
EU čelí výzvám, na které nebyla připravena.
Dokáže jí české předsednictví 
dát správnou reakci a směr dalšího vývoje?

Magazín českého průmyslu, obchodu, dopravy a stavebnictví
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se představují:
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Paní ministryně, věda, výzkum a inovace
se dnes skloňují ve všech pádech. Určují
svým způsobem naši budoucnost, nic-
méně nejsou samospasitelné. Jaká je je-
jich role na naší cestě ke znalostní ekono-
mice?

Ke znalostní ekonomice vede cesta je-
dině skrze tvorbu a využití znalostí – tedy
přes vzdělání, výzkum a inovace. Zároveň
je pravda, že hodně výsledků výzkumu tak-
zvaně končí v šuplíku. Musíme usilovat
o to, aby co největší podíl vědeckých vý-
sledků směřoval do praktického využití,
tedy aby došlo k transferu znalostí či tech-
nologií. To je jedna z mých hlavních priorit.

Pokud jde o Českou republiku, tak se ná-
zory na ně různí od přílišného zdůrazňo-
vání jejich významu až po negaci. Jak
jsme na tom ve srovnání s dalšími prů-
myslově rozvinutými zeměmi?

Myslím, že je u nás ve srovnání s jinými
vyspělými zeměmi kladen relativně silný
důraz na základní výzkum oproti aplikova-
nému. To může vést k tomu, že u nás může
být věda více než jinde vnímána jako něco
odtrženého od praxe. Základní výzkum je
ale nutným předpokladem pro výzkum
aplikovaný. Osobně se mi líbí přístup ně-
kterých zemí, například Švédska, Finska
nebo Nizozemska, které základní a apliko-
vaný výzkum přestaly rozlišovat. 

Peníze až na prvním místě, říká známé
rčení. Do VVI vkládají stát i firmy nemalé
prostředky. Čtenáře by jistě zajímala jejich
návratnost?

Přibližně 60 % výdajů na vědu, výzkum
a inovace v ČR investují soukromé společ-
nosti z vlastních zdrojů. To dostatečně vy-
povídá o tom, jestli se to vyplatí. Jinak by
na to zkrátka peníze nevynakládaly. U ve-

řejné podpory, která tvoří přibližně 40 %
všech výdajů na vědu, připravujeme ve
spolupráci s Evropskou komisí a s OECD
projekt na vyhodnocení dopadu vybraných
programů účelové podpory.

„Výzkumná základna je v ČR velmi roztříš-
těná. Na dílčích technologiích obvykle pra-
cuje i několik absolutně nespolupracují-
cích výzkumných týmů. Není vůbec zajiš-
těno komplexní řešení technologií vedoucí
k průmyslovým realizacím. Dochází tak
k duplicitám na různých univerzitách
a Akademii věd. Je to plýtvání penězi, za
které není nikdo zodpovědný,“ tento
názor vědce a dlouholetého pedagoga na
VŠ byl nedávno publikován v tisku. Je
oprávněný? 

Ano, prostředí vědy, výzkumu a inovací
je u nás velice roztříštěné. Také znám pří-
pady, že si různé týmy nakoupí identickou

3
2I2022>

Současné výzvy, kterým čelí naše společnost, ať se jedná
o globální oteplování, energetickou krizi, nebo třeba obranu
demokratických hodnot, přesahují naše hranice a jejich
řešení vyžaduje efektivní mezinárodní spolupráci,
řekla CzechIndustry Helena Langšádlová, ministryně pro vědu, výzkum a inovaci
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techniku a pak ji ani jeden není schopen
plně využít. Jedním z našich cílů, který je
popsaný v programovém prohlášení
vlády, je proto posílit koordinaci a transpa-
rentnost systému vědy a výzkumu. Může
k tomu vést řada nástrojů a opatření, od
úprav dotačních programů, aby mj. více
motivovaly ke spolupráci mezi pracovišti,
po zavedení principů otevřené vědy, které
se dnes intenzivně diskutují na evropské
úrovni. Hlavním nástrojem je zákon o pod-
poře výzkumu a vývoje z veřejných pro-
středků, který hodláme i s tímto ohledem
přepracovat.

