určuje, zda a jakým způsobem výrobek při-
spívá k šíření požáru. Základní rozdělení podle
tohoto klíče je na nehořlavé a hořlavé materiá -
ly s podrobnějšími podkategoriemi. Jaké je
tedy dělení materiálů dle reakce na oheň?

Nehořlavé výrobky
•  Třída A1 – Nepřispívají k růstu požáru a k vý-

voji kouře 
•  Třída A2 – Nepřispívají významně k růstu po-

žáru 

Hořlavé výrobky
•  Třída B – Velmi omezeně přispívají k růstu

požáru 
•  Třída C – Omezeně, ale postřehnutelně při-

spívají k vývoji požáru 
•  Třída D – Podstatně přispívají k vývoji požáru 
•  Třída E – Značně přispívají k vývoji požáru 
•  Třída F – Nezkoušeno, příp. nesplnění kritérií

pro třídu E

Jednotlivé izolační materiály se v reakci na
oheň, tedy laicky řečeno hořlavosti, značně liší.
Jak moc, to je dobře vidět v tabulce dále.
Z přehledu izolačních materiálů také vyplývá,
že jedině minerální izolace (čedičová či skelná;
spadající do kategorie reakce na oheň A1–A2)
nepřispívá k růstu požáru. Všechny ostatní izo-
lační materiály představují v mezních přípa-

dech potenciální nebezpečí ohrožení života či
zdraví. 

Stavbu střechy svěřte profesionálům,
záleží na každém detailu
To, jak kvalitně bylo provedeno zateplení, má
zásadní vliv na prostup tepla střechou. Při vý-
stavbě je proto třeba pohlídat, aby v izolaci ne-
zůstaly žádné dutiny a mezery. Důležité také je,
aby byly správně vyřešeny systémové tepelné
a akustické mosty (například v případě krokví
se toho snadno dosahuje překrytím druhou
vrstvou tepelné izolace). 

Kvalitativní vlastnosti tradiční minerální izo-
lace podléhají přísné kontrole. Ta je realizo-
vána pravidelným odběrem vzorků a uživateli
garantuje deklarované vlastnosti po celou
dobu životnosti konstrukce. Naopak v případě

materiálů, u kterých vlastnosti určují a ovliv-
ňují až místní podmínky na staveništi, subjek-
tivní posouzení izolatéra, teplota či relativní
vlhkost, může dojít později k problému. 

Poslední radou na závěr při výběru nejen izo-
lace, ale i dodavatele zateplení šikmé střechy je,
abyste si vždy pečlivě zkontrolovali rozpočet.
„Pokud to není z cenové nabídky stavební firmy
jasné, zaměřte se na to, co vám skutečně nabízí.
Tedy jakou tloušťku izolace, v kolika vrstvách,
zda provedou parozábranu a záklop, respektive
upraví izolaci do takové podoby, že tyto navazu-
jící vrstvy bude vůbec možné provést. Nenech -
te se oklamat tím, když vám prodejci budou tvr-
dit, že jejich materiál parozábranu nepotřebuje.
Po celém území ČR je z důvodu klimatických
podmínek tato vrstva nutná, aby nedocházelo
ke kondenzaci v konstrukci,“ doporučuje Asoci-
ace výrobců minerální izolace (AVMI). �
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Vybrané typy izolačních materiálů, jejich tepelnětechnické charakteristiky a klasifikace reakce na
oheň

Dne 12. března 2021 se na pražském vý-
stavišti PVA EXPO PRAHA uskuteční již
6. ročník mezinárodní události energetic-

kého sektoru – ENERGO SUMMIT, doprovodná
akce veletrhu e-SALON (11.–14. 3. 2021). Hlav-
ním tématem je Zelená dohoda pro Evropu.
Generálním partnerem summitu je Skupina
ČEZ. 

Úvodní blok summitu bude věnován globál-
nímu pohledu na problematiku z pozice ze-
jména státních institucí, oborových svazů
a asociací.  Mezi řečníky bude například Bohu-
slav Čížek ze Svazu průmyslu a dopravy ČR,
který bude hovořit o tom, jak splnit cíle Zelené
dohody z pohledu průmyslu nebo Pavel Zá-
myslický z Ministerstva životního prostředí s té-
matem „Aktuální situace v klimaticko-energe-
tické politice“.

Obnovitelné zdroje energie budou tématem
prvního bloku summitu, kde vystoupí Jan Fou-
sek s prezentací na téma „Akumulace, aktuální
situace v oblasti instalací, legislativy ČR i EU“.
O udržitelné energetice bude hovořit zástupce
ČEZ ESCO, pan David Martinek. Libor Kozubík
ze společnosti IBM Česká republika pak před-
staví roli poskytovatele flexibility a jeho business
case v tržním prostředí české elektroenergetiky. 

Druhý blok s tématem Udržitelná a inteli-
gentní mobilita je stěžejní zejména v souvislosti
se souběžně probíhajícím veletrhem e-SALON,
který každoročně představuje přehlídku toho

nejnovějšího z oblasti čisté mobility. Je příleži-
tostí k setkání jak s tuzemskými, tak se zahra-
ničními vystavovateli, výrobci a obchodníky.
Svou přednáškou zahájí tento blok pan Jan
Šamal ze společnosti nimble energy s tématem
„Inteligentní řešení mobility tady a teď“. 

ENERGO SUMMIT 2021, proběhne v Kon-
gresovém sále ve vstupní hale II od 9:30 hodin
a je koncipován jako platforma pro odbornou
diskusi k otázkám dalšího rozvoje energetiky
v ČR i EU. 

Novinkou je VSTUP ZDARMA pro všechny
zaregistrované účastníky! Registrovat se mů-
žete již nyní na webových stránkách akce.
Vzhledem k omezenému počtu doporučuje or-
ganizátor si rezervovat místo včas.

Více informací včetně možností spolupráce
najdou zájemci na www.energosummit.cz. �

ENERGO SUMMIT 
12. březen 2021 | PVA EXPO PRAHA 

ENERGO SUMMIT – vrcholná událost energetického sektoru
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V Česku se již rozběhlo několik pilotních projektů veřejných
zadavatelů využívajících metodu BIM při přípravě, realizaci
a provozu staveb. Série workshopů pořádaných Minister-

stvem průmyslu a obchodu ČR a odborem Koncepce BIM České
agentury pro standardizaci se od září přesunula do virtuálního
světa. Pokračuje ale dál. A roste i počet zapojených pilotních pro-
jektů.

Využívání metody BIM pro přípravu a realizaci staveb bude
v Česku povinné pro všechny veřejné zakázky, jejichž celková
hodnota přesáhne 150 milionů korun (tedy u takzvaných nadli-
mitních zakázek). Koncepce předpokládala start této povinnosti
stanovit veřejným zadavatelům od roku 2022. Od července 2023
by ale v Česku mělo začít fungovat digitální stavební řízení,
a tudíž se uvažuje o sladění obou termínů. I tak se ale termín blíží
velmi rychle a jak veřejným zadavatelům, tak dalším subjektům
z oboru se pomalu krátí čas na přípravu. Jak ale ukazují první pi-
lotní projekty využívající metodu BIM, řada veřejných zadavatelů
i soukromých firem je v přípravách již poměrně daleko. Ukázaly
to první ze série workshopů, na kterých se sešli zástupci pilotních
projektů z řad veřejných zadavatelů s představiteli MPO a také
s experty odboru Koncepce BIM při ČAS. Právě ten je totiž pově-
řen podporou zavádění metody BIM do české stavební praxe se
zaměřením na veřejné zadavatele.

Spolupráce pokračuje bez ohledu na omezení

V důsledku aktuální epidemiologické situace se po prvním fyzic-
kém setkání v červnu musely další workshopy přesunout do vir-
tuálního světa. Ale zkušenosti z prvních virtuálních setkání na
podzim ukazují, že ani tato komplikace nebrání rozvoji intenzivní
spolupráce mezi veřejnými zadavateli a odborem Koncepce BIM.

Na začátku listopadu uzavřelo již dohodu o účasti v programu pi-
lotních projektů 12 veřejných zadavatelů, kteří dohromady pracují
na 19 projektech. U dalších 6 projektů by měla být dohoda pode-
psána v krátké době. Celkem je tak 25 projektů již v běhu, nebo
těsně před zahájením a dá se očekávat, že další budou přibývat.

„Metoda BIM je jednoznačně velkou příležitostí, jak pomoci di-
gitalizaci, a tím i produktivitě a konkurenceschopnosti stavebnictví
s ostatními odvětvími v souboji o mladou generaci,“ uvedl ve svém
vystoupení na úvodním workshopu Petr Serafín, ředitel odboru sta-
vebnictví a stavebních hmot Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.
„Pilotní projekty a monitorování zpětné vazby je jediná cesta, jak
ověřit metodiky a standardy a jejich proveditelnost v praxi. A právě
na základě získaných praktických poznatků případně doladit jejich
znění a upravit je tak, aby využití metody BIM přinášelo zadavate-
lům a jejich dodavatelům co největší užitek. Jsem velmi rád, že na
našem setkání byla živá oboustranná diskuse, protože jen tak je
možné se vzájemně lépe a správně pochopit,“ doplnil Serafín.

Na workshopech se setkali zástupci projektů z celé škály veřej-
ných zadavatelů, zastoupena byla města, kraje, ministerstva, vy-
soké školy, zdravotnická zařízení, ale i investorské organizace re-
sortu dopravy. Pro zástupce krajských úřadů byl navíc připraven
speciální říjnový termín. Úkolem ČAS není jen pomoci realizovat
záměry určitých částí koncepce zavádění metody BIM do české
stavební praxe, či příprava standardů a metodik. K jejím důležitým
úkolům patří také podpora veřejných zadavatelů tak, aby použí-
váním metody BIM se pro ně naplnil v reálné praxi její cíl v po-
době možnosti poskytnout zaručeně správnou, platnou a aktuální
informaci pro rozhodování (lidí i technologií) v potřebný čas a po-
třebném místě.

Setkání představila Program pilotních projektů a také způsoby
i formy spolupráce ČAS s partnery z řad veřejných zadavatelů.

Koronavirus digitalizaci stavebnictví nezastavil, přípravy 
na používání metody BIM veřejnými zadavateli běží dál
Ani ve stavebnictví nebude brzy možné uspět na trhu bez digitální transformace. Využívání metody
BIM je jedním z kroků, jak se připravit na výzvy trhu v budoucnosti. 
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Všichni účastníci workshopů se mohli krátce seznámit se stě-
žejními metodikami a standardy, stejně tak jako se stavem jejich
přípravy. Většina projektů se týká přípravy a realizace nových
staveb, ale pilotního programu se účastní i projekty analytic-
kého charakteru, jejichž cílem je získání informací například
o procesních postupech v organizaci pro jejich následnou digi-
talizaci. Projekty představené na workshopu, se nacházejí v růz-
ných fázích svého vývoje. Některé jsou v samotném počátku,
kdy jsou zpracovávány různé stupně projektové dokumentace,
jiné jsou již ve fázi realizace stavby.

Náročný program workshopů umožnil všem účastníkům se-
známit se vzájemně s jednotlivými projekty a stupněm jejich
přípravy. Zazněly zde tak například zkušenosti Univerzity Kar-
lovy v Praze s přípravou nového kampusu na Albertově, Kraje
Vysočina se svými koncepčními projekty, nebo Správy železnic.
Účastníci měli navíc možnost se seznámit se stěžejními příprav-
nými kroky při zavádění metody BIM do organizace a jejich pod-
porou v podobě materiálů připravovaných odborem Koncepce
BIM ČAS.

BIM není jen 3D model

Ve veřejnosti někdy přetrvává dojem, že metoda BIM zna-
mená jen vytvoření digitálního 3D modelu stavby. Ale to je
jen malá část. Jak ukazují právě zkušenosti z pilotních pro-
jektů, pokud má metoda BIM skutečně přinést změnu do čes -
kého stavebnictví, musí se změnit přístup i způsob uvažování,
jak na straně zadavatelů, tak stavařské veřejnosti. „Naším
cílem nesmí být, a nikdy ani nebylo, dělat pouze BIM,” zdů-
raznil Jaroslav Nechyba, ředitel odboru Koncepce BIM ČES.
„Využívání metody BIM má pomoci stavět a provozovat
stavby efektivněji a kvalitněji, a to především umožněním
efektivně pořizovat a návazně intuitivně sdílet a poskytovat
informace všem účastníkům výstavbových projektů či pro-
vozu staveb,” vysvětlil.

Jde v konečném důsledku o proces digitální transformace,
který má připravit organizaci na nastupující digitální éru. Velmi
živá diskuse během workshopů ukázala, že i zástupci veřejných
zadavatelů si uvědomují, že bez stabilních základů nejen nelze
postavit žádnou stavbu, ale ani implementovat metodu BIM.
Aby vše mohlo zdárně fungovat, je třeba nastavit vhodně pod-
mínky řízení změn, sestavit analytický a projektový tým pro za-
vedení změn a postupnou digitalizaci procesů v organizaci,
a také prověřit personální kapacity. „Pokud zavedeme metodu
BIM do stavební praxe jen naoko, promarníme jednu z největ-
ších šancí posunout české stavebnictví do 21. století,” konsta-
tuje Nechyba.

Pravidelná setkání budou pokračovat. Prozatím virtuálně

Velmi pozitivní dojmy, které si účastníci z workshopů odnesli,
byly patrné nejen z bezprostředních reakcí přímo na setkání, ale
i z hodnotících dotazníků, které vyplnili. Na workshopech byla
také představena iniciativa vytvoření tzv. expertní skupiny ve-
řejných zadavatelů, jejímž cílem je diskutovat a formulovat spo-
lečné pohledy, priority a požadavky veřejných zadavatelů na
jednotlivé oblasti metody BIM. 

„Jedním z hlavních úkolů odboru Koncepce BIM České agen-
tury pro standardizaci v rámci programu pilotních projektů je
vytvoření základní podpory pro partnery, a především monito-
ring užívání vydaných metodik s cílem získat konkrétní zpětnou
vazbu na jejich využití v praxi,“ vysvětluje Jaroslav Nechyba
a dodává: „Proto budeme kromě přípravy podpůrných doku-
mentů, jako jsou standardy a metodiky, intenzivně pokračovat
v programu pilotních projektů, jehož důležitou součástí je i po-
skytnutí platformy pro fungující vzájemnou horizontální komu-
nikaci mezi jednotlivými veřejnými zadavateli. Tato setkání tak
rozhodně nebyla posledními, naopak budou probíhat pravi-
delně každé čtvrtletí.

Aktuální a především průběžně aktualizovaný přehled part-
nerů Programu pilotních projektů včetně podrobnějších infor-
mací ke každému projektu a další informace k Programu jsou
k dispozici na https://www.koncepcebim.cz/pilotni-projekty. Zde
budou dle dohody s partnery publikovány a sdíleny jejich zku-
šenosti z projektů. �

Evropské organizace zodpovědné za recyklaci elektroodpadu
hledí s nadějí k připravovanému legislativnímu balíčku ozna-
čovanému jako Akt o digitálních službách (tzv. Digital Servi-

ces Act). Ten usiluje o vytvoření rovných podmínek na evropském
digitálním trhu, jasných pravidel pro nakupování na internetu
a také o bezpečnost on-line prostředí. Evropská komise by jej měla
zveřejnit letos v prosinci.

Asociace zaměřené na recyklaci elektroodpadu – EucoLight, Eu-
cobat a EXPRA – doufají, že nový zákonný rámec pomůže v boji
s nekalou on-line konkurencí ze strany zahraničních e-shopů.
„V rámci takzvaného on-line free-ridingu – „jízdy načerno“ – se
totiž řada mimoevropských e-shopů vyhýbá placení povinných
příspěvků do evropských systémů recyklace elektroodpadu,“ říká
Zuzana Adamcová ze společnosti Ekolamp, která je členem evrop-
ské asociace EucoLight.

Nerovné podmínky vedou k nekalé soutěži 
a vzniku tzv. sirotčího elektroodpadu
S rostoucím objemem on-line prodejů tak celý problém začíná na-
bírat katastrofických rozměrů: v celé EU je až 20 % elektrospotře-
bičů prodáno bez uhrazení těchto recyklačních příspěvků. Férové
podmínky může zajistit pouze změna legislativy.

A právě Akt o digitálních službách představuje výjimečnou pří-
ležitost, jak vnést téma udržitelnosti životního prostředí do digi-
tální debaty, a to navíc v souladu s Evropskou zelenou dohodou.
„Důležitá je zejména snaha dosáhnout toho, aby on-line prodejci
– tedy v praxi velké e-shopy – byli zodpovědní za likvidaci výrobků
po ukončení jejich životnosti, a to včetně obalů. Součástí této ini ci -
ativy by mělo být uzákonění povinnosti, aby on-line prodejci pře-
hledně a srozumitelně informovali spotřebitele o dopadu výrobků
na životní prostředí,“ vysvětluje Zuzana Adamcová.