Chystaná novela zákona o financování
vědy a výzkumu by měla zlepšit podmínky
a podpořit rozvoj transferu technologií,
uvedla jste na nedávném setkání v Praze.
Můžete to více konkretizovat?

V první řadě jde o to, aby bylo v zákoně
jasně napsáno, že transfer poznatků do
praxe se od výzkumných organizací oče-
kává, že to je součást jejich role. Dnes totiž
mnohdy existují zábrany uzavírat licenční
smlouvy, prodávat duševní vlastnictví
nebo ho dokonce vkládat do vlastních dce-
řiných obchodních společností, a to
z obavy, aby se náhodou neukázalo, že ne-
jednali s péčí řádného hospodáře. Potře-
bujeme nastavit optiku obráceně: pokud
někomu zůstane v šuplíku něco, co může
přinést společenskou hodnotu, tak nejedná
s péčí řádného hospodáře. Kromě zákona
ale transfer chceme podpořit i jinak, zvažu-
jeme například jeho větší zohlednění v me-
todice hodnocení.

Na stejné akci zaznělo od jednoho z účast-
níků: Pokud se kvalita jednotlivých orga-
nizací hodnotí pouze podle publikační čin-
nosti a ne skutečné práce, pak je to
špatně. Lze očekávat v tomto „nápravu“? 

Omlouvám se, ale kvalita výzkumných
organizací se už od roku 2017 nehodnotí
jen podle publikační činnosti. Na základě
současné metodiky je publikační činnost
jako taková hodnocena jen v jednom z pěti
modulů. V prvním modulu se například
hodnotí nejvýznamnější výsledky a není
předem dáno, jestli to mají být publikace
nebo aplikované výsledky, to záleží na roz-
hodnutí výzkumné organizace, v třetím
modulu se hodnotí společenská rele-
vance. Přesto plánujeme některé změny
v této metodice. Například aby se při hod-
nocení více zohledňovala oborová speci-
fika a aby měl větší váhu úspěšný transfer
znalostí do praxe, účinná spolupráce
s podnikovým sektorem, či zahraniční
spolupráce.

Podpořila jste projekt Technologická inku-
bace, v podstatě by se mělo jednat o spo-
jenectví výzkumu a vývoje s průmyslovou
sférou. Co vše zahrnuje a jaké bude jeho
naplnění?

Jedná se o projekt CzechInvestu, připra-
voval se poměrně dlouho. Jsem ráda, že
jsem ho mohla podpořit a že byl konečně
spuštěn. Je to klíčový prvek podpory ino-
vativního prostředí, tedy vzniku a rozvoje
malých inovativních firem. Cesta od dob-
rého nápadu k úspěšně fungujícímu start-
upu je náročná, může vyžadovat značné in-

vestice, podnikatelské know-how, doda-
tečný technologický vývoj. To vše s sebou
nese rizika a je škoda, pokud rizika převáží
a zabrání vzniku něčeho, co může mít ob-
rovskou hodnotu pro společnost. Projekt
Technologické inkubace cílí právě na sní-
žení těchto rizik, například poskytne finan-
cování v klíčové fázi před uvedením na trh,
tzv. pre-start-upu.

Nejvíce inovativní periodou v historii lid-
stva bylo zřejmě období od 90. let 19. sto-
letí do 20. let století následujícího. Nyní
máme šanci tuto „bilanci“ překonat. Rád
bych se zeptal, jak by podle Vás měl vypa-
dat inovativní výrobek? Dnes je sice vět-
šina z nich označována za revoluční, při
podrobnějším přezkumu často zjistíme, že
se jedná jen o změnu designu s vyšší ener-
getickou náročností a tedy horším dopa-
dem na životní prostředí… 

To se mi zdá paušalizující. Já naopak
vidím mnoho inovací, které právě vedou
k energetickým úsporám. To je dost vý-
znamný směr současných inovací a i v kon-
textu aktuální geopolitické situace získává
na naléhavosti. Některé inovace mohou být
relativně nenápadné, ale to nesnižuje jejich
důležitost. Pak se rozlišují takzvané disrup-
tivní inovace, které zásadním způsobem
promění nějakou technologii. Takové ino-
vace ale vznikají jen v prostředí, kde je
hodně těch relativně nenápadných.