Nedodržování předpisů vede k nekalé soutěži a vzniku tzv. si-
rotčího elektroodpadu. „To je elektroodpad, za který nebyly řádně
uhrazeny příspěvky na jeho ekologickou recyklaci, který tedy ne-
musí být řádně recyklován. Tím vzniká riziko závažného poškození
životního prostředí. Nemluvě o přímém ohrožení zdraví spotřebi-
telů používáním výrobků, u kterých nebyla ověřena bezpečnost
pro spotřebitele,“ dodává Adamcová a poukazuje na to, že prob-
lém se nevyhýbá ani ČR.

České zákony nedodržovalo 100 % testovaných, 
zejména mimoevropských e-shopů
Studie asociace EucoLight v roce 2019 ukázala masivní porušo-
vání zákonných podmínek napříč Evropou, a to včetně Česka. Ana-
lyzovala více než 3000 elektrozařízení dostupných prostřednictvím
zahraničních e-shopů v 10 zemích EU. „Výsledky studie ukázaly
mimořádně vysokou úroveň nedodržování zákonných předpisů
na ochranu životního prostředí v oblasti elektroodpadu,“ shrnuje
Zuzana Adamcová.

Porušování pravidel bylo patrné v řadě kategorií produktů. Jako
obzvláště problematická se ukázala menší elektrozařízení, napří-
klad LED žárovky, kde se nedostatky v dodržování předpisů týkaly
78–100 % zkoumaných výrobků nabízených testovanými e-shopy.

V případě České republiky se zjistilo, že své zákonné povinnosti
nedodržuje v podstatě 100 % testovaných e-shopů nabízejících ze
zahraničí zboží tuzemským zákazníkům prostřednictvím on-line
prodejních platforem. To znamená, že elektrozařízení tyto e-shopy
prodávají, aniž by se jakýmkoli způsobem zapojily do systému
zpětného odběru vysloužilých elektrozařízení.

Za tyto produkty navíc při prodeji často není uhrazena daň z při-
dané hodnoty. A jelikož se jedná o výrobky, které jsou doručovány
ze zahraničí přímo zákazníkovi, není často ani testována bezpeč-
nost těchto výrobků či obsah nebezpečných látek. �
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V boji s „černými pasažéry“
v oblasti elektroodpadu snad
pomůže vznikající Akt
o digitálních službách 
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Díky zapojení moderních technologií se
výrazně zjednoduší a zefektivní správa,
sníží se náklady na provoz a výrazně se

zlepší zabezpečení nemocnice, ať vůči úniku
dat či pro případ výpadku elektřiny. Nemoc-
nice tak může ušetřit desítky procent nákladů
za energie.

Věk dožití populace se prodlužuje, podle
WHO se do roku 2050 zdvojnásobí počet
osob starších 60 let. To s sebou nese i nárok
na zdravotní péči, na kterou v některých stá-
tech padne už nyní pětina HDP. Rizikem je
rovněž chybějící personál. Jako řešení se na-
bízí zavedení obdoby průmyslu 4.0, který při-
nesl digitalizaci výrobních provozů. Podobný
krok se vyplatí i nemocnicím. „V zahraničí už
nemocnice přechází na model celkového ří-
zení, kdy je celý provoz digitalizovaný
a snadno ovladatelný díky čidlům a nástro-
jům ve všech částech budovy od lůžkových
oddělení přes kantýnu až po operační sál.
Moderní systém přístrojů v zázemí nemoc-
nice vyhodnocuje neustálý tok dat, včas upo-
zorní na možné problémy, které je následně
možné řešit s předstihem. Tato opatření při-
náší značné úspory, navíc ulehčují práci pře-
tíženému personálu,“ říká Milan Malušek ze
společnosti Schneider Electric.

Ochrana dat i jistota přísunu energie

Digitalizace je pro moderní nemocnice ne-
vyhnutelným krokem: ve zdravotnictví se pra-
cuje s čím dál větším množstvím dat, elektro-
nickou formu mají i výsledky vyšetření, eko-
nomický provoz nemocnic vyžaduje maxi-
mální propojení systémů. To s sebou nese
zvýšené nároky na ochranu proti kybernetic-
kým útokům. „Pro vniknutí do počítačové sítě
lze ze strany hackerů zneužít i připojené pří-

stroje, třeba právě zařízení IoT, pokud nemají
aktuální firmware s bezpečnostními prvky
nebo nejsou uzpůsobeny a certifikovány pro
bezpečné použití ve firemních sítích. Klíčem
je adaptovat taková technická řešení, aby
byla data dokonale chráněna a provoz ne-
mocnice nebyl ohrožen,“ doplňuje David
Zika, šéf divize Secure Power ve Schneider
Electric. Společnost vyvinula systém EcoStru-
xure pro nemocnice, který zajišťuje propojení
celého digitálního prostředí.

Připojitelná zařízení i software Schneider
Electric splňují požadavky normy ISA / IEC
62443, která řeší bezpečnost pro systémy prů-
myslové automatizace a řízení. Aby společ-
nost mohla zajistit zabezpečení, stabilitu a odol -
nost kyberprostoru, jen za rok 2019 investo-
vala do celkového výzkumu a vývoje 35 mili-
ard korun. Od února 2020 je členem Cyberse-
curity Tech Accord a historicky je zakládajícím
členem ISA - Globální aliance pro kybernetic-
kou bezpečnost. 

Nejen útok hackerů, ale i přírodní neštěstí,
zločin či chyba zaměstnance mohou vést k to-
tálnímu blackoutu, tedy dlouhodobému ne-
nadálému výpadku elektrické energie. Pro-
středí EcoStruxure je pro nemocnici zárukou,
že neselžou přístroje nezbytné k její existenci.
„Důležité je zapojit do systému záložní zdroj,
který v případě energetické krize okamžitě
a automaticky naskočí a zajistí fungování ne-
mocnice, přičemž zásadní části provozu
mohou běžet bez omezení. Navíc tento sy-
stém dokáže krizi i předcházet,“ vysvětluje
Zika. Výborné výsledky mají v tomto ohledu
záložní zdroje UPS od Schneider Electric,
ideálně s aplikací EcoStruxure Power Mana-
gement pro řízení napájení. Díky včasnému
upozornění na vzniklé vady výrobků se mimo
jiné snižuje riziko požáru.

Chytrá opatření výrazně snižují náklady
na provoz

Náklady na provoz a údržbu nemocnice před-
stavují 75–80 procent celkových nákladů na
životní cyklus nemocnice po dobu 50 let.
A celých 25 procent provozních nákladů ne-
mocnice souvisí s energií. Plně digitalizovaná
nemocnice má možnost lépe hospodařit s vý-
daji energie. Dokonalý přehled nad jednotli-
vými částmi systému i budovy jí například
umožňuje vytopit s předstihem jen ty míst-
nosti, které to potřebují, popřípadě zajistit vy-
pnutí světel tam, kde nejsou nutná. Díky chyt-
rým technologiím a centrálnímu řízení tak
může snížit energetické náklady o desítky
procent. 

Vyšší komfort pro lékaře i pacienty

Psychické rozpoložení je často pro uzdravení
pacientů zásadní, už samotný pobyt v nemoc-
nici však bývá stresujícím faktorem. Nemoc-
nice vybavené prostředím EcoStruxure zvy-
šují komfort pro pacienty i doktory: v pokojích
si mohou snadno přizpůsobit teplotu, za-
pnout klimatizaci, popřípadě změnit intenzitu
světla tak, aby se cítili co nejlépe. Nastavení
lze řídit z centrálního místa přes rozhraní
v počítači správce budovy, pomocí přednas-
tavených scénářů, nebo potřeb pomocí apli-
kace EcoStruxure Building. Další variantou je
ovládání přímo v pokojích přes digitální ter-
mostaty nebo přes mobil či tablet. Schneider
Electric pracuje na termostatech s bezdotyko-
vým ovládáním řady KNX Multitouch. Tento
způsob ovládání gesty minimalizuje přenos
virů a bakterií. Ovládání je velmi jednoduché,
personál nemocnice má přitom o podmín-
kách v pokojích vždy dokonalý přehled. �

Díky EcoStruxure ušetří nemocnice 
až desítky procent nákladů za energii  
Na moderní nemocnice je kladen čím dál větší nárok. Podle Schneider Electric je ideálním řešením
maximálně digitalizovaný provoz nemocnice, pro který firma nabízí prostředí EcoStruxure. To zajišťuje
jak fungování nemocnice a komfort pacientů, tak i bezpečnost. 
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Evropská unie vyvíjí výrazné snahy ve-
doucí k rozšíření alternativních zdrojů
energie a snížení produkce skleníkových

plynů. Jednou z těchto aktivit je také program
energeticky plusových čtvrtí a sousedství pro
udržitelný rozvoj. Program počítá s plánová-
ním a vývojem celkem 100 energeticky pozi-
tivních čtvrtí do roku 2025. Součástí tohoto
programu je přitom 20 členských zemí EU
včetně České republiky. Klíčovou roli by
v tomto smyslu měla sehrát zejména města
v členských státech a také stavební sektor.

V českém případě však zatím platí, že ener-
geticky pozitivní čtvrtě zatím nejsou nijak le-
gislativně definovány. „Je proto těžké uvést,
jak by měly být takové projekty vytvářeny.
V zahraničí jsou někde o něco dál, ale i tak je
teprve hledáno, jak realizovat projekty s nižší
náročností na spotřebu energie při využití její
lokální výroby,“ uvedl Vladimír Sochor, ředitel
odboru energetické účinnosti a úspor minis-
terstva průmyslu a obchodu.

Energeticky plusové čtvrtě se obecně vyzna-
čují tím, že v celoroční bilanci vyprodukují více
energie z obnovitelných zdrojů, než kolik spo-
třebují. Spotřeba elektřiny tak zde může být
nejen kompenzována její výrobou, ale také ex-
portem mimo danou lokalitu. Pozitivní energe-
tické bilance se dosahuje jednak snížením ko-
nečné spotřeby energie – jinými slovy zvyšo-
váním energetické účinnosti, a to bez ohledu
na to z jakého zdroje je energie dodána. Nava-
zujícím druhým krokem je pak zvyšování po-
dílu lokální výroby energie z obnovitelných
zdrojů. Po snížení spotřeby jsou nároky na
energie kryty místními energetickými zdroji,
nebo dodávkou energie z veřejných sítí.

„U energeticky plusových čtvrtí by měly být
brány v potaz i další aspekty, aby nesklouzly
ke specifickým řešením, které de facto popírají
principy kvalitní čtvrti. Kromě environmentál-
ních je potřeba sledovat také další základní
principy udržitelnosti, jako jsou ekonomická či
sociální hlediska, aby se nejednalo například
o odloučenou lokalitu. V jádru je však klíčová
pozitivní energetická bilance. Díky ní je možné
například vykrývat nečekané výkyvy odběru
v nadřazené síti,“ řekl Michal Kuzmič z týmu
ČVUT UCEEB, který pomáhá koncept energe-
ticky plusových čtvrtí v Česku etablovat. Podle
Boženy Herodesové ze společnosti E.ON mají
navíc uživatelé jistotu, odkud elektřina po-
chází. „Investicí do společného zdroje, který
vzájemně využívají, se rovněž chrání před vlivy
trhu a v podstatě si fixují cenu svojí elektřiny
až na 20 let dopředu,“ doplnila.

Podle dat společnosti JPI Urban Europe
momentálně existuje v Evropě již sedm aktu-
álně fungujících energeticky pozitivních čtvrtí.

Dvě lze nalézt ve Finsku a Itálii, další pak ve
Švýcarsku, Francii a Švédsku. Dalších devět je
pak aktuálně ve výstavbě – z toho další dvě ve
Finsku, dále pak také v Německu, Nizozemsku,
Norsku, Rumunsku, Estonsku nebo Irsku.
Kromě toho je řada dalších v plánu, i v tomto
směru přitom vévodí zejména severské země
– v Norsku se chystají čtyři takovéto čtvrtě, ve
Finsku pak další tři. Dvě jsou plánované
i v sousedním Rakousku, v obou případech ve
Vídni. 

„Konkrétní podoby energeticky plusových
čtvrtí se napříč státy liší. Z hlediska geografic-
kých faktorů je to skladba zdrojů a nároky na
efektivitu budov, které se různí podle klima-
tické zóny. Významným specifikem je také
technologická připravenost daného prostředí,

zohlednit je nicméně nutné i platnou legisla-
tivu,“ řekl Kuzmič s tím, že energetické pře-
bytky se nemusí týkat pouze elektřiny. Napří-
klad ve finském Espoo by měly budovy přispí-
vat do dálkového vytápění vlastním teplem.

I přesto, že energeticky plusové čtvrtě zatím
nejsou v Česku legislativně definovány, jejich
výstavbu už předběžně plánuje Kladno či
Písek. Kritérium pozitivní energetické bilance
pak zřejmě splní i připravovaná čtvrť Chytré
Líchy v jihomoravských Židlochovicích.
„Cílem čtvrti je dosažení minimálně uhlíkové
neutrality v oblasti spotřeby energie pro pro-
voz budov. Je zároveň pravděpodobné, že
čtvrť bude více energie vyrábět než spotřebo-
vávat, a to i díky použití fotovoltaického sy-
stému na střechách jednotlivých budov. Tato
varianta přinese roční úsporu cca 286 tun
emisí CO2, úsporu energie 400 MWh/rok a vý-
robu obnovitelné energie z fotovoltaických
elektráren 420 MWh/rok,“ řekl koordinátor
projektu čtvrti Chytré Líchy Jan Bárta s tím, že
pro splnění cílů musí být všechny budovy po-
stavené v pasivním standardu.

Pro vytápění a ohřev vody v bytových do-
mech se v této čtvrti počítá s centrálním kot-
lem na zemní plyn. „Vytápění rodinných
domů bude řešeno elektrickými přímotopy
v kombinaci s kompaktní větrací jednotkou
s aktivní rekuperací odpadního tepla ze vzdu-
chu pro ohřev vody,“ uvedl Jiří Cihlář ze spo-
lečnosti CEVRE, který je spolutvůrcem energe-
tické koncepce čtvrti Chytré Líchy.

Podle Herodesové existuje hned několik
způsobů, jak zajistit lokální soběstačnos. „Nej-
častěji je využíváno obnovitelných zdrojů, ze-
jména slunečních, v některých státech také vě-
trných elektráren, ale třeba i kogeneračních
jednotek či bioplynových stanic,“ uvedla.
Mnohem důležitější ale podle ní je, aby byla
energie efektivně využita. České prostředí má

také některá specifika, o která se může opřít.
„Naše přednost spočívá v tradici soustav zá-
sobování teplem. Na druhou stranu u nás není
tolik etablované využívání obnovitelných
zdrojů energie a rozvoj proto není tak rychlý
jako v zahraničí. Například Německo pak může
těžit i z již fungujících systémů energetických
družstev,“ uzavřel Michal Kuzmič.

O čtvrti Chytré Líchy

Unikání výstavba Chytré Líchy je prvním pro-
jektem moderní, ekologické a trvale udržitelné
čtvrti v České republice. Má vzniknout v Židlo-
chovicích na Brněnsku. Kombinovat bude nej-
novější ekologické a smart technologie spolu
s prvky sociálních inovací podporující dobré
sousedské vztahy, měla by tak být vzorem pro
další obce v Česku i v Evropě. Projekt finančně
podpořila německá nadace Deutsche Bundes-
stiftung Umwelt a Jihomoravský kraj, v rámci
projektu Chytré Líchy vznikl i tento výstup.
Více informací o udržitelné čtvrti Chytré Líchy
je možné nalézt na webu chytrelichy.cz. �
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Energeticky plusové čtvrtě vyrobí více energie, 
než spotřebují. První řešení tohoto typu se už plánují i v Česku
Vyšší produkce energie z obnovitelných zdrojů než roční spotřeba. To je hlavní charakteristika
takzvané energeticky plusové čtvrti, která tak energii může poskytovat i do svého okolí a svým
obyvatelům zajistit prakticky fixní ceny energie. V Evropě takových čtvrtí funguje již sedm, první se
přitom plánují i v tuzemsku, ačkoliv česká legislativa pojem energeticky plusová čtvrť zatím nezná.
Při vzniku tohoto typu čtvrti je nutné brát ohled na řadu specifik, například na geografické faktory
nebo technologickou připravenost.
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1. Nechte si vypracovat energetický
audit

Pokud chcete zjistit, jaké jsou vaše možnosti
v úsporách za spotřebu energií, nechte si vy-
pracovat energetický audit. Ten pomůže určit
optimální opatření, která vám pomohou docílit
maximálně efektivního řešení pro snížení ener-
getické náročnosti, vynaložených finančních
prostředků a dopadu těchto opatření na životní
prostředí. 

„Provedení profesionálního energetického
auditu je klíčové pro optimalizaci spotřeby
energie a nastavení opatření, která případnému
plýtvání předchází. Výsledkem je komplexní
studie, pomocí které zjistíte aktuální stav te-
pelně technických vlastností budov, účinnost
energetických zdrojů, tepelné ztráty rozvodů
nebo energetickou náročnost všech spotřebičů
v rámci celého energetického hospodářství
včetně osvětlení či výrobních technologií. Audit
následně přinese doporučení v podobě moder-
nějších řešení, většinou i s možnostmi využití
alternativních zdrojů energií,“ popisuje Leoš 
Aldorf, generální ředitel společnosti SSI Energy.

2. Nastavení energeticky 
efektivních postupů

Dodavatelé energií řeší obvykle během dne tzv.
odběrové špičky, které probíhají v běžné pra-
covní době. To lze upravit změnou provozního
režimu nebo času zahájení pracovní doby.
Tento postup se dá využít například při provo-
zování větších energetických zařízení, která
mohou být spuštěna ve večerních, nočních či
časných ranních hodinách, právě mimo tuto
špičku.

3. Eliminace 
„fantomové energie“

Fantomová energie je energie, kterou čerpají
zařízení, která zůstávají zapojená, ale nepouží-
vají se. Pokud zařízení nepoužíváte, jedno-
duše je vypněte. Přes víkendy nebo svátky
odpojte také všechny tiskárny, skenery, mi-
krovlnnou troubu, světla, klimatizace i auto-
maty na kávu. 

4. Použití termostatů a regulace
jednotlivých místností

Instalace programovatelného termostatu může
ušetřit peníze a zvýšit efektivitu automatickým
vypnutím topných a chladicích spotřebičů
v době, kdy není nikdo na pracovišti. Progra-
movatelné termostaty mohou ušetřit značné fi-
nanční částky. Současným trendem je dále re-
gulace jednotlivých místností IRC (Individual
Room Control), která zajišťuje optimální teplotní
podmínky a komfort prostředí jednotlivých
místností.

5. Pravidelně měňte filtry 
ve vzduchotechnice

Někteří výrobci doporučují filtry měnit každý
měsíc, zatímco jiní až každé tři měsíce. Klíčem
je jejich pravidelná kontrola. Pokud vypadají
filtry špinavě, bez ohledu na to, kolik měsíců
jsou používané, vyměňte je. Znečištěný filtr sni-
žuje proudění vzduchu a nutí systém k vyššímu
výkonu, což vyžaduje více energie. Čisté filtry
také chrání systémy tím, že zabraňují vnikání
prachu a nečistot, což by mohlo ve výsledku
vést k vysokým nákladům na údržbu.

6. Mějte kontrolu nad svým vytápěním
a chlazením

Pokud v zimě snížíte teplotu kanceláře
o jeden stupeň a během léta nastavíte teplotu
o jeden stupeň výše, můžete snížit spotřebu
energie až o 10 %.  „Ve většině kancelářských
prostor je z naší zkušenosti prostor pro uše-
tření. Minimálně je zajímavou informací pro
provozovatele, že pokud například posune za-
jišťovanou teplotu ve vnitřních prostorech
o jeden stupeň směrem k venkovní teplotě,
ušetří nezanedbatelných 10 % z celkových ná-
kladů na vytápění a chlazení,“ říká dále Leoš
Aldorf. 

7. Nakupujte pouze energeticky 
šetrné kancelářské vybavení

Než si koupíte nebo pronajmete kancelářskou
techniku, prověřte energetickou náročnost
těchto zařízení. Energeticky šetrná zařízení bý-
vají obvykle cenově dražší, nicméně počáteční
investice se z dlouhodobého hlediska výrazně
vyplatí. 

8. Používání funkce hibernace
u počítačů a notebooků 

Funkce hibernace umožňuje uložit stávající
práci na počítači tak, jak je rozpracovaná a po-
čítač zastavit s ještě nižší spotřebou, než kterou
má takzvaná funkce uspání. V tomto režimu pak
počítač či notebook neodebírá téměř žádnou
energii a následující den je možné navázat zcela
v místě, kde byla práce přerušena. Zajistěte,
aby všichni zaměstnanci tyto funkce používali,
a to vždy po pracovní době, před víkendy
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15 tipů na snížení nákladů na energii ve firmách
Vytápění, vzduchotechnika a klimatizace představují zhruba 40 % energií spotřebovaných
v kancelářských budovách. Náklady na tyto energie bývají často vysoké a v mnoha firmách dochází
k jejich plýtvání.  Existuje však několik tipů, které pomohou k efektivnímu řešení. 
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a svátky. Pokud se toto zejména velkým firmám
s mnoha desítkami či stovkami spotřebičů po-
daří, úspory mohou být znatelné.

9. Zamezte nadměrnému používání
osvětlení

Jedná se o banální věc, ale prostory, které nej -
sou aktuálně využívané, jsou velmi často pone-
chávané s plným osvětlením, což je jedním
z největších nešvarů na pracovištích. Vypínejte
světla na chodbách, schodištích, v jídelně, na
recepci, v zasedacích místnostech a ve všech
prostorách, kde není v daný moment nutnost
svítit. Pokuste se co nejvíce využít denní světlo.
Efektivním řešením je inteligentní regulace
osvětlení a nastavení energetického manage-
mentu v rámci centrálního řízení.

10. Snížení 
plýtvání papírem 

Tiskněte pouze v případě potřeby. Snížíte plý-
tvání papírem a podpoříte životní prostředí, ale
také pomůžete snížit energii potřebnou pro pro-
voz tiskárny, což zase sníží vaše náklady na
energii a prodlouží životnost tiskárny. 

11. Využití přirozeného 
slunečního světla

Pokud máte to štěstí, že máte kancelářské pro-
story s dostatkem přirozeného světla, využijte

ho. Za slunečného dne pak nebudete muset
vůbec zapínat osvětlení, protože vám světlo za-
jistí okna. 

„Chytrým řešením jsou také světlovody,
které dokáží přivést světlo do místností bez
oken či s horším přístupem denního světla,
jako jsou recepce, chodby, suterénní prostory
či další prostory bez oken. Světlovody sbírají
denní světlo na střeše, fasádě, na chodníku či
zelené střeše a následně jej vedou do interi-
éru speciálním vysoce reflexním tubusem,“
zdůrazňuje Jakub Brandalík ze společnosti
Lightway.

12. Zvažte instalaci 
solárních panelů

Solární energie je čistý a obnovitelný zdroj
energie. Solární panely nejsou náročné na
údržbu  a pomohou vám snížit měsíční účet za
elektřinu. I když se může zdát prvotní investice
nákladná, opět se vám v dlouhodobém hori-
zontu bohatě vyplatí. 

13. Využijte prostředí 
okolo vaší firmy

Pokud vám patří pozemky v okolí vašich kan-
celáří, máte skvělou příležitost k vytvoření
úspory energie pomocí energeticky efektivní
úpravy terénu. Strategické pěstování stromů
za účelem blokování větru nebo vybudování
zelených střech a fasád k zajištění stínu a ba-

riéry před teplem v horkých letních dnech
může pomoci snížit náklady na vytápění
a chlazení. 

„Důležitou funkcí je zlepšení tepelné izolace
objektu. Díky vzduchovým mezerám a mikrobi-
álním pochodům v zemině může zelená střecha
zlepšit tepelnou stabilitu prostoru až o 25 %.
Dalším přínosem je i estetická funkce, zlepšuje
kvalitu prostředí a umožňuje vznik zón pro re-
laxaci,“ říká Jiří Bonk ze stavební společnosti
Wirtuuu.

14. Zapojte 
zaměstnance

Inspirujte zaměstnance k tomu, aby byli ve
svém každodenním pracovním životě energe-
ticky odpovědní. Vzdělávejte je v oblasti úspory
energií na pracovišti a vyzvěte je, aby sami při-
šli s vlastními inovativními nápady na snížení
nákladů na energie. To vám umožní vytvořit
energeticky efektivní pracovní kulturu ve vaší
společnosti.

15. Umožněte zaměstnancům pracovat
z domova v alternativní dny

Dejte svým zaměstnancům možnost pracovat
z domova. Zaměstnanci to uvítají jako benefit
a vy díky nižšímu počtu osob na pracovišti sní-
žíte náklady na osvětlení, chlazení či vytápění.
Tento trend podporuje i současná opatření a si-
tuace týkající se covid-19. �
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Problémy komunikace v rámci týmu
a neefektivita

Pokud pracovní tým není pohromadě a dr-
tivá většina zaměstnanců je na home office,
může velmi jednoduše dojít ke zhoršení ko-
munikace a řízení. Lidé přestanou efektivně
sdílet informace, a pak je jen krůček k prob-
lémům jako je dezorganizace a celková ne-
efektivita. „Chybí také rychlá komunikace
nad kávou v kuchyňce nebo u oběda, kdy se
často rychle a efektivně ujasní například ne-
jednoznačné nebo špatně pochopené zadání
a ušetří se tak mnoho cenného pracovního
času. Řešením je využití komunikačních plat-
forem, kde mohou členové týmu operativně
chatovat a diskutovat,“ říká Michal Novák ze
společnosti Profesia CZ.

Osobní interakce

Absence osobní komunikace v kanceláři může
vést i ke zkratu spolupráce a oslabení syner-
gie, které z ní mají ideálně plynout. Týmy pra-
cující distribuovaně proto potřebují být vyba-
vené účelnými nástroji pro spolupráci a sdí-
lení informací. „Osobní interakci nejlépe su-
plují videokonference, které nabízejí kvalitní
přenos zvuku a obrazu, možnost sdílet doku-

menty a spolupracovat při jejich editaci,“ říká
Andrej Hronec ze společnosti Audiopro.

Problémy s technikou či běžnými
programy
Homeworking je ve velké míře závislý na
fungujících technologiích. A komplikace pak
jako mávnutím kouzelného proutku odří-
znou jednotlivce i celé týmy od komunikace
i od samotné práce. Může se jednat o ba-
nální technologický problém s počítačem či
internetem, závažné problémy v pracovních
systémech nebo jen o neschopnost jednot-
livců pracovat s technologiemi. „Práce z do-
mova klade požadavky na počítačové do-
vednosti zaměstnanců. Co zaměstnanci
mohlo projít v kanceláři, kde se zeptal ko-
legy, to ho může při práci z domova vyřadit
i na několik hodin z činnosti,“ říká Jan Dvo-
řák, výkonný ředitel Počítačové školy Gopas. 

Zvýšené bezpečnostní riziko

Podle průzkumu společnosti Safetica používá
75 % zaměstnanců k práci také svá soukromá
zařízení. To spolu s nedostatečným proškole-
ním a neopatrností uživatelů přináší útoční-
kům velké výhody. „Na práci z domova v ta-

kovém měřítku nebylo mnoho společností
připraveno. Ze dne na den bylo zapotřebí mít
plně fungující infrastrukturu, aby uživatelé
bez problémů mohli přistupovat k firemním
datům a naplno využívat komunikačních soft-
warů. Vedle efektivity práce je ale nutné dávat
maximální důraz na bezpečnost. Edukace
a kontrola pracovníků v této oblasti je nyní
ještě důležitější než doposud,“ upozorňuje
Michal Merta, odborník na bezpečnost a ře-
ditel Cyber Fusion Centra v Accenture v ČR.  

Složitá logistika podepisování
dokumentů
Mezi nepříjemnými komplikacemi, které
home office přináší, nelze zapomínat ani na
problémy s úkony, jako jsou například pod-
pisy smluv, předávacích protokolů, objedná-
vek a dalších dokumentů.  „Rychlým, a z práv-
ního pohledu zcela závazným řešením, je di-
gitální podpis. Je vhodný pro urychlení jaké-
hokoli právního úkonu, který vyžaduje podpis,
a to i v běžných podmínkách. O to více na-
chází využití v době sociální izolace pandemie,
kdy mnoho zaměstnanců pracuje vzdáleně ze
svých domácích kanceláří,“ říká Ondřej Říha,
zástupce řešení DigiSign od společnosti Digi-
tal Solutions.

5 slabých míst home office
Práce z domova je v období současných omezení pro mnoho firem nutností. Dlouhodobě ale
z masivního využívání homeworkingu mohou plynout problémy, které komunikaci výrazně
zkomplikují. Některé z nich však mohou napravit chytré technologie.
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Seznamte se s průmyslovými fotografiemi roku 2020
Předchozí náročný rok měl v sobě přeci jen něco optimistického. Přinesl s sebou zajímavé inovace
i poutavé snímky z průmyslu, které zaujaly také naši redakci. V rámci celorepublikového projektu
Czech Industry Challenge cílícího na průmyslovou osvětu, vybrala expertní porota v rámci tří
odvětvových skupin vítězné fotografie, o které se s vámi v tomto vydání podělíme. Úvodní
termosnímek mimo jiné získal Mimořádné ocenění od zakladatelky této národní iniciativy, Kateřiny
Škopkové. Nejlepší průmyslové fotografie roku 2020 můžete letos zhlédnout v několika městech spolu
s jejich zajímavými příběhy na putovní osvětové fotovýstavě Czech Industry Photo, která je pro
veřejnost přístupná bezplatně.

MAGICKÝ PAPRSEK
VYNCKE s.r.o., 
foto: Petr Lukeš

VÝROBA – PĚCHOVÁNÍ, TVAROVÁNÍ NA LISE
BONATRANS GROUP a.s., 
foto: Boris Renner

GENERACE KO 
KOMTERM, a.s, 
foto: Wense s.r.o.
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KDYŽ TŘI JE VÍCE
NEŽ ČTYŘI!

BEKO Engineering, s.r.o., 
foto: Radek Mička

KDYŽ 
BARVY 
UMÍ 
MLUVIT

Thermo Fisher Scientific
Brno s.r.o., 
foto: Kamil Saliba

KDO S KOHO!

KUKA CEE GmbH, odštěpný závod, 
foto: společnost KUKA

JSME 
VIDĚT. 
JSME 
FERRIT!
FERRIT s.r.o., 
foto: 
Lucie Matýsková
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NOČNÍ RAFINERIE
Skupina Unipetrol, 
foto: Bohuslav Rybín

NEKONEČNĚ VELIKÉ 
JSOU NAŠE SKLADY
PRECIOSA LUSTRY, a.s.
foto: Igor Zacharov

ROZEDNÍVÁNÍ NAD MĚSTEM – STOŽÁR VVN, TYP DONAU
ČEPS, a.s., 
foto: Tomáš Mach
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Byl jsem 20 let výzkumníkem v tehdej-
ších ústavech aplikovaného výz -
kumu a to nejprve v ústavu chemic-

kém VÚAnChu Ústí nad Labem, dále pak
v ústavu keramickém VÚEK Hradec Krá-
lové, kde jako zaměstnanec podniku Elek-
troporcelán Louny jsem působil jako koor-
dinátor státního úkolu Elektrotechnické
a technické keramiky pro jadernou energe-
tiku, dále jsem pracoval ve ústavu sklář-
ském VÚSU Teplice v oblasti optických vlá-
ken, tedy vlastně optoelektronického pře-
nosu, za jehož teorii získal Kao Nobelovu
cenu za fyziku v roce 2009 a nakonec jsem
začátkem 90. let pracoval v ústavu energe-
tickém ÚVP Běchovice, pobočka Ústí nad
Labem, kde se řešila regenerativní magne-
zitová technologie odsiřování. A od roku
2005 jsem byl zaměstnancem Fakulty ži-
votního prostředí UJEP Ústí nad Labem
a podílel jsem se na výzkumu energetic-
kém, zplyňování biomasy a pyrolýzy kalů
z čistíren odpadních vod a poslední dobou
také na technologii výroby Li2CO3 z kon-
centrátu lithných slíd Cínovecké deponie.
Několik let po faktickém zrušení valné vět-
šiny oborových a rezortních ústavů apliko-
vaného výzkumu jsem pracoval jako pro-
vozní technolog většinou v chemickém
a keramickém průmyslu, mnoho let jsem
byl pak odpadovým hospodářem v Tech-
nických službách města Ústí nad Labem.
A tak doufám, že si mohu dovolit kriticky
porovnat minulý a současný stav ve vědě
a výzkumu.