V čem vidíte hlavní přínos pro resort, který
řídíte, v našem členství v Evropské unii?

Žádná jiná oblast neprofituje z našeho
členství v EU tolik jako věda a výzkum,
které jsou ze své podstaty internacionální
a patří k oblastem výrazně podporovaným
z prostředků EU.

Současné výzvy, kterým čelí naše spo-
lečnost, ať se jedná o globální oteplování,

energetickou krizi, nebo třeba obranu de-
mokratických hodnot, přesahují naše hra-
nice a jejich řešení vyžaduje efektivní me-
zinárodní spolupráci. Evropská unie tuto
spolupráci nejen významně usnadňuje, ale
i velmi výrazně podporuje. 

Která témata z oblasti VVI by se měla řešit
za našeho předsednictví?

Pro oblast vědy a výzkumu během před-
sednictví byly stanoveny dvě hlavní pri-
ority. První jsou synergie ve financování
vědy a výzkumu – tedy to, aby se nástroje
a programy Evropské unie navzájem pod-
porovaly. Osobně jsem se zasadila o to,
aby byl v diskusích o synergiích ve finan-
cování kladen důraz i na soukromé zdroje.
Druhá priorita směřuje k velkým výzkum-
ným infrastrukturám, které jsou pilířem
pro excelentní výzkum, ale vzhledem ke
své technologické a ekonomické nároč-
nosti zcela závisí na mezinárodní spolu-
práci. Osobně jsem se zasadila i o to, aby
mezi prioritami byl výzkum a vývoj v ener-
getice. Tam teď opravdu potřebujeme na-
přít pozornost.

Jaké akce v této souvislosti ministerstvo
připravuje?

Ještě před pár měsíci byl na Úřadu
vlády jen jeden odbor a ten byl především
podporou pro Radu vlády pro výzkum,
vývoj a inovace. V rámci předsednictví má
proto oblast vědy a výzkumu od začátku
v kompetenci MŠMT. Kolegové z MŠMT
připravují dvě konference ke zmíněným té-
matům a pak jednání příslušných útvarů
Rady EU a myslím, že to připravují velmi
dobře. Samozřejmě se všech akcí zúčast-
ním.

Hodně diskutovanou otázkou je budoucí
podoba Evropské unie. Co je potřeba
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podle Vás změnit, zlepšit, aby se zvýšila
její prestiž?

Zásadní je, aby se Evropská unie zamě-
řila na řešení podstatných výzev a nezabý-
vala se detaily. Nejdůležitější otázkou je
v tuto chvíli řešení strategické autonomie
v oblastech jako jsou léky, čipy nebo 5G
sítě. K tomu musí přispět i věda a výzkum.
Evropská unie proto právě tyto projekty
podporuje.

Při přípravě interview s Vámi jsme nabídli
několika spolupracovníkům redakce polo-
žit Vám dotaz. Vybrali jsme pět z nich. Vý-
sledky aplikovaného výzkumu například
chemicko-technologického musí hodnotit
„kapitáni chemického průmyslu“ jako vý-
robní nebo technický ředitel Spolku pro
chemickou a hutní výrobu Ústí n. L. nebo
dalších výrobních společností a ne akade-
mici z univerzit, kteří nikdy nic v životě ne-
realizovali. Jak takové oponenty projektů
nebo grantů zajistíte?