Doba před rokem 1990 je charakterizo-
vána obrovským množstvím různých
ústavů rezortních, oborových i podniko-
vých. Tato struktura souvisela s velmi limi-
tovanými možnostmi socialistického hos-
podářství, kdy v tehdejším Českosloven-
sku neexistovala konvertibilní měna a na
západních hranicích byl ostnatý drát
a prakticky veškeré technologie bylo nutno
řešit doma ze surovin dovezených v rámci
zemí RVHP. Struktura výzkumných ústavů
v ČSSR v roce 1986 je podrobně popsána
včetně počtu zaměstnanců na webu časo-
pisu CzechIndustry a nebudu se do po-
drobností těmito ústavy zabývat, dobře
znám jen čtyři z nich, kde jsem byl ve své
profesní kariéře zaměstnancem. Tyto
ústavy měly poměrně velký počet zaměst-
nanců a také úroveň jednotlivých jejich od-
dělení byla velmi rozdílná.  

Po roce 1990, kdy došlo k přechodu na
tržní ekonomiku a odstranily se překážky
obchodu s rozvinutými kapitalistickými ze-
měmi a československá, později česká, ko-
runa se stala volně směnitelnou měnou,
přestala potřeba existence takového množ-
ství výzkumných ústavů aplikovaného výz -
kumu. A tak až na malé výjimky tyto ústavy
postupně zanikly. Přitom se ztratila i pod-
statná část kapacity výzkumné základny.

Postupně – při privatizaci do rukou zahra-
ničních vlastníků a zrušení výzkumných ka-
pacit v Československu – se většina  vý-
zkumných pracovníků  přesunula do zemí
majitelů vzniklých velkých korporací. Ně-
které obory jako třeba textilní byly ná-
sledně vystaveny tvrdé konkurenci z Asie
a tak ztratil na významu i Výzkumný ústav
textilní v Liberci. Obdobný osud potkal
i Teslu VÚST, která ještě koncem 80 let mi-
nulého století zaměstnávala přes 1700 za-
městnanců. Tesla VÚST úzce kooperovala
se sklářským výzkumným ústavem VÚSU
Teplice, který patřil do koncernu Sklo
Union Teplice, který v letech 1981 – 1988
se zabýval technologií výroby optických
vláken ve spolupráci se Společnou labora-
toří silikátů VŠCHT a Akademie věd (SLS).
VÚSU Teplice řešil podstatnou část výroby
optických vláken od výroby ingotů ze su-
perčistého skla a vlastní tažení preforem
a na něj navazovala SLS, která řešila ko-
nečnou fázi výroby tedy tažení optického
vlákna z preforem (skleněných tyčí prů-
měru 10 až 14 mm). Optoelektronický pře-
nos je podmíněn zvládnutí technologie pří-
pravy extrémně čistého skla, neboť i nej-
čistší přírodní surovina křemene měla
útlum přenosu nejméně o 3 až 6 řádů vyšší
než bylo nutné pro přenosové médium.
A tak po neúspěšných experimentech pro-
jektu SILSYN ve SVÚS Hradec Králové roz-
hodla vláda a ministr pro technický a in-
vestiční rozvoj o zakoupení licence „Plaz-

mové depozice superčistého skla z kapa-
liny SiCl4 od firmy Quartz et Silice“. Cena
za licenci plazmové depozice byla na teh-
dejší dobu astronomická okolo 30 mil.
francouzských franků. Na technologii vý-
roby křemenného ingotu ze superčistého
skla navázal VÚSU Teplice v rámci projektu
Optovlákna linkou na tažení preforem za
použití elektrické odporové pece vlastní
patentované konstrukce. Přínos Společné
laboratoře VŠCHT a Akademie věd nebyl
tak velký, neboť ta řešila jen tažení vláken
za použití americké pece firmy Centorr
a pláštěm jádra optického vlákna doveze-
ných nebo později vytažených ve VÚSU
Teplice tvořil vytvrzený materiál dovezený
od firmy Dow Corning.  I když Českoslo-
vensko koupilo licenci Quartz et Silice
a disponovalo v té době asi nejlepší elek-
trickou odporovou pecí na tažení preforem
na světě, k rozšíření výroby optických vlá-
ken v Československu, později v České re-
publice nedošlo. Příčinou byl v dramatic-
kých 90. letech minulého století kriminální
čin, kdy už částečně znehodnocená optická
vlákna bez teflonové ochrany byla u Ko-
operativy pojištěna asi na 100 milionů Kč
a zapálena někde na Ukrajině. A pro nezá-
jem vedení tehdejšího Sklo Unionu byla
linka na depozici prodána za pakatel zpět
firmě Quartz et Silice, tažná linka optických
vláken s propan-kyslíkovým hořákem
vlastní konstrukce byla prodána do Tu-
recka a tažná linka tažení preforem, která

K diskusi

Může bádání na Univerzitách a v Akademii věd nahradit
zrušené ústavy aplikovaného výzkumu? 
Dovolím si porovnat výzkum v bývalých ústavech aplikovaného výzkumu s dnešním výzkumem 
v Akademii věd a na Univerzitách. 

>
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Může bádání na Univerzitách a v Akademii věd nahradit zrušené ústavy aplikovaného výzkumu? 

bez depozice křemenného ingotu pozbyla
praktického významu, byla po částech pro-
dána do šrotu a to včetně dílů odporové
pece a unikátního transformátoru výkonu
100 kW při proudu až 10 000 ampér.  

Poměrně známý keramický ústav VÚEK
Hradec Králové společně s VVZ Elektropor-
celán Louny řešil v letech 1977 až 1981
technologii výroby izolátorů především
pro jadernou energetiku, zejména pro JE
Temelín. Pro rozvody 2 bloků výkonu 1 000
MW bylo nutné vyvinout spolehlivou pře-
nosovou elektrickou soustavu.  V tomto
projektu byla zvládnuta technologie vý-
roby nové hmoty s vnášeným oxidem hli-
nitým, což vedlo k dramatickému zvýšení
mechanických pevností izolátoru. Na
tomto projektu pracovala tehdy asi polo-
vina kapacity VÚEK Hradec Králové (okolo
100 výzkumníků) a asi 20 výzkumných
a vývojových pracovníků VVZ Elektropor-
celán Louny. V rámci projektu spolupraco-
val i výrobce oxidu hlinitého Závody SNP
Žiar nad Hronom. Podstatným zvýšením
teploty přeměny fází Al2O3 za použití ma-
lého množství AlF3 jako katalyzátoru se po-
dařilo vyrobit alfa modifikaci Al2O3, která
již při další technologii výroby izolátorů ne-
prodělávala fázové přeměny, jež se vysky-
tovaly u všech nízkoteplotních modifikací
Al2O3. V rámci tohoto projektu se řešila
i oxidová, hlavně korundová keramika. Na
základě experimentálních prací, které jsou
podrobně popsány v disertační práci Jin-
dřicha Šulce, byly nalezeny podmínky pro
výrobu oxidu hlinitého vhodného pro spe-
ciální korundovou keramiku připravenou
na základě srážení alkalického roztoku hli-
nitanu oxidem uhličitým viz. Českosloven-
ský patent J. Šulce a spol. Přesto, že bylo
ověřeno za jakých podmínek je možno vy-
robit žádaný Al2O3 pro korundovou kera-
miku a byly sestaveny i kinetické rovnice
procesu k výrobě speciálního Al2O3 pro
oxidovou keramiku k výrobě ve Žiaru nad
Hronom nedošlo. Experimenty potvrze-
nými fotografiemi z elektronického rastro-
vacího mikroskopu bylo odhaleno, že tato
surovina je velmi podobná surovině A 16
vyráběné ve firmě ALCOA (Aluminium cor-
poration of Arizna). Obdobný osud stihl
i výrobu tzv. startovacího prášku ve Spolku
pro chemickou a hutní výrobu v Ústí nad
Labem, kdy by po vyřešení rekrystalizace
se mohlo vycházet ze síranu hlinito-amon-
ného, který odpadá při neutralizaci kyse-
lých vod ve státním podniku Diamo Stráž
pod Ralskem. A tak z důvodů chybějící ab-
sorpce plynů z rozkladu AlNH4SO4. 12H2O
(kamence hlinito-amonného) v muflových
pecích se výrobna monokrystalů ve Spol-
chemii zrušila. Takže se kamenec vozí na
skládku a vodík z membránové elektrolýzy
NaCl se zatím bez valného užitku spaluje.

Velmi úspěšný v průmyslových realiza-
cích aplikovaného výzkumu byl tehdejší
Výzkumný ústav anorganické chemie
(VÚAnCh) v Ústí nad Labem. Tento ústav
garantoval a zaváděl průmyslové techno-
logie výroby umělých hnojiv typu NPK
(dusík N, fosfor P a draslík K) do průmys-
lové praxe. VÚAnCh se podílel na zavedení
výroby NPK a dalších průmyslových hnojiv
v tehdejších podnicích jako například v Se-
cheza Lovosice, CHZJD v Bratislavě, Duslo

Šala nad Váhom i dalších. Uvedu jen jeden
příklad, kdy při neutralizaci rozložené fos-
forečné suroviny (Kola apatitu nebo afric-
kých fosfátů) dochází při neutralizaci čpav-
kem okolo pH 2,2 k výskytu reologického
maxima, které za provozních podmínek
v reaktoru o obsahu desítek m3 by mělo fa-
tální následky viz. práce J. Šulce. Tento jev
z tabulkových hodnot neutralizačních tepel
nelze vyčíst, tato skutečnost byla získána
velmi podrobnými experimenty neutrali-
začního uzlu výroby prováděných za adi-
abatických podmínek v Dewardově ná-
době. Značné technologické problémy se
vyskytly i při náhradě Kola apatitu za
africké fosfáty z důvodu vysokého obsahu
organických látek v surovině, což způso-
bilo velké technologické potíže při realizaci
podle československé licence výroby NPK
hnojiva dle vymrazovací technologie (je
třeba oddělit přebytečný Ca(NO3)2 . 4 H2O
před vlastní neutralizací) Sechezy Lovosice
ve Španělsku. Zde je nutné si uvědomit, že
statkových, tedy přírodních hnojiv, je dnes
velmi málo a aby se udržela dobrá výnos-
nost z obdělávané půdy, musí se hnojit
uměle, tedy chemicky vyrobenými NPK
hnojivy. Kdyby se snížil výnos poli z hek-
taru na úroveň 18. století nebo středověku,
hrozil by dnes Evropě hladomor z nedo-
statku potravin. VÚAnCh byl i velmi
úspěšný v dalších realizacích chemicko-in-
ženýrských operací jako byla krystalizace
díky J. Nývltovi nebo i absorpci průmyslo-
vých plynů atd.

V Praze Běchovicích bylo i několik vý-
zkumných ústavů většinou z oblasti ener-
getiky, jedním z nich byl i ÚVP Běchovice.
Tento ústav řešil letech 1988 až 1991 i re-
generativní technologii odsiřování magne-
zitovou metodou, která byla postavena na
jednom bloku 200 MW v Elektrárně Tuši-
mice 2. A protože Akademie věd odmítla
se tohoto projektu zúčastnit s ohledem na
to, že se nejedná o základní výzkum, z ob-
dobných důvodů spolupráci na tomto pro-
jektu odmítla i VŠCHT Praha i většina praž-
ských zaměstnanců ÚVP Běchovice. A tak
vzniklo detašované pracoviště ÚVP Běcho-
vice v Ústí nad Labem, které převzalo od-
povědnost za najetí této technologie
v hodnotě tehdejších 1,5 miliardy Kčs.
Autorem této regenerativní technologie
byl NUIF Moskva a předpokládalo se, že

absorpční činidlo MgO zreaguje v absor-
béru s SO2, který je obsažen v kouřových
plynech, na MgSO3 a vzniklý hydrát síranu
hořečnatého MgSO3. 7 H2O se vysuší a roz-
loží v rozkladné peci zpět na SO2 a MgO.
Oxid siřičitý se následně využije v klasické
výrobně kyseliny sírové včetně běžné oxi-
dace SO2 na SO3 na vanadiovém katalyzá-
toru a vzniklý MgO rozkladem se opět vy-
užije k absorpci SO2 z kouřových plynů
bloku o výronu 200 MW. Myšlenka to byla
jistě dobrá, ale provedení některých dílčích
aparátů této technologie podle představ
Prof. Likova z NUIF Moskva se později uká-
zalo jako naprosto nefunkční a vedlo k tra-
gickému neúspěchu této regenerativní
technologie. Fluidní sušič granulátoru ne-
zajistil stabilní fluidní vrstvu nehomogen-
ního materiálu a rozkladná pec měla běž-
nou oxidační atmosféru. Vědečtí a vý-
zkumní pracovníci ÚVP Běchovice po-
bočka Ústí se ještě snažili dva základní ne-
funkční aparáty této regenerativní techno-
logie nahradit jinými, např. místo fluidního
nefunkčního sušiče granulátoru instalovat
jak je dnes běžné vakuový pásový filtr a za-
jistit redukční atmosféru rozkladné pece,
aby nedocházelo k oxidaci MgSO3 na ter-
modynamicky stabilní a nerozložitelný
MgSO4.  Bohužel námitky ústeckých pra-
covníků ÚVP nebyly vyslyšeny a celá rege-
nerativní technologie včetně celé již dosta-
věné komerční jednotky výroby H2SO4

skončila ve šrotu. Šlo tehdy o politické roz-
hodnutí, hlas chemických technologů
nebyl vyslyšen.

Výsledkem výzkumných projektů zpra-
vidla státních nebo rezortních výzkumných
úkolů v ústavech aplikovaného výzkumu
byly realizační výstupy, tedy převedení vý-
sledku výzkumu po průmyslové praxe.
V každé závěrečné zprávě těchto výzkum-
ných úkolů byla spočítána efektivita vlože-
ných prostředků na výzkum. Hodnotícím
kritériem byl diskontovaný zisk (zpravidla
zisk z výroby nového výrobku podle vyře-
šené technologie za 10 let ponížený o in-
flaci) dělený náklady na výzkum. I když se
u těchto poměrně velkých projektů ne
všechny dílčí realizační výstupy realizovaly,
tento poměr byl obvykle vyšší než 1, někdy
byl dokonce vyšší než 3, tedy 1 Kčs nákladů
na výzkum znamenala zisk za 10 let ve vý-
robním podniku vyšší než 1 Kčs, někdy do-
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konce u nejúspěšnějších projektů vyšší než
3 Kčs.  Zisk z nové výroby tak byl hnacím
motorem výzkumu v již zaniklých výzkum-
ných ústavech aplikovaného výzkumu.

Výzkum v Akademii věd ČR je zcela jiný
a jeho podstatná část je hrazena ze stát-
ního rozpočtu. Bohužel jen některé ústavy
Akademie jsou schopny přinést takové vý-
sledky, které je možné převést do průmys-
lové praxe. Zcela jedinečný je Ústav orga-
nické chemie a biochemie AV v Praze
v Dejvicích.  Tento ústav disponuje nejlep-
šími chemiky organických syntéz v České
republice a spolupracuje i díky svému ve-
dení s velkými americkými farmaceutic-
kými společnostmi a také v minulosti při-
nesl velké finanční prostředky za patenty
antivirotik Prof. Holého a jeho spolupra-
covníků. Většina dalších ústavů AV ČR ne-
dosahuje bohužel takové úrovně. Uvedu
zde jen jeden osobní příklad. Zástupce ře-
ditele pro cílený výzkum Ústavu fyziky
plazmatu navrhl pro přeměnu lithia z lit -
hných slíd na vodorozpustnou formu plaz-
movou technologii. Na plazmové techno-
logii jsem řadu let pracoval, rovněž na její
poloprovozní jednotce výzkumného
ústavu Quartz et Silice v Phitivies Francie
a tak jsem si vypočetl poměr kilogramo-
vých cen nejlacinějšího optického vlákna
typu PCS a karbonátu lithia Li2CO3, jehož
cena je dnes okolo 10 000 USD za tunu.
Poměr cen těchto produktů byl v rozmezí
1000 až 10 000. O tolik dražší je kilogra-
mová cena optického vlákna. Takže tato
technologie je pro průmysl ekonomicky
naprosto nevhodná, je příliš drahá. Rovněž
naprosto nepoužitelná je plazmová tech-
nologie pro likvidaci odpadu. A po mnoha
letech realizace Fúzního reaktoru ITER
v Cadarache u Aix en Provance je zřejmé,
že i když tento fúzní reaktor splní tzv. Law-
sonovo kritérium, tedy kritérium udržitel-
nosti plazmatu, nelze s touto jadernou
technologií počítat pro komerční fúzní
elektrárnu. A tak ITER v Cadareche bude
sloužit jen pro vědecké poznatky fúzních

reakcí, které probíhají na Slunci, obdobně
jako v CERN Ženevě slouží největší urych-
lovač částic pro studium vzniku hmoty. Ze-
jména mladí vědečtí pracovníci Akademie
věd ČR by si měli uvědomit jisté základní
ekonomické mantinely jejich výzkumů.
A vedoucí představitelé Akademie by měli
mít na zřeteli, že v ČR nelze mít špičkové
výzkumné ústavy základního výzkumu
prakticky ve všech oborech. Proto bych do-
poručoval se soustředit na ty obory, kde
špičkové výsledky je možné pravděpo-
dobně očekávat. A následně tyto obory i fi-
nančně více podpořit.