Představa o hodnotitelích pouze jako
o akademicích, kteří nikdy nic v životě ne-
realizovali, naprosto neodpovídá skuteč-
nosti. Nicméně souhlasím, že výběr hod-
notitelů je klíčový a sama se na něj posky-
tovatelů ptám. Obecně je zásadní, aby byla
akademické sféra propojena se sférou apli -
kační. Velké množství pracovišť Akademie
věd a vysokých škol s průmyslem spolu-
pracuje. Stejně tak Technologická agentura
ČR, jakožto hlavní poskytovatel prostředků
na aplikovaný výzkum, má velké zkuše-
nosti se spoluprací mezi akademickou sfé-
rou a průmyslem.

Měřítko úspěšnosti výzkumu v technic-
kých oborech (chemie, strojírenství, elek-
trotechnika atd.) by měl být diskontovaný
zisk z výroby nových výrobků na základě
technologií šetrných k životnímu prostředí
a ne článek v impaktovaném časopise,
který prakticky nic nepřinese jen hodno-
cení do modifikovaného ´Kafemlejnku´,
tedy hodnocení podle 2017 +. Jak nové
hodnocení zajistíte? 

Metodika hodnocení 2017+ rozhodně
není modifikovaný kafemlejnek. Je zjevné,
že musíme v první řadě zapracovat na pu-
blicitě metodiky hodnocení, aby jí lidé
z oboru rozuměli a především ji uměli vy-
užít. Bibliometrie je hodnocena v jednom
z pěti modulů, a to v modulu 2. I tak ale
platí, že do budoucna chceme výrazně víc
ocenit transfery a spolupráci s firmami.

Paní ministryně pro vědu, výzkum a ino-
vace by měla udělat inventuru a zjistit co
za posledních 30 let v chemických, fyzikál-
ních a dalších technických ústavech Aka-
demie věd co a komu tyto ústavy základ-
ního výzkumu předaly dál do aplikova-
ného výzkumu. 

Nezlobte se, ale ministryně pro vědu, vý-
zkum a inovace nemůže dělat inventuru
Akademie věd. Ústavy Akademie věd pod-
léhají standardizovanému hodnocení,
v rámci kterého jejich výstupy hodnotí pa-
nely odborníků včetně zahraničních. Velice
oceňuji, že Akademie věd aktivně přistu-
puje i k transferu a spolupráci s firmami.
Zejména některé ústavy jsou v tomto
směru velice úspěšné. Víc než zpátky se ale
chci dívat dopředu. Proto také připravu-
jeme projekt na hodnocení efektivity peněz
vynaložených na aplikovaný výzkum.

Je třeba mít asi 6 „chemických“ ústavů
Akademie věd? Nebylo by vhodnější mít 1
nebo 2 ústavy? Nepotřebujeme ředitele
ústavů, náměstky pro cílený výzkum, když
nikomu nic nepředají, nebo asistentky
a sekretářky, ale potřebujeme výkonné
výz kumné pracovníky. Jak je to s efektivi-
tou ústavů Akademie věd, když drtivou
většinu zisku vytváří jen 1 ústav, a to
Ústav organické chemie a biochemie. Za-
tímco ostatní téměř nic nepřinášejí. Struk-
tura Akademie věd je zastaralá a měla by
se zásadně změnit. Jak to chcete udělat?

Nesouhlasím s tím, že ostatní ústavy
téměř nic nepřinášejí. Je tam řada špičko-
vých ústavů s vynikajícími výsledky. Záro-
veň není v mých možnostech přímo ovliv-
nit vnitřní strukturu Akademie věd. To je
zodpovědnost především akademických
orgánů, které mají hledět i na efektivitu
a účelnost rozdělení prostředků, které Aka-
demie získává ze státního rozpočtu.

Jak jsou Centra excelence propojeny s po-
žadavky výrobních společností na reali-
zace nových moderních technologií?
Odpo vídají značné finanční prostředky do
těchto center přínosům z realizací nových
průmyslových aplikací?