Věda a výzkum na Univerzitách je pak
zcela odlišný. Bohužel, i když Česká repub-
lika je ve srovnání se zeměmi EU jedna
z nejprůmyslovějších zemí, technických fa-
kult univerzit je výrazná menšina. To je
dáno zpravidla hlavně obtížností studia ma-
tematiky, fyziky a chemie v komparaci s ji-
nými předměty studovanými zejména na
soukromých Vysokých školách a také dopo-
sud na relativně velmi nízkém ohodnocení
techniků. I když na vědu a výzkum do če-
ských Univerzit jdou značné finanční pro-
středky, užitek z těchto peněz je velmi malý.
Univerzity jsou v prvé řadě vzdělávací insti-
tuce. A protože fakulty jsou financovány pri-
márně institucionálními penězi, které jsou
závislé na počtu studentů a technické obory
mají vesměs velmi málo studentů, mají
i málo peněz i tzv. institucionální podpory.
Proto musí akademičtí pracovníci technic-
kých fakult pracovat na projektech, aby měli
přiměřený plat. Většina peněz v platech je
tak u některých akademiků, zejména profe-
sorů, někdy i docentů, tvořena převážně
z projektových peněz. Velká část projekto-
vých peněz nemá za cíl řešení nových tech-
nologií ani nových výrobků.  Většina financí
na Vysoké školy, například v roce 2019 přes
20 miliard Kč, šla do všeobecného a neori-
entovaného výzkumu, což bylo téměř 60 %
podpory rozpočtových nákladů na výzkum
a vývoj.  A ještě k tomu jsou peníze pro
vědu a výzkum na vysokých školách rozdě-

lovány velmi subjektivně. Stává se tak, že
aby profesor měl dobrý plat, píše se na 5
i více projektů, tedy i na takové, na nichž
prakticky vůbec nepracuje. Protože vedoucí
akademičtí pracovníci nejsou finančně za-
interesováni na žádných průmyslových vý-
stupech, zajímají se spíše o výstavbu no-
vých budov Kampusu a dávají například
přednost i výzdobě figurkami z dílny FUD
UJEP před řešením chemických technolo-
gií, kterým nerozumějí a tudíž se ani o ně
nezajímají. U větších projektů MPO nebo
TAČR je běžné i to, že na projektu teoreticky
pracuje 10 a více lidí z katedry, kteří se na-
příklad poloprovozních zkoušek pyrolýzy
čistírenských kalů na poloprovozní jednotce
ani neúčastní, ba ani na ni netrefí. To je způ-
sobeno tím, že Vysoké školy mají příjem
v závislosti na počtu studentů a technické
obory jich, jak jsem uvedl, mají málo.
A malé podniky, které jsou příjemcem z do-
tací Ministerstva průmyslu a obchodu
a musí částečně spolufinancovat projekt,
často po obdržení státní podpory většinu
svých pracovníků propustí nebo spolupří-
jemci dotace, který řeší projekt, tedy jako
například FŽP UJEP, část dotace prostě ne-
zaplatí, protože pro realizaci nákladného
prototypu si příjemce dotace musí vzít
u bank i komerční úvěry. Úspěšný projekt,
který musí být spolufinancován, může mít
zpravidla úspěch zejména tam, kde je velká
pravděpodobnost jeho následného využití
ve výrobě. A zde si musíme uvědomit, že in-
vestice na realizaci výroby třeba uhličitanu
lithného  Li2CO3 by byla třeba pro Spolek
pro chemickou a hutní výrobu v řádu jed-
notek miliard korun, což je o několik řádu
více, než jsou případné dotace na výzkum
a vývoj poskytnuté Ministerstvem prů-
myslu a obchodu a tak vlastní realizace vý-
robní jednotky je pro podnik o velikosti asi
900 zaměstnanců velice vážné strategické
rozhodnutí.

Co říci závěrem?  Dnešní výzkum v ústa-
vech Akademie věd a zejména na Univer-
zitách nemůže nikdy zcela nahradit činnost
zrušených ústavů aplikovaného výzkumu
a hlavně obrovské množství práce, která je
nutná pro převedení dobrých nápadů do
průmyslové praxe. A na realizující společ-
nosti i skvělých technologií je, aby
úspěšně vyřešený výzkum převedla do vý-
roby. Ale k tomu musí sama vynaložit
často investice řádu i stovek milionů Kč,
někdy i miliard Kč. A to může být samo-
zřejmě také zásadní limitující podmínka.
Ale revitalizovaných ústavů aplikovaného
výzkumu nemusí být mnoho, stačí podpo-
řit jen ty, kde je to jen prakticky dnes
možné, jako třeba VÚAnCh Ústí nad
Labem a kde je i velká pravděpodobnost,
že výzkum a vývoj v nich prováděný bude
směřovat k průmyslové realizaci a bude
akceptován realizující výrobní společností.

Posouzení tohoto článku nechám na las -
kavých čtenářích. Ale nikdo není dokonalý.
Ti chytří se z chyb poučí, ti druzí je opakují
stále. �

Ing. Jindřich Šulc, CSc., 
bývalý zaměstnanec VÚAnCh Ústí n. L.,

VVZ EPL Louny, VÚSU Teplice 
a ÚVP Běchovice
Ilustrační foto Pixabay
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Realita je jiná. I když v Evropě v roce 2050
budeme mít „zelené“ všechny výše uve-
dené segmenty ekonomiky, globální ote-

plování bude pokračovat, navíc celosvětově po-
roste i množství emisí v ovzduší. Proč tomu tak
je, se budeme podrobněji zabývat v prvním
čísle CzechIndustry 2021. Nyní se ohlédněme
do minulosti. Přinášíme několik pasáží, které
jsou věnovány uhlíku v širších souvislostech.
Jsou podnětem k zamyšlení třeba o tom, jak
dnes hospodaříme se zemědělskou půdou
a o dalších diskutovaných otázkách. 

Produkce rostlinná 

Důležitým pramenem výživy je zelené rostlině
i vzduch, neboť z něho čerpá nejdůležitější část
své potravy – uhlík – který se účastní stavby
všech složek jejího těla. Přijímání uhlíku ze
vzduchu děje se pouze za spolupůsobení světla
a tepla slunečního. Rostlina jemnými otvory
v listech (průduchy) vdechuje kysličník uhličitý
ze vzduchu, za pomoci zeleně listové a paprsků
slunečních jej rozkládá na uhlík a kyslík. Uhlík si
podržuje a kyslík vydechuje zpět do ovzduší.
Z uhlíku staví rostlina za přibrání solí z půdy
a vody svoje tělo. Bez přijímání uhlíku nemůže
nastati přijímání jiných živin a stavba těla a je
tedy toto vnímání uhlíku (asimilace) základní
podmínkou celé produkce rostlinné. A jelikož

celý tento zjev je působen a podmíněn zářením
a teplem slunečním, je celý život rostliny hro-
maděním sluneční energie v zásobních látkách
jejího těla. Z takto nahromaděné energie je
potom živo všecko tvorstvo. Zásoby uhlí, které
dnes ženou stroje světa, potrava, která dodává
zvířatům i lidem sílu k práci, jest vlastně rostli-
nou nahromaděná energie sluneční. Co se ne-
podařilo dosud žádnému technikovi, to provádí
zemědělec pomocí zelené rostliny – zužitkovává
světlo a teplo sluneční a přeměňuje je ve hnací
sílu a práci.

Jak již bylo řečeno, při asimilaci váže se uhlík
a uvolněný kyslík se vrací do ovzduší. Tím ze-
lená rostlina zbavuje vzduch kysličníku uhliči-
tého a sytí jej kyslíkem, který je nutný k dýchání
živočichů i rostlin. Idea zelených pásů (pruh
lesů a rostlinstva vůbec) kolem měst, která je
heslem hygieny XX. století, spočívá na tomto
poznatku. �

Ing. Dr. Václav Vrbenský, 
XX. století, díl IV., Praha 1932

Biochemie se zřetelem 
k lesnickému výzkumnictví
Biochemie vzduchu. Výzkumy o složení ovzduší
tvoří dvě hlavní skupiny badání, z nichž prvá se
zabývá součástmi vzduchu, jež jsou pro vzrůst

a výživu lesních porostů a vegetace nepostra-
datelné – kyslíkem, kysličníkem uhličitým
a popř. i dusíkem, kdežto druhá skupina pojed-
nává o škodlivých součástech vzduchu, které se
vyskytují pouze ve výjimečných případech jako
složky kouřových plynů a exhalací z dolů, tová-
ren apod.

Z nepostradatelných součástí vzduchu nutno
na prvém místě uvésti kysličník uhličitý, který
hraje neobyčejně důležitou úlohu při tvorbě
dřeva a uhlohydrátových složek vegetačních or-
gánů rostlin. Kysličník uhličitý se tvoří spalová-
ním uhlí a při dýchání v organismu lidí, zvířat
a rostlin. Značný podíl na tvorbě kysličníku uhli-
čitého mají v půdě žijící nižší organismy, houby,
plísně a bakterie, které rozkládají ústrojné látky
v opadalém listí a jehličí a humusové součástky
lesních půd. Tímto dýcháním půdy se nahra-
zuje většina kysličníku uhličitého, jejž spotřebo-
vávají při vzrůstu lesní porosty a vegetace
vůbec. Za spolupůsobení světla, vody a zeleni
listové (chlorofylu) přijímají listy a jehličí kyslič-
ník uhličitý ze vzduchu (asimilace uhlíku) a tvoří
ústrojné látky, sestávající z uhlíku, vodíku a kys-
líku (uhlohydráty). Dřevo a celulosa obsahují asi
50 % uhlíku. Ročně asimiluje 1 hektar lesa asi
3600 kg uhlíku ze vzduchu, k čemuž je zapotřebí
16 milionů m3 vzduchu. Obsah kysličníku uhli-
čitého ve vzduchu se pohybuje kolem 0,03 %.
V ovzduší lesa však značně kolísá podle výšky

Z historie

Oxid uhličitý, globální oteplování a fakta

Globální oteplování je realita, viník je znám a nyní je třeba se s ním vypořádat. Jak? Bezemisním
průmyslem včetně energetiky, čistou dopravou, zemědělstvím a tak dále. Na první pohled to vypadá
jednoduše. Bohužel, jen na papíře. 
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vzduchové vrstvy, denní a roční doby, druhu
a staří porostu, vlivem větrů apod. Největší
množství kysličníku uhličitého obsahují vrstvy
vzduchu nad zemí do výšky asi 2 m, kde se hro-
madí kysličník, vzniklý při dýchání půdních or-
ganismů (0,05 – 0,07 %), ve výšce korun obsah
kysličníku uhličitého klesá (0,02 – 0,04 %).
V době intensivní asimilace ve dne a v létě
klesá, v noci a na podzim, resp. v zimě se zvy-
šuje. Četné výzkumy o složení vzduchu ve smr-
kových porostech prokázaly, že postupně
stoupá obsah kysličníku uhličitého ve vzduchu
s přibývajícím stářím porostů. Badáním o ob-
sahu kysličníku uhličitého v lesním vzduchu se
zabývali hlavně Ebermayer, Lundegard a Mei-
necke.

Suchý vzduch obsahuje 78 objemových pro-
cent dusíku, 21 % kyslíku a téměř 1 % argonu.
Obsah vodních par kolísá v mezích od 0 do 4 %.
Abnormální složení má vzduch v blízkosti továr-
ních středisek, hutí a velkých měst pro obsah
kouře a různých odpadních plynů, vznikajících
spalováním uhlí neb různými výrobními pro-
cesy. Rozbory bylo dokázáno, že i ve vzdále-
nosti 4 km od kouřového zdroje jsou ve vzdu-
chu lesů škodlivé plyny, v prvé řadě kysličník si-
řičitý. Obsahuje-li vzduch asi 0,01 % kysličníku
siřičitého, poškozuje akutně vegetaci lesních
dřevin, kdežto již při obsahu 0,001 % - 0,0001 %
byly pozorovány chronické škody. Jestliže
vzduchu obsahuje 0,0001 %, projde ročně lis-
tím, resp. jehličím dřevin na 1 ha asi 48 kg kys-
ličníku siřičitého. Nastává porucha asimilace
rozrušením chlorofylu, poruchy dýchání
a transpirace (vypařování vody). Nejméně citli-
vými oproti kouřovým plynům a exhalacím to-
váren z jehličnanů je borovice černá, b. obecná,
vejmutovka, douglaska, pak jedle a smrk, velmi
citlivý je modřín, poněvadž má měkké jehličí.
U listnáčů klesá postupně vzdornost v této
řadě: dub, javor, buk, lípa, jilm, jeřáb, bříza
a jasan. Listy břízy jsou v mládí velmi citlivé,
pokud se nepotáhnou vrstvou vosku, později
značně vzdorují. Poškozují se nejen starší po-
rosty, ale i kultury a znehodnocuje se půda od-
vápněním, zkyselením a ochuzením o živiny.
Zvlášť citlivé je mlází jedle. Kouřovými plyny
trpí též produkce semen, zvláště u jedle
a smrku, a znesnadňuje se přirozené zmlazo-
vání porostů. Nezřídka škodí lesním porostům
též fluor, kyselina solná aj. součástky továrních
exhalací. V badání v oboru biochemie toxic-
kého vlivu kouřových plynů a exhalací zasloužili
se zejména Stöckhardt, Schroeder, Wislicenus,
Wieler, Gerlach aj., u nás Stoklasa, Farský aj.

Důležitou kapitolou lesnické biochemie jest
výzkum lesních půd, který se rozpadá ve dvě
složky: biochemii původního vzduchu a bioche-
mii pevných součástek a půdních roztoků.

Biochemie půdního vzduchu je dosud po-
měrně málo probádána, zejména pokud se týče
jejího významu pro vzrůst porostů a stanovištní
vegetace. Obsah a složení vzduchu v lesních pů-
dách jest jednou z nejvýznačnějších fysikálních
vlastností, na nichž závisí produktivita půdy.
Chemické složení vzduchu obsaženého v pó-
rech lesních půd, je velmi odlišné od složení
vzduchu v ovzduší nad půdou. Obsahuje méně
kyslíku než vzduch v ovzduší, ježto při dýchání
kořenů rostlinné vegetace a nižších organismů
v půdě (bakterií, plísní) se spotřebuje značné
množství kyslíku. V suchých smrkových poros-
tech s pokrývkou surového humusu neb vege-
tace mechů kolísá obsah kyslíku v půdním vzdu-
chu od 16,3 – 20,7 %, v porostech s vegetací by-

linnou kolem 20 %, v zamokřených porostech
smrkových klesá někdy až na 1 – 2 % kyslíku.
Obsah kysličníku uhličitého naproti tomu je
v půdním vzduchu nepoměrně vysoký; v les-
ních půdách se pohybuje od několika desetin
procenta až do 2 – 3 % v hloubce 10 – 30 cm.
Vyšší obsahy byly zjištěny v půdách s hustou
pokrývkou vegetace, hlavně mechů, v půdách
zamokřených smrkových lesů (až 6 % CO2) nebo
špatně provzdušněných, poněvadž měly nepro-
dyšné pokrývky surového humusu. Na těchto
stanovištích mohou vegetovati pouze rostliny,
které jsou k otravným účinkům kysličníku uhli-
čitého krajně necitlivé. Nahromadění kysličníku
uhličitého v množství přes 1 – 2 % označiti jako
dolní mez toxicity pro rostliny. Badáním v oboru
biochemie vzduchu lesních půd se zabývali
hlavně Romell a Lundegard ve Švédsku. �

Dr. Ing. Antonín Němec, 
přednosta Biochemického ústavu, 

XX. století, díl IV., Praha 1932 

Výživa rostlin a hnojení

Nerostné živiny v půdě obsažené nejsou jedi-
ným pramenem výživy zelených rostlin. Nejdů-
ležitější prvek, který jest základem tvorby živé
hmoty, jest přijímán ze vzduchu, jest to uhlík,
prvek, který se účastní na stavbě všech ústroj-
ných sloučenin, takže polovina rostlinné sušiny
jest jím tvořena. Zelené rostliny přijímají uhlík
ve formě kysličníku uhličitého ze vzduchu, který
pomocí paprsků slunečních ve svých zelených
orgánech vážou v drobných tělískách (chloro-
plastech), jež obsahují zeleň listovou či chloro-
fyl. Úkaz ten zove se fotosynthesa; probíhá jen
ve dne a projevuje se štěpením kysličníku uhli-
čitého na uhlík, který si rostlina ponechává,
a kyslík, který vypouští do ovzduší. Z uhlíku vy-
tváří rostlina přímo v chloroplastech škrob.
Buňky, jež nemají zeleně listové, (chlorofylu),
nejsou schopny přijímati uhlík z kysl. uhličitého
a jsou ve své uhlíkaté výživě odkázány buď na
jiné rostliny, neb zvířata, na nichž cizopasí (ko-
kotice, parasitické bakterie a houby), nebo se
vyživují z hnijících nebo trouchnivějících ústroj-
ných látek (saprofytické houby a bakterie). Asi-
milace kysličníku uhličitého a tvorba škrobu
u zelených rostlin jest jednou z největších ta-
jemství přírody, které člověk hleděl proniknouti.
Zabralo by mnoho místa, kdybychom sledovali
vývoj tohoto badání, jež trvá po celé 19. století.
Rok 1840 památný rázným vystoupením Liebi-
govým jest důležitým mezníkem proto, že padá
Thaerova humusová teorie, která učila, že rost-
lina přijímá výživu z humusu v půdě. Přes to, že
hned v počátcích tohoto badání byly zjištěny
podmínky asimilace kysličníku uhličitého a sta-
noveny i produkty, škrob a kyslík, přece výrobní
proces škrobu v zelené buňce nepodařilo se do-
dnes rozluštit. Jednotlivé chemické rovnice,
které naznačil Liebig (1854), Berrhelot (1864),
Boussingault (1868), Baeyr (1870) a řada jiných
badatelů 19. století, Bauer (1909) a Stoklasa
(1912) ve 20. století zůstaly na konec přece jen
hypothesami. Výrobní proces zůstává tajem-
stvím zelené buňky, které příroda žárlivě střeží.

Asimilací kysličníku uhličitého tvoří se látky
(škrob, cukr), jež v sobě tají velké množství
energie, která jest zdrojem energie v těle rostli-
nném a tím i živočišném. Jest to v podstatě vá-
zaná energie paprsků slunečních. Z celkového
množství energie, jež v slunečním záření jest
rostlině k disposici, zužitkuje tato jen malou

část. Becquerel shledal, že listy topinamburu
obdrží za 1 hodinu na ploše 1 m2 600 000 kalorií
od slunce, z tohoto množství zužitkují však jen
3 200 kalorií k tvorbě 0,8 g škrobu. Příčina tkví
v tom, že jednak obsah kysl. uhličitého, vody,
a ostatní vegetační faktory nejsou sladěny op-
timálně podle zákona fysiologických vztahů,
jednak v tom, že jsou omezovány samotnou
asimilační schopností určitého rostlinného
druhu. Tak obilniny zasimilují asi o ½ méně kys-
ličníku uhličitého než okopaniny. Ale i u jednot-
livých odrůd téhož druhu jest tato pracovní
schopnost různá. Zušlechťováním snaží se ze-
mědělství v prvé řadě vypěstiti takové odrůdy,
které mají největší pracovní schopnost asimi-
lační.

Z vnějších činitelů má vedle záření sluneč-
ního rozhodující vliv obsah kysličníku uhličitého
ve vzduchu. Zásoba tohoto plynu udává se ve
vzduchu na 0,03 %. Při vyšším obsahu kyslič-
níku uhličitého nastává zvýšení jeho asimilace,
ovšem ne úměrně, nýbrž podle zákona ubýva-
jících výnosů. Pokusně bylo zjištěno, že
stoupne-li obsah kysličníku uhličitého na 1 %,
zvýšila se asimilace pouze asi o polovinu. Sa-
mozřejmo, že spolupůsobí zde i ostatní činitelé
(světlo, teplo, obsah živin v půdě). Montemartin
(1893) stanovil, že pro většinu rostlin jest opti-
mální koncentrace 4 %. Pozdějšími výzkumy H.
Fischerovými (1920), Reinauovými (1920)
a hlavně Bornemannovými (1920) se ukázalo,
že nízký obsah kysličníku uhličitého ve vzduchu
jest vegetačním faktorem v minimu zastoupe-
ným a že umělým zvyšováním jeho lze výnosy
značně zvýšiti, mnohdy i zdvojnásobiti.

Není divu, že vyskytla se myšlenka, hnojiti
kultury tímto plynem. Za tím účelem sestavena
soustava rour, rozvedených v zemi, jimiž se
kysl. uhličitý uměle vyráběný rozváděl. Kysl.
uhličitý, jako plyn těžší vzduchu, hromadí se
v přízemních vrstvách, které obohacuje. Ovšem
nákladnost aparatury, jakož i nákladný provoz
ani z daleka nedovolují zařizovati něco podob-
ného v polních kulturách, takže lze použíti na-
nejvýše tohoto způsobu ve sklenících, kde se
též zvýšená koncentrace tohoto plynu lépe
udrží a není vystavena tak ohromným ztrátám
jako ve volném poli. 

Obohacování půdy a přízemních vrstev kysl.
uhličitým děje se však ještě jinou přirozenou
cestou, dýchacích činností kořenů, dýchací čin-
ností ústrojenců v půdě žijících, jako jsou
hlavně bakterie a plísně, různí živočichové, ží-
žaly, larvy apod., které Francé označil jako eda-
fon. Stoklasa vypočítal, že v dobré půdě se vy-
dýchá při průměrné teplotě 15 °C na ploše 1 ha
do hloubky 40 cm za 220 dní asi 7 500 000 l kys-
ličníku uhličitého, takže každý 1 kg půdy přijde
ve styk se 2 l tohoto plynu. Na základě vydýcha-
ného množství kysl. uhličitého lze souditi také
na úrodnost půdy. Lví podíl na této tvorbě ná-
leží mikroskopickým ústrojencům, již žijí rozkla-
dem organických látek. Podle Stoklasy spotře-
bují na 1 ha půdy do hloubky 30 cm 1 600 až
3 000 kg uhlíku, obsaženého v 32 000 – 60 000 kg
humusu k své výživě. Činností mikroflory roz-
kládá se humus v minerální živiny a kysličník
uhličitý, jenž jest zdrojem uhlíkaté výživy zele-
ných rostlin. Problém uhlíkaté výživy jest tak
v podstatě otázkou humusovou. Tak moderní
věda opět vysoce ocenila význam humusu,
ovšem pod zcela odlišným zorným úhlem, než
jak se na věc dívala humusová teorie Thaerova.

Vzduch půdní jest téměř desetkráte kysliční-
kem uhličitým bohatší, mimo to značná část
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plynu jest pohlcena vodou v slabou kyselinu
uhličitou, která působí uvolňování minerálních
živin rostlinných z forem těžko ve vodě rozpus -
tných.

Obsah humusu rozhoduje z velké části
o úrodnosti orných půd. Proto význam mrvy,
močůvky, kompostu se dnes v zemědělství více
cení než v době Thaerově a moderní zeměděl-
ství pěstuje hojně plodiny na zelené hnojení,
aby zvýšen byl obsah ústrojných látek v půdě.
Byly studovány procesy rozkladu, jimž podléhá
mrva na hnojišti i na poli, a vyřešeny způsoby,
jak tuto cennou hmotu exaktně konservovati a jí
co nejekonomičtěji na poli využíti. Stejně nová
éra si vyžádala řešení otázek konservování mo-
čůvky a ukládání kompostů. Do prakse však
tyto poznatky jen pozvolna vnikají, proto ztrá-
címe ještě miliony v těchto statkových hnoji-
vech.

Uhlíkatá výživa zemědělských kultur stává se
důležitým problémem vědeckého badání. O dů-
ležitosti tohoto problému svědčí několik zajíma-
vých čísel, jež uvádí profesor Stoklasa. Dnešní
obyvatelstvo na zemi (1,9 miliard) spotřebuje
ročně v potravě 2 miliardy q uhlíku. Stoupne-li
počet obyvatelstva za 100 let na 6 miliard duší,
bude potřebovati k výživě 6 miliard q uhlíku.
Jest otázka, zda skutečně zemědělství bude s to
zásobovati tak obrovské množství; nynějšími
metodami ve výrobě rostlinné to možno není.
Na druhé straně jest zajímavo, že veškerá svě-
tová produkce rostlinná využitkuje pouze 2 %
veškeré zářivé energie sluneční. Jedinou zá-
chranu vidí Stoklasa v racionelním využitkování
kysličníku uhličitého v půdě, zvýšením asimi-
lace uhlíku rostlinami, větším využitkováním
energie sluneční působením radiových paprsků
beta a gama. A tak věda, která vyřešila problém
dusíku ve čtvrt století, stojí dnes před novým
problémem uhlíku. Množící se lidstvo očekává
od vědy, že promluví v brzku uspokojivě i v této
otázce. �

Ing. Dr. Ant. Klečka, 
docent Čes. vys. učení technického v Praze,

XX. století, díl IV., Praha 1932 

Čtyři živly

Ročně spálí lidé v topných tělesech půl druhé mi-
liardy tun uhlí a vytvoří z něho kysličník uhličitý.

Kdyby všechen tento kysličník uhličitý zůstá-
val ve vzduchu, zdvojnásobilo by se jeho množ-
ství za pět set let, ne-li dříve. Následkem toho
by zhoustl vzduch kolem země a propouštěl by
mnohem méně slunečních paprsků, než je
tomu nyní. Země by vylučovala méně tepla.
Její podnebí by bylo o celé čtyři stupně mír-
nější. Sníh by se udržel pouze vysoko v horách,
bílé čapky pólů by začaly na okrajích rychle tát.

Ale všechen kysličník uhličitý ve vzduchu ne-
zůstane. Budou jej pohlcovat listy rostlin – to
znamená, že zelený háv země bude bohatší
a pestřejší. Kysličník uhličitý bude pohlcovat
voda. Tím se urychlí rozpouštění a odplavování
vápence, do moře se dostane více vápna, život
podmořské říše bude pestřejší, na mořském
dně se uloží více usazenin.

Sluneční světlo je čtvrtý živel, který oživuje
a uvádí v pohyb tři ostatní živly: zemi, vodu
a vzduch.

Bez slunečních paprsků by nebyly na zemi
ani rostliny, ani živočichové. Na pevnině by ne-
tekly řeky, v moři by nebyly proudy a ve vzdu-
chu vítr.

Ale země nejen dostává sluneční energii, ale
odevzdává ji také vesmíru. Dostává ji v podobě
zlata, jako zářivé sluneční paprsky, a vrací ji
v podobě mědi, jako tmavé, neviditelné vyza-
řování.

A proto je důležité zavést pro zemi knihu pří-
jmů a vydání a vypočítat, kolik energie dostává
kterékoliv místo na zeměkouli a kolik energie
vrací.

Kdyby země vracela všechno, co dostává,
bylo by to pro nás velmi špatné. Vždyť na pří-
klad v létě dostává točna více světla než rovník,
protože na točně v létě slunce nezapadá. Ale
užitek je z toho malý. Točna je pokryta sněhem
a tento sníh vrací čtyři pětiny veškeré energie,
která na něj dopadá.

Na rovníku však sníh není, tam je zemský po-
vrch tmavý, vrací méně vesmíru a odráží méně

slunečních paprsků. Proto také dostává půda,
rostliny a zvířata více tepla.

Velký význam tu má rovněž průzračnost
atmosféry. Atmosféra dobře propouští sluneční
paprsky, je pro ně průzračná, kdežto tmavé vy-
zařování země propouští špatně. Proto také je
nám na zemi teplo: atmosféra je pro nás sklem
skleníku.

Stává se však, že se do atmosféry dostává
při sopečných výbuších prach. Nebo země pro-
chází mrakem kosmického prachu. Pak už není
atmosféra tak čistá, a my dostáváme méně slu-
nečních paprsků. 

Ale Země není jen přijímačem, nýbrž také
akumulátorem sluneční energie. Ložiska raše-
liny, nafty, hnědého a černého uhlí, to je světlo
zachycené a uložené do zásoby samou příro-
dou.

Lidé těchto zásob využívají a spalují na zemi
každý rok 1 500 miliard tun uhlí a 300 milionů
tun nafty.

To dává 5 miliard tun kysličníku uhličitého.
Kam mizí? Část vstřebávají svými listy rostliny,
které jej rozkládají za pomoci slunečních papr-
sků. Les, to je továrna na uhlík. Každý čtverečný
kilometr lesa vrací lidem 60 tun uhlíku ročně.

Ale mnohem více kysličníku uhličitého je pro
nás ztraceno. Rozpouští se ve vodě. Voda roze-
žírá vápenec a unáší do moře uhličitan vápe-
natý. Souše se tak stává na uhlík chudší a moře
bohatší. Z koloběhu látek vypadávají na miliony
let obrovská množství uhlíku, která se usazují
v moři.

Až lidstvo získá novou půdu, vysadí lesy
a přinutí rostliny, aby lépe zpracovávaly světlo
a kysličník uhličitý, pak bude lidstvo s to, aby za-
drželo na souši miliardy tun uhlíku, které nyní
mizí na dně oceánu.

Je ještě jeden velký úkol, který by již byl prav-
děpodobně rozřešen, kdyby se mu věnovala
třeba jen polovina té pozornosti a prostředků,
které si vyžádalo vyrobení atomové pumy.

Mám na mysli umělou fotosynthesu, rozklá-
dání kysličníku uhličitého slunečním světlem.

Až lidstvo vytvoří zařízení pro umělou foto-
synthesu, pak bude s to zachycovat kysličník
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uhličitý a dobývat z něho znovu uhlík v podobě
cukru.

Z bytosti závislé na rostlinném světě se člo-
věk stane bytostí, která si dovede udržet životní
sílu bez pomoci rostlin, která si dovede dobývat
chléb, aniž orala a sela.

Zařízení pro fotosynthesu bude možno umís-
tit v polárních oblastech, kde je zemědělství ne-
možné nebo spojeno s velkými těžkostmi.

Navykli jsme si myslet, že pólům se dostává
mnohem méně tepla než rovníku. Ale výpočty
ukazují, že v letní době, v červnu, se dostává
pólu o 36 procent více slunečního tepla než rov-
níku. A je-li přesto na pólu podstatně chladněji
než na rovníku, pak má na tom vinu sníh, který
téměř úplně odráží sluneční paprsky. Ale na
rovníku pohlcují sluneční teplo jak listoví rost-
lin, tak voda a půda.

*
Sahara by mohla poskytnout desetkrát více

energie, než se spotřebuje na celém světě. A to
tehdy, kdyby se využilo jen jednoho procenta
slunečního světla dopadajícího na Saharu.

Mohutné heliostanice jsou hudbou budou -
cnosti. Ale i nyní je možno a nutno udělat
mnohé, aby se zbytečně nespotřebovávaly zá-
soby topiva, které příroda nashromáždila.

Mendělejev říkal, že spalovat naftu znamená
pálit bankovky. Totéž by se dalo říci o uhlí. Z uhlí
se vyrábějí jak barvy, tak léky a tak i plastické
hmoty. A začínají se již z něho vyrábět výživné
látky, jako na příklad tuky.

Uhlík přechází do obrovského množství or-
ganických sloučenin. Při synthesi organických
látek dobývají chemici uměle to, co dříve vytvá-
řela ve své laboratoři jen příroda.

A počet takových látek se bude stále zvětšo-
vat. Umělé hmoty vytlačí před našima očima
hmoty přírodní.

Spalovat uhlí, to znamená zbavovat lidstvo
suroviny pro továrny budoucnosti, o kterých
dnes nemáme možná ani představu.

Abychom hospodařili rozumně s uhlím, je
třeba vyzískat z něho v energochemických
kombinátech všechno cenné, co nám může dát,
a spalovat jen odpady. 

Země není jen přijímačem a akumulátorem
energie, nýbrž je také zdrojem energie. Z nitra
se dostává povrchu Země pěttisíckrát méně
tepla než shora, od Slunce. A přece je energie
hlubin padesáttisíckrát větší než ta, kterou by
mohla dát nejmohutnější z elektráren světa. �

Michail Iljin, 
Přetvoření naší planety, Praha 1953

Složení vzduchu a jeho účinky na zeleninu

Na složení vzduchu je vázána fotosyntéza rost-
lin, ale i jejich dýchání, transpirace, opylování
atd. Z praktického hlediska nás nejvíce zajímá
obsah CO2, relativní vzdušná vlhkost, pohyb
vzduchu, obsah toxických látek a mechanických
nečistot.