Mnohá centra excelence přímo spolu-
pracují s průmyslovými partnery. Tam, kde
se to nedaří, jsou ale často překážky na
obou stranách. Rozhodně platí, že potřebu-
jeme technologický transfer podpořit. �
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Pane ministře, v čem vidíte hlavní přínos
našeho členství v Evropské unii pro resort,
který řídíte?

Členství v Evropské unii z dopravního
hlediska přináší snazší spolupráci s našimi
sousedy na významných dopravních stav-
bách. Myslím tím teď přípravu vysokorych-
lostních tratí (VRT), kde spolupracujeme
s Německem ohledně krušnohorského tu-
nelu na trati VRT Praha-Drážďany nebo
s Rakouskem jednáme o VRT do Vídně.
Mnohem jednodušší je také získání finanč-
ních prostředků pro ty úseky dálnic a želez-
nic, které jsou zasazeny do sítě TEN-T.
A vzájemné zkušenosti a debaty s ostat-
ními ministry dopravy náš resort posou-
vají také vpřed.

Která témata, jež by se měla řešit za na-
šeho předsednictví z pohledu dopravy, po-
važujete za zásadní z pohledu evropského
a našich národních zájmů?

Za jedno ze zásadních témat považuji
další zařazení silnic, dálnic a železnic do
tzv. TEN-T sítě, která obsahuje strategické
a důležité evropské tahy. U nás se to nyní
týká hlavně vysokorychlostních tratí a je-
jich financování. Pokud je trať v síti TEN-T,

je pak mnohem snazší získat finanční
zdroje z EU. Některé klíčové tratě VRT již
jsou zařazeny, budeme se snažit o zařazení
dalších.

Neméně důležitým tématem je i efek-
tivní fungování vnitřního trhu v Evropské
unii a bezpečná mobilita, která se bude
týkat hlavně bezpečnosti silničního pro-
vozu. A v souvislosti s ruskou agresí na
Ukrajině se budeme věnovat i těmto
nešťas tným záležitostem. Chceme se ak-
tivně podílet na opravě silnic na Ukrajině
a budoucí lepšímu infrastrukturnímu pro-
pojení této země.

Jako ministr dopravy mám pod sebou
také kosmické záležitosti a proto budu
v Radě pro obchod, průmysl, vesmír a hos-
podářství představovat naše kosmické
prio rity. Ty se budou hlavně zaměřovat na
posílení evropské spolupráce ve vesmír-
ných projektech, pokračování návrhu naří-
zení k družicovému telekomunikačnímu
systému Bezpečného spojení a využívání
dat z Unijních družicových systémů (EU
Space Data Exploitation).

Jaké akce v této souvislosti ministerstvo
připravuje?

V září proběhne v Brně akce zaměřená
na městskou mobilitu, tzv. Urban Mobi-
lity Days týkající se právě bezpečné a udr-
žitelné mobility ve městech. V říjnu bude
European Space Week, kde se jako Česká
republika můžeme pochlubit rozvinutým
kosmickým průmyslem. Na nejvyšší
úrovni připravujeme v druhé polovině
října neformální zasedání Rady ministrů
dopravy v Praze.

Hodně diskutovanou otázkou budoucnost
EU. Co je potřeba podle Vašeho názoru
změnit, aby se zvýšila její prestiž?

Evropská unie je pro nás nesmírně dů-
ležitá a z členství jednoznačně profitu-
jeme. To ale neznamená, že by byla bez
chyb. Co nejvíce vytýkám EU je přemíra
regulací a nařízení. Dotace také moc vni-
třnímu a volnému trhu neprospívají
a pokřivují tržní prostředí. Pro mě je Ev-
ropská unie na prvním místě společen-
ství států, jejichž legitimita se odvíjí od
legitimity jednotlivých národních států
a národních parlamentů. Myslím si, že
odbyrokratizování celé EU by jedině po-
mohlo a zvýšilo důvěru lidí v členství
v Evropské unii. �
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Co nejvíce vytýkám EU je přemíra regulací a nařízení. Dotace také
moc vnitřnímu a volnému trhu neprospívají a pokřivují tržní prostředí,
řekl CzechIndustry Martin Kupka, ministra dopravy
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Pane ministře, v čem je hlavní přínos našeho
členství v Evropské unii pro resort, který ří-
díte?