Vliv obsahu oxidu uhličitého ve vzduchu
a jeho regulace
V našich oblastech se obsah CO2 ve vzduchu
pohybuje kolem 0,03 %. Různými pokusy bylo
zjištěno, že pro různé rostliny je toto množství
daleko pod optimem a jsou i názory podložené
důkazy, že oxid uhličitý má pro výnosy význam
limitujícího faktoru. Pokusy bylo také zjištěno,
že optimální koncentrace je rozdílná pro různé

druhy rostlin. Pro skleníkové okurky je až 0,6 %,
pro další plodiny se uvádí optimum 0,15 –
0,2 %. Příliš vysoká koncentrace CO2 nepůsobí
sice na rostliny toxicky, může však vyvolat při-
vírání nebo úplné zavření průduchů. Mezi ta-
kové zeleniny patří salát, kde již koncentrace
kolem 0,1 % má u některých kultivarů za násle-
dek uzavření průduchů.

Optimální koncentrace oxidu uhličitého je
rozdílná pro různé druhy a kultivary, má však
také návaznost na světelnou intenzitu, kde jsou
prokázány přímé korelační vztahy. Obecně mů-
žeme oxid uhličitý pokládat za faktor podněcu-
jící růst a tvorbu sušiny. Tento projev je dopro-
vázen zvýšeným příjmem minerálních živin,
zvláště dusíku. Větší fotosyntetický potenciál
rostlin navozený optimální koncentrací CO2 se
projevuje zvýšenou rychlostí fotosyntézy při
nízkých – podsaturačních a při vyšších saturač-
ních intenzitách osvětlení. Toto zjištění tedy
zdůrazňuje vhodnost aplikace CO2 i v zimním
období.

Výnos, zvláště u rostlin, jejichž konzumními
částmi jsou plody (rajčata), je ovlivňován trans-
lokací asimilátů do plodů. I zde byly zjištěny pří-
znivé účinky atmosféry obohacené CO2. Zvý-
šená hladina CO2 zvyšuje přesun asimilátů. Pro
úplnost je třeba uvést, že zvýšený obsah CO2

vyvolává určité modifikace morfologické a ana-
tomické struktury listů. U rostlin pěstovaných
při vyšší hladině CO2 klesá ve srovnání s kon-
trolou počet epidermálních buněk, průduchů
a palisádových buněk a vzrůstá tloušťka palisá-
dového a houbového peranchymu. Výsledky,
které byly zjištěny výzkumem a potvrzeny praxí,
jsou jednoznačné ve prospěch obohacování mi-
kroklimatu ve sklenících a fóliovnících oxidem
uhličitým. Můžeme je shrnout takto:
a) Optimální a ekonomicky účinná koncentrace

CO2 je pro většinu rostlin 0,1-0,2 objemových
procent.

b) Při zvýšené hladině CO2 se tvorba hospodář-
ského výnosu zvyšuje o 20 až 50 %.

c) Zvýšená hladina CO2 stimuluje nakvétání
a později urychluje dozrávání plodů. Při zvý-
šené hladině minerálních živin nastává však
útlum tohoto stimulačního efektu. U sazenic
předpěstovaných při zvýšené hladině CO2

jsou účinněji využívány minerální živiny pro
tvorbu biomasy.
Tato zajištění vedou v praktické agrotechnice

k tzv. přihnojování oxidem uhličitým. V někte-
rých státech se v uzavřených klimatizovaných
prostorech toto přihnojování používá v po-
měrně širokém měřítku. U nás zatím, i přes eko-
nomickou výhodnost, naráží přihnojování CO2

na určité potíže spojené se zdroji, způsobem
aplikace a spolehlivou kontrolou skutečného
stavu CO2 v uzavřeném prostoru.

Jako zdroj k obohacování atmosféry je
možno doporučit stlačený CO2 z ocelových
lahví, u nichž je zajištěno spolehlivé dávkování
a čistota zdroje. Podobné přednosti má i apli-
kace CO2 ve formě suchého ledu. Zajímavé vý-
sledky byly získány postřikem vodou obohace-
nou CO2.

Za progresívní je možno pokládat zdroj oxidu
uhličitého, který vzniká spalováním čistých te-
kutých nebo ještě lépe plynných paliv. Ko-
merční paliva však obsahují toxické nečistoty
a také spalovací proces může být nedokonalý,
takže do vzduchu se dostane i oxid uhelnatý
a etylén. Pro skleník je uváděna toxická kon-
centrace oxidu uhelnatého 500 ppm a etylénu
0,05 ppm. Proto je třeba brát zřetel na tyto okol-

nosti a před aplikací jednak zjistit složení spalo-
vaného paliva, jednak zabezpečit jeho dokonalé
spalování.

Pro zajištění optimální koncentrace CO2

v uzavřených prostorech je nejvhodnější sledo-
vat složení vzduchu (kolorimetricky, infraanaly-
zátory nebo méně přesně detekčními trubič-
kami apod.). Pokud není zajištěna analýza slo-
žení vzduchu, je možné CO2 aplikovat každé 
2-3 dny (v závislosti na větrání) podle vypočíta-
ných hodnot. S ohledem na vyšší měrnou
hmotnost CO2 ve srovnání se vzduchem, je
třeba zajistit jeho rozvod do nejvyšších částí
uzavřených prostorů. �

Zdroj: Zahradníctvo, zelinárstvo, 
ovocinárstvo, vinohradníctvo, 

Príroda Bratislava 1984

Zelený zdroj života

Ve vodách a na souši naší planety žije více než
půl druhého milionu dosud popsaných a po-
znaných druhů živočichů a rostlin. Z toho je
1 200 000 druhů živočišných, 400 tisíc zelených
rostlin a kolem 100 000 hub, lišejníků a mikro-
organismů. Přírodní vědy zatím nestačily zare-
gistrovat všechny druhy; chybí nám znalosti
mnohých vzdálených končin, například tropic-
kých lesů, mořských hloubek a velehorských
výšek. Odhaduje se, že po skončené „inven-
tuře“ bude známo asi 5 milionů druhů orga-
nismů a jen desetina z tohoto počtu budou ze-
lené rostliny. Jsou tedy živočichové progresiv-
nější větví, která jednou zcela obsadí prostor
pozemské biosféry?

Z hlediska složitosti stavby těla a funkcí těles-
ných orgánů jsou živočichové velmi různorodí
a u vyšších forem i značně složitější nežli vět-
šina rostlin. Není tedy náhodou, že jsou dru-
hově tak početní a že nejvlivnějším organis-
mem na současné Zemi se stal člověk, nebo že
se jím mohl stát některý druh vysoce organizo-
vaného sociálního hmyzu. Živočichům a lidem
však chybí dvě základní schopnosti, které jsou
nezbytné pro hladký provoz v biosféře. Za prvé
nedovedou si přímo osvojovat stavební látky
svých orgánů z plynů ovzduší a nerostů půdy,
ani čerpat energii pro funkci těchto orgánů
přímo ze životodárného slunečního záření. Za
druhé nedovedou rozkládat odumřelou ústroj-
nou hmotu zpět na základní chemické prvky,
nutné v půdě a v ovzduší pro kontinuitu života.
Život zvířat a lidí je proto možný jen v zapojení
do kompletních přírodních soustav zvaných
ekologické systémy neboli ekosystémy.

Zelené rostliny mají v ekosystémech nezas-
tupitelnou úlohu výrobců ústrojné hmoty a la-
pačů sluneční energie. Proces, jímž se tato vý-
roba v zelených rostlinách děje, je známý pod
jménem fotosyntetická asimilace oxidu uhliči-
tého, krátce fotosyntéza. Je to soubor bioche-
mických reakcí, při nichž působením sluneční
světelné energie a za spoluúčasti zelených bar-
viv – chlorofylů – dochází ke skladbě ústrojných
látek ze vzdušného oxidu uhličitého a z vody,
při současném uvolňování kyslíku. Část slu-
neční energie se tímto způsobem převede do
ústrojných látek, z nichž se v následných sta-
vebních procesech tvoří buňky, pletiva, orgány
a celé rostliny. Ústrojné látky rostlin složené
z uhlíku, vodíku, kyslíku, dusíku, fosforu a síry
pak přejímají – včetně v nich obsažené energie
– živočišní (i lidští) spotřebitelé čili konzumenti.
Jindy se odumřelá rostlinný těla stanou přímo
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potravou drobnohledných hub a baktérií, roz-
kladačů, kteří vracejí minerální látky do kolo-
běhu života.

Význam zelených rostlin ve volné přírodě
i v kulturní krajině obhospodařované člověkem
je nejlépe patrný na toku energie, jednosměrně
předávané mezi výrobci, spotřebiteli a rozkladači
v ekosystémech. Všechny životní procesy a pro-
měny vnitřního životního prostředí jsou dopro-
vázeny tokem a přeměnou energie. Sluneční zá-
ření je při povrchu Země již příliš rozptýleným
zdrojem energie, který nemůže udržovat v chodu
složité životní pochody a jehož nemůže využít
pro růst a metabolické procesy ani člověk. Pro-
střednictvím zelených rostlin dojde ke koncen-
traci a skladování energie v listech, stoncích, plo-
dech a semenech, které již mohou být „palivo-
vou“ základnou pro lidi, živočichy a mikroby.

Porosty zelených rostlin zpravidla asimilují
v tzv. hrubé primární produkci jen 2 až 10 %
energie dopadajícího slunečního světla. Asi po-
lovina z této získané energie se ztrácí ve volném
prostoru v podobě tepla, uvolňovaného dýchá-
ním rostlin. Tedy jen 1 až 5 % využitelného slu-
nečního záření vstupuje do palivové základny
ekosystému jako „čistá produkce“ a základ
všech dalších životních dějů. Ve volné přírodě je
největší část čisté produkce (nezřídka 90 %) po-
stupně ukládána v podobě odumřelých listů,
stonků a zbytků plodů na povrchu půdy; tato
„opadanka“ je zdrojem potravy a energie pro
rozkladné mikroorganismy, což vede k úplnému
uvolnění základních prvků a k přeměně che-
micky vázané energie na bezcenné teplo uvol-
ňované dýcháním mikrobů do okolí.

Ve volné přírodě jen kolem 10 % čisté pri-
mární produkce zelených rostlin se stává potra-
vou býložravých živočichů. Do těl zvířat se však
asimiluje jen kolem 50 % energie sežrané po-
travy; ostatek se dostává v podobě výkalů do
„opadanky“ ekosystému. Asimilovaná část
energie se v tělech býložravců dále dělí na
složku, která představuje „čistou sekundární
produkci“, a složku, prodýchanou a uvolněnou
jako teplo do vnějšího prostoru. Na býložravé ži-
vočichy je v přírodě navázán život jedné nebo
i několika skupin masožravců, což jsou v pod-
statě šelmy, dravci a cizopasníci různého stupně.
Převod energie z těl býložravců do těl maso-
žravců různého stupně je již úspornější, avšak
i při něm dochází k nezbytné ztrátě, vyvolané
spotřebou energie pro dýchání rostoucí kořisti.

Také pole, louky, pastviny a zahrady mají
svou energetickou bilanci, která se řídí výše
vzpomenutými zákony ekosystému: nejvíce
sluneční energie hromadí hned v první hladině
stojící zelené polní plodiny, luční trávy, zelenina
a ovocné stromy. Pro lidskou společnost by
bylo energeticky nejvýhodnější spokojit se
s potravou na této hladině ekosystémů a jíst
maximální množství rostlinné potravy. Při ná-
vazném chovu domácího dobytka nutně do-
chází ke ztrátám energie, která se uvolňuje dý-
cháním zvířat. Stáj vyhřátá i v zimě živočišným
teplem dává nejlepší představu o množství
energie, které se při přechodu na živočišnou
produkci ztrácí. V případě, že vykrmujeme do-
mácí zvířectvo produkty živočišnými, například
mlékem, zvyšujeme energetické ztráty ještě
více. Při racionálním propojení rostlinné a živo-
čišné výroby jsou ovšem všechny kombinace
látkových a energetických toků možné. �

Zdroj: S. Skorňakov, J. Jeník, 
V. Větvička Zelená kuchyně, Praha 1988

Oxid uhličitý není škodlivina

V posledních letech je ve veřejnosti vyvoláván
dojem, že oxid uhličitý představuje největšího
nepřítele lidstva a je proti němu nutno bojovat
všemi prostředky a bez ohledu na náklady.
Důvod je jednoduše srozumitelný. Oxid uhličitý
vytváří skleníkový efekt, díky němuž se planeta
přehřívá, samozřejmě s katastrofálními ná-
sledky. Úsilí o záchranu planety již začíná ohro-
žovat ekonomiku, a proto stojí zato se zamyslet.

Oxid uhličitý je tříatomový plyn s molární
hmotností 44 kg/kmol, je velice stálý, snadno se
rozpouští ve vodě a není toxický. Představuje
konečný produkt oxidace uhlíku, který je spolu
s vodíkem základní složkou živé hmoty. Je při-
rozenou součástí atmosféry, kde se jeho aktu-
ální množství odhaduje na necelé 3.1012 tun.
Atmosférický oxid uhličitý pochází z rozmani-
tých přírodních zdrojů, zejména ze spalování
organických látek a dýchacích procesů aero-
bních organismů a nezanedbatelné jsou také
jeho výrony ve vulkanicky aktivních oblastech,
zatímco umělým zdrojem je zejména spalování
fosilních paliv. To přispívá do atmosféry ročně
zhruba 20.109 tunami.

Jako všechny tří a víceatomové plyny odráží
oxid uhličitý část tepelného záření zemského
povrchu nazpět a spolu s dalšími složkami
atmosféry se tak podílí na vytváření skleníko-
vého efektu. Ten je jednou z podstatných pod-
mínek existence života na Zemi, která by jinak
byla velkou ledovou koulí s průměrnou teplo-
tou povrchu -16 °C. Na tvorbě skleníkového
efektu se více než z poloviny podílí vodní pára,
zhruba čtvrtinou oxid uhličitý a zbytek zajišťují
ostatní skleníkové plyny.

Atmosférický oxid uhličitý je spotřebováván
zelenými rostlinami při fotosyntéze, produkující
ročně zhruba 2.1011 tun sušiny zelené hmoty
a v ještě větší míře je ukládán v mořských vo-
dách.

O produkci oxidu uhličitého ze spalování fo-
silních paliv se hovoří jako o antropogenní pro-
dukci (způsobené lidskou činností) a nepo-
chybně za to vše může člověk. Nejen spalová-
ním fosilních paliv a mýcením deštných pra-
lesů, ale také zemědělskou činností a vlastně
také již samotnou existencí zvyšuje koncentraci
skleníkových plynů v atmosféře. Počítejme: při
mírné zátěži vydýchá člověk průměrně 2,5 g
oxidu uhličitého za minutu, což při 6,5 miliar-
dách obyvatel planety představuje 8,5.109 tun
za rok. Je to pozoruhodné množství a při po-
drobné bilanci bychom navíc nesměli opome-
nout stěží odhadovatelnou produkci, pocháze-
jící z buněčného dýchání zvířat, rostlin, hub
a bakterií.

V každém případě má produkce oxidu uhli-
čitého živými organizmy a spalováním uhlíka-
tých paliv něco společného – jde o energii.

A o tom, že lze oba zdroje srovnávat, svědčí
následující příklad: V klidovém stavu dospělý
člověk vydýchá za minutu zhruba 0,7 g oxidu
uhličitého. S rostoucí zátěží se toto množství
zvyšuje až na necelých 14 gramů za minutu.
Když pět osob překoná za hodinu během vzdá-
lenost 10 km, představuje to pro ně značnou fy-
zickou zátěž, odhadněme 9 g/min. Tímto výko-
nem vyprodukují 9 x 5 x 60 = 2700 gramů oxidu
uhličitého. Mohou však také použít auto. Stan-
dardní auto vyprodukuje 170 gramů oxidu uhli-
čitého na kilometr a vzdálenost 10 km překoná
za 10 minut. Pasažéři jsou v klidu, řekněme 0,8
g/min. Produkce oxidu uhličitého bude 170 x 10

+ 5 x 0,8 x 10 = 1740 gramů. Docela překvapivé
a zamyšleníhodné, že?

Oxid uhličitý je významnou součástí života
na Zemi. Podílí se na vytváření vhodných život-
ních podmínek, spoluzajišťuje produkci zelené
hmoty a rozhodně si nezaslouží být označován
za škodlivinu. Protože je konečným produktem
spalování uhlíku mohou jeho měrné emise, při-
padající na jednotku vyrobené elektřiny, či tepla
z fosilních paliv, sloužit jako spolehlivé měřítko
dokonalosti procesu transformace energie.
Spolehlivě účinnou cestou ke snižování pro-
dukce oxidu uhličitého je zlepšování účinnosti
energetických zdrojů a racionální hospodaření
s energií, vedoucí ke snižování její měrné spo-
třeby. Vše ostatní představuje obtížné hledání
souvislostí a často také matení pojmů. �

Prof. Ing. Pavel Noskievič, CSc., 
prosinec 2008, převzato z publikace 

Energetická zamyšlení, Ostrava 2011

Globální oteplování a ozeleňování

Anglický myslitel a publicista Sir Matthew
White Ridley přednesl v říjnu 2016 v Královské
společnosti v Londýně přednášku s názvem
„Globální ozeleňování versus globální oteplo-
vání“, ve které kriticky hodnotil současnou kli-
matickou politiku a mimo jiné poukázal na po-
zitivní efekt růstu koncentrace oxidu uhličitého
v atmosféře. Protože téma úzce souvisí s ener-
getikou a jejími současnými problémy, uvádím
dále několik podstatných myšlenek z jeho před-
nášky:

Nebezpečí globálního oteplování bylo vždy
značně přehnané a opatření, která mají rizika
omezovat, mohou přinést více ekonomických
a ekologických škod než užitku. Bude tak tomu
i nadále. Pro tyto závěry hovoří čtyři klíčové ar-
gumenty.

1) všechny ekologické předpovědi jsou zá-
sadně katastrofické,

2) používané matematické modely byly vždy
chybné,

3) moderní poznatky ukazují, že je citlivost
klimatu relativně nízká,

4) badatelé v oblasti klimatických věd mají
eminentní zájem o klimatický alarmismus.

V dnešních debatách o klimatických změ-
nách se střetávají dva protichůdné názory.
Podle jednoho je nebezpečí reálné, podle dru-
hého se nic neděje a všechno je to podvod.
Pravda obvykle bývá někde uprostřed: změny
klimatu jsou reálné, nejsou však nebezpečné.
Je pravda, že je oxid uhličitý skleníkový plyn, že
se jeho koncentrace v atmosféře zvyšuje
a hlavní příčinou tohoto nárůstu je spalování fo-
silních paliv. Stejně tak je pravda, že se klima
mění a že je dnes teplejší, než bylo před pade-
sáti nebo sto lety. Neexistuje však žádný kon-
senzus, že bude změna klimatu nebezpečná.
Žádná z katastrofických předpovědí se nenapl-
nila, stejně jako se nepotvrdila žádná z prognóz
nárůstu teploty, předpovídaných podle vý-
sledků matematického modelování. První od-
hady IPCC z roku 1990 hovořily o růstu teploty
o 0,3 °C za desetiletí, s nejistotou 0,2 až 0,3 °C.
Během následujících patnácti let, během kte-
rých emise skleníkových plynů rostly rychleji
než v předpokládaném scénáři, se teplota sku-
tečně zvýšila o 0,15 °C podle údajů z povrcho-
vých měření a 0,12 °C podle satelitních měření
(vliv urbanizace). To je pod hranicí nejistoty mě-
ření. Takový vývoj nelze považovat za nebez-
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pečné změny a předpovídané nebezpečí se od-
kládá nejméně o jedno století, což v případě po-
třeby poskytuje dostatek času na adaptaci.

Nesoulad prognóz s realitou ukazuje, že citli-
vost atmosféry na koncentraci oxidu uhličitého
je nižší, než se dosud předpokládalo. Oteplení
v posledních desetiletích bylo způsobeno ná-
růstem koncentrace oxidu uhličitého z 0,03 na
0,04 %. Další přírůstek 0,01 %, očekávaný po-
čátkem druhé poloviny tohoto století, díky prin-
cipu klesajících výnosů již tak výrazný účinek
mít nebude. Ani zdvojnásobení množství oxidu
uhličitého v atmosféře nepřinese nebezpečné
oteplení. Zprávy IPCC opakovaně uvádějí, že
zdvojnásobení jeho obsahu představuje zvý-
šení teploty o 1,2 °C. To vše vede k závěru, že je
klimatická citlivost poměrně nízká a matema-
tické modely pracují s příliš silnou zpětnou vaz-
bou. Navíc vysoké odhady oteplování vycházejí
z nereálných ekonomických a demografických
scénářů. Je známo, že globální oteplování vy-
generovalo mnohamiliardové dotace, což při-
mělo velké množství vědců, od botaniků až po
psychiatry, k zaměření své práce na klimatické
změny a prakticky všechny dotace byly použity
k podpoře oficiálního stanoviska. K tomu říká
Roy Spencer, uznávaný klimatolog NASA:
„Bude-li se vědcům dotovat hledání důkazů če-
hokoliv, rádi je pro vás najdou. Více než dvacet
let dotujeme hledání důkazů o lidském vlivu na
zemské klima. A poslušně je našli všude.
Ukryté pod každým kamenem, v každém le-
dovci, oceánu a v každém mraku, hurikánu, tor-
nádu, dešťové kapce a sněhové vločce. Řek-
něme vědcům, že bude pětina dotací určena
pro hledání přírodních zdrojů klimatických
změn. Také je najdou“.

Před několika lety byly zveřejněny výsledky
analýzy dat ze satelitního sledování zemského
povrchu prokazující, že velká část vegetací po-
krytého povrchu planety je stále zelenější a že
za posledních 30 let narostla zelenou vegetací
pokrytá plocha planety o 14 %. Nárůst byl za-
znamenán ve všech typech vegetace, od tro-

pické vegetace po polopouště, včetně zeměděl-
ské půdy. Výpočty prokázaly, že zhruba polo-
vina tohoto ozelenění je přímým důsledkem
rostoucího obsahu oxidu uhličitého v atmo-
sféře, který je spolu s vodou a slunečním záře-
ním základní potřebou fotosyntézy. (Možnosti
„hnojení oxidem uhličitým“ již řadu let úspěšně
využívají pěstitelé skleníkové zeleniny ke zvý-
šení produkce). Zjištěný nárůst zeleně odpovídá
vytvoření nového zeleného kontinentu s rozlo-
hou dvakrát převyšující rozlohu pevniny USA.
To vše během jedné generace! To vše proka-
zuje pravdivost prohlášení Alexe Epsteina
(autor knihy The Moral Case for Fossil Fuels)
o tom, že fosilní paliva nepřeměňují bezpečné
klima v nebezpečné, ale naopak činí z nebez-
pečného klimatu bezpečné.

Naši vnuci velmi pravděpodobně zjistí, že
jsme přeháněli rizika a podceňovali výhody
vyššího obsahu oxidu uhličitého v ovzduší. Že
vyšší úroveň jeho koncentrace neznamená ne-
bezpečné globální oteplování, ale jen mírný ná-
růst průměrné teploty spolu s ozeleňováním
planety a menšími obavami z nedostatku vody
pro lidi i rostlinstvo, což ostatně předpověděl již
v roce 1908 otec skleníkové teorie Svante Ar-
rhenius: „Vlivem rostoucí koncentrace oxidu
uhličitého v atmosféře můžeme doufat, že si
budeme užívat stáří v rovnoměrném a lepším
klimatu“.

Jde o to, že naši politici počátkem tohoto ti-
síciletí zpanikařili a současná politika tak přináší
obrovské ekonomické výdaje, které nejvíce za-
těžují chudé, jimž navíc odpírá ty nejlevnější
zdroje elektřiny, které vedou k likvidaci lesů
a užitečněji prospěšných rostlin za účelem vý-
roby elektřiny a v konečných důsledcích přemě-
ňuje krajinu v jednu velkou elektrárnu. Pose-
dlost klimatem tak čerpá peníze, energii a poli-
tickou vůli, která mohla být využita při řešení
skutečných ekologických problémů. I zprávy
IPCC se shodují v tom, že dopad klimatických
změn nepatří k nejzávažnějším problémům. Pro
většinu hospodářských odvětví budou vlivy kli-

matických změn nízké v porovnání s vlivy po-
pulačních změn, věku, příjmů, technologií, ce-
nového vývoje, životního stylu, způsobu vlád-
nutí a dalších aspektů sociálně-ekonomického
rozvoje. A jestliže není změna klimatu nebez-
pečná, pak neexistuje žádné ospravedlnění do-
tací obnovitelných zdrojů energie.

Současná politika podpory obnovitelných
zdrojů není schopna zajistit dekarbonizaci ener-
getiky. Přechod na bionaftu nebo etanol emise
oxidu uhličitého ve skutečnosti zvyšuje, stejně
jako spalování dřeva v elektrárnách nebo so-
lární energetika v zataženém Německu. Bjorn
Lomborg v roce 2012 spočítal, že by se během
dvaceti let klimatické politiky měly snížit glo-
bální emise o necelé jedno procento. Až dosud
vydal svět více než bilion dolarů na dotace
větrné a solární energie, která přesto stále ne-
dosáhla na jedno procento světové produkce.
Nárůst produkce obnovitelných zdrojů v Ně-
mecku v období 1999 až 2014 nepřinesl žádné
změny v produkci emisí.

Ještě v roce 2009 se prakticky všichni shodo-
vali, že je globální oteplování největší hrozbou
pro lidstvo v dvacátém prvním století. Nyní si
to nemyslí téměř nikdo. Podíl Američanů, kteří
se nebojí globálního oteplování, se od roku
1990 zdvojnásobil. Prezidentští kandidáti
o změně klimatu nehovoří, neboť voliči zvažují
jiná, naléhavější témata a podle výsledků ne-
dávného průzkumu považují jen tři procenta
Američanů klimatické změny za nejzávažnější
hrozbu. Nejtěžší ránu všem, kteří vydali obrov-
ské peníze na propagandu, daly výsledky on-
line průzkumu OSN (Agenda My World), ve kte-
rém téměř deset milionů lidí odpovědělo, že
považují boj s klimatickými změnami za málo
významnou prioritu a zařadilo jej na šestnáctou
příčku, až za telefon a přístup k internetu. A tak
argumenty skeptiků se sešněrovanými roz-
počty, nulovou státní podporou a přes neustálé
napadání zvítězily. �

Časopis Energetika č. 1/2017
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Výrobci automobilů a jejich početní do-
davatelé jsou stále, a nejen v České re-
publice, mimořádně důležitou oporou

ekonomiky. EU patří k největším výrobcům
motorových vozidel na světě a automobilový
průmysl má tedy pro prosperitu Evropy zá-
sadní význam. Zaměstnává mnoho kvalifiko-
vaných lidí a je klíčovou hybnou silou v roz-
voji znalostí a inovací. Díky dlouholeté prů-
myslové tradici a schopnosti konkurovat na
globální úrovni se v České republice nachází
jedna z největších koncentrací automobilové
výroby, designu, výzkumu a vývoje na světě. 

Poskytování vysoce kvalitních a bezpeč-
ných výrobků a služeb, plnění potřeb a přání
zákazníků, dodržování právních předpisů tý-
kajících se jakosti, bezpečnosti a životního
prostředí a další požadavky zainteresova-
ných stran - tyto aspekty by měly být sou-
částí života každé zdravé organizace, která
chce na trhu uspět. Týká se to především
automobilového průmyslu a jeho dodava-
telů. Je to obor, kde je úzká souvislost mezi
kvalitou a bezpečností pro zákazníka.

Jeden z nejpoužívanějších mezinárodních
standardů pro systémy managementu kva-
lity v automobilovém průmyslu je IATF
16949:2016. Tato norma je určena pro ta pra-
coviště dodavatelů, kde se vyrábějí díly pro
sériovou výrobu, náhradní díly nebo příslu-
šenství dle požadavků zákazníka, ale také za-
hrnuje požadavky na systém managementu
kvality pro návrh a vývoj, sériovou výrobu,
a pokud je to relevantní, rovněž pro montáž,
instalaci a servis produktů v odvětví, včetně
těch se zabudovaným softwarem. 

Není to ale vše. Normu IATF 16949 nelze
považovat za samostatný předpis systému
managementu kvality, ale je třeba ji chápat
jako dodatek k ISO 9001, která tvoří její zá-
klad a spolu s ní ji pak používat. Pokud se
chcete stát dodavatelem do automobilového
průmyslu, má pro vás tato norma zásadní
význam bez ohledu na to, kterému výrobci
budete dodávat. Minimální základ, který mu-
síte jako dodavatel v dodavatelském řetězci
plnit, pokud dodavatelem chcete být, je mít
zavedený systém managementu kvality
podle ISO 9001 a cílem každé organizace
musí být dosažení plnění požadavků IATF
16949 a její následná certifikace.

Systémy managementu kvality v automobi-
lovém průmyslu kladou velké požadavky na
využívání standardizovaných postupů a metod
při řešení konkrétních úkolů spojených se za-

jišťováním jakosti. „Užití metod je z části po-
vinné a vychází ze specifikovaných požadavků
výše uvedených norem managementu kvality,
druhý zdroj na užívání metod vychází ze speci-
fických požadavků zákazníka a třetím je vlastní
rozhodnutí organizace využívat konkrétní me-
tody při zajišťování a zlepšování kvality pro-
duktů a procesů,“ říká Petr Koten, výkonný ře-
ditel České společnosti pro jakost. 

Uvedená problematika byla významnou
součástí pravidelné listopadové Mezinárodní
konference kvality, kterou v letošním roce
nahradila on-line podoba ve formě webináře
zaměřeného na automobilový průmysl. Sou-
částí programu bylo představení novinek
a aplikací metod a nástrojů managementu
kvality a téma specifické požadavky (CSR)
vybraných výrobců v dodavatelském řetězci. 

Hovořilo se o možnostech využití umělé
inteligence v kontrole kvality produktů nebo
certifikaci ověřující informační bezpečnost
v dodavatelských sítích a snižující míru ky-
bernetického rizika s názvem TISAX, která se
stává standardem nejen u automobilek kon-
cernu WV, ale i pro dodavatele koncernu
Bosch. Významná část programu každoročně
patřila domácí automobilce ŠKODA AUTO,
která tuto platformu využívá pro seznámení
dodavatelů s novinkami v oblasti řízení kva-
lity. Pro oblast hodnocení dodavatelů byla
představena zástupci ŠKODA AUTO Projek-
tová analýza (PAN) – nový typ auditů pro roz-

voj systémů managementu kvality dodava-
telů. 

Dnešní automobily si nevystačí jen s kva-
litně vyrobenými komponenty a díly, jako sou-
část moderních vozů čím dál tím větší roli hraje
software, který se stal již nedílnou součástí.
Proto i automobilky musí řídit kvalitu v této ob-
lasti. Ve ŠKODA AUTO již delší dobu pracují
mimo jiné s Automotive SPICE. Tento standard
je souborem požadavků na všechny procesy,
které mají vliv na kvalitu vyvíjeného softwaru. 

Další část webináře byla koncipována jako
kulatý stůl věnující se Specifickým požadav-
kům zákazníků. Diskuze byla zaměřena na po-
žadavky ŠKODA AUTO na ESD (Electrostatic
Discharge) v automobilovém průmyslu v sou-
vislosti s aktualizovanou normou VW 80132
a jejím využití v praxi. Kromě koncernových
požadavků byly účastníci seznámení i s aktuál-
ními požadavky BMW, Mercedes a Bosch. 

Téma kvality v automobilovém průmyslu
je více než široké a pokud se chcete stát ově-
řenými dodavateli pro automobilový prů-
mysl, neobejdete se bez zavedených a fun-
gujících systémů řízení a nástrojů kvality,
které pomáhají k úspěšnosti na trhu. Stejně
tak Česká společnost pro jakost může být
vaším partnerem pro dosahování úspěšnosti
v oblastech systémů managementu nejen
pro oblast automobilového průmyslu. �

Více na www.csq.cz.

Automobilky musí řídit kvalitu i v oblasti software
Co znamená, když se řekne kvalita v automobilovém průmyslu? Proč zrovna v tomto oboru se dbá na
kvalitu? Je v tomto vzorem pro ostatní segmenty? 
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Ing. Petr Koten, výkonný ředitel,
Česká společnost pro jakost

CI04_20_66_TIRAZ_CI_SABLONA  10/01/21  13:23  Stránka 66



6. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ UDÁLOSTI ENERGETICKÉHO SEKTORU

12 |3 |2021
www.energosummit.cz

GENERÁLNÍ PARTNER OFICIÁLNÍ VOZY
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28. mezinárodní veletrh elektrotechniky, energetiky, automatizace,
komunikace, osvětlení a zabezpečení

2021

www.amper.cz

pořádá

18. – 21. 5. 2021 | BRNO
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