Evropská unie je společenství států, které
v zemědělské oblasti mají za cíl zajistit dosta-
tek kvalitních a bezpečných potravin pro své
obyvatele a přitom chránit životní prostředí.
Veškeré potraviny jsou vyráběny dle jednot-
ných standardů a Evropská unie má jedny
z nejvyšších standardů pro produkci potravin
na celém světě. Tyto cíle musíme prosazovat.
Zároveň je důležité, že Evropská unie má spo-
lečnou zemědělskou politiku, která umožňuje
rozvoj zemědělství, ale i lesnictví a potravinář-
ství prostřednictvím řady opatření. Prostředky
z evropských zdrojů v rámci Společné země-
dělské politiky pomáhají zemědělcům i potra-
vinářům k větší konkurenceschopnosti, k poří-
zení nových strojů, přispívají na hospodaření,
které je šetrné k přírodě.

Obchodní spolupráce pomáhá dostat na
náš trh různé druhy potravin i komodit, které
naše země neprodukuje. Prostupnost evrop-
ského trhu bez bariér je klíčová pro volný ob-
chod a tedy opět k zajištění potravin. Evropská
unie jako celek je soběstačná téměř ve všech
komoditách. Důležitost jednotného trhu se
prokázala během posledních dvou let při pan-
demii COVID-19, kdy bez výpadku bylo zajiš-
těno zásobování potravinami. Zejména v sou-
časné napjaté mezinárodní situaci je pro nás
evropská jednota důležitá. Hlavní přínos však
spatřuji v jistotě, kterou nám členství v EU za-
jišťuje. Není bez zajímavosti, že od vstupu do
EU je české zemědělství trvale v zisku, zatímco
před vstupem do EU bylo převážně ve ztrátě.

Která témata, jež by se měla řešit za našeho
předsednictví z pohledu zemědělství, považu-

jete za zásadní z evropského hlediska a našich
národních zájmů?

Témata, která chceme řešit v době našeho
předsednictví, jsme zvolili podle aktuálních po-
třeb nejenom naší země, ale celé Evropské
unie. Jde o problematiky, kterými se musíme
zabývat intenzivně, protože ovlivní kvalitu ži-
vota nejenom nás, ale i našich potomků. Kon-
krétně se chceme věnovat primárně potravi-
novému zabezpečení, snižování spotřeby pes-
ticidů v EU a prevenci odlesňování a podpoře
lesnictví. V souvislosti s válkou na Ukrajině
nyní více, než kdy jindy, vyvstává otázka zajiš-
tění dostatku potravin, a tedy i důležitost pod-
pory zemědělcům a potravinářům v době, kdy
musí čelit nárůstu cen energií, hnojiv a krmiv.
Proto si za jeden z hlavních cílů dáváme potra-
vinové zabezpečení a chceme diskutovat
o tom, jakou roli má EU hrát v udržitelné svě-
tové produkci potravin. Pokud jde o konkrétní
opatření, budeme usilovat o odklad zavedení
povinnosti střídání plodin a vyčleňování ne-
produkčních ploch, tj. omezování zemědělské
výroby na zemědělské půdě. 

Budeme usilovat o flexibilitu v rámci spo-
lečné zemědělské politiky, jde o bezprostředně
nutnou reakci na současnou krizi potravino-
vého zabezpečení. Zaměříme se také na ome-
zování používání pesticidů v EU. Při snižování
využití pesticidů v zemědělství je pro Českou
republiku zásadní úsilí o zachování udržitelné
zemědělské produkce a zajištění kvalitních
a bezpečných potravin pro spotřebitele. Rádi
bychom prosadili takový přístup, aby se bu-
doucí povinná míra snižování spotřeby pesti-
cidů neodvozovala od celkového procentuál-
ního snížení pro celou EU, ale od průměrného
objemu používání účinných látek na hektar.
Měla by být zohledněna výchozí situace v jed-
notlivých členských státech a jejich dosavadní
vynaložené úsilí při snižování používání pesti-
cidů z minulých let, protože ČR již jejich použí-
vání výrazně omezila. 

Dalším důležitým tématem je prevence od-
lesňování, tedy kácení stromů kvůli zeměděl-
ské výrobě. Tady je na tom Evropská unie
dobře a jednotlivé členské státy EU své lesy
chrání. Jinak je tomu ale ve světě v mnohých
mimounijních zemích. Chceme proto v EU na-
stavit systém, který zajistí, aby výrobky dová-
žené do EU nevedly ke znehodnocení a ničení
cenných lesů nikde ve světě. Jde o to, aby
kvůli produkci některých komodit, jako je sója,
káva, kakao, hovězí maso, dřevo či palmový
olej, nedocházelo ke kácení pralesů a dalšímu
znehodnocování lesů. Zároveň ale připravo-
vaný systém nesmí být administrativně ná-
ročný. 

Věnovat se však budeme i dalším úkolům.
Přestože jsme vnitrozemský stát, budeme mít
významnou roli při stanovování tzv. Rybolov-
ných kvót neboli množstevních limitů, které
lze odlovit ve vodách EU, nebo které odloví
rybářská plavidla EU v některých mimounij-
ních vodách během roku 2023. Důležité je za-
jištění potravinového zabezpečení i z moř-

ských zdrojů, zejména ryb. Další příbuzná
problematika se nás dotýká bezprostředně,
a to je akvakultura, pro nás především ta slad-
kovodní, tedy zejména chov ryb v rybnících.
Akvakultura, ať už mořská nebo sladkovodní,
může být efektivním a k přírodě šetrným
zdrojem živočišných bílkovin a má relativně
nízkou uhlíkovou a environmentální stopu.
Proto chceme přijmout tzv. závěry Rady, tedy
pozici, na které se shodnou všechny členské
státy. Při navýšení konkurenceschopnosti
sladkovodní akvakultury můžeme snížit vyso-
kou závislost EU na dovozu produktů rybo-
lovu. 

Věnovat se budeme i označování potravin,
přičemž na toto téma budeme pořádat vědec-
kou konferenci. Dalším tématem je zdraví zví-
řat, zejména zvládání afrického moru prasat
a ptačí chřipky, což jsou dvě choroby zvířat,
které chovatele v EU trápí nejvíce a způsobují
obrovské ekonomické škody. 

Jaké akce v této souvislosti ministerstvo při-
pravuje?

Na každý měsíc, kromě srpna, je napláno-
váno zasedání Rady ministrů zemědělství a ry-
bolovu, na kterém budeme projednávat aktu-
ální témata a naše priority, včetně situace na
komoditních trzích ve vztahu k zajištění potra-
vinového zabezpečení v důsledku války na
Ukrajině. Máme také naplánováno, že Minis-
terstvo zemědělství bude v souvislosti s před-
sednictvím organizovat 18 neformálních akcí
na různých úrovních na území ČR, a to včetně
neformálního setkání ministrů zemědělství
v polovině září tohoto roku. Dále uspořádáme
například mezinárodní vědeckou konferenci
s vazbou na prioritní téma označování potra-
vin nebo seminář k implementaci nové les-
nické strategie Evropské unie.

Hodně diskutovanou otázkou je budoucnost
EU. Co je potřeba podle Vašeho názoru změ-
nit, aby se zvýšila její prestiž?

Evropská unie nyní čelí výzvám, na které
nikdo nebyl připravený. Proto i fungování EU
musí projít určitými změnami, modernizací
a zjednodušením. EU by měla své kroky sro-
zumitelně sdělovat hlavně občanům EU, je po-
třeba, aby se občané s reakcemi EU na nové
situace dokázali ztotožnit a porozumět jim. Je
patrný sílící tlak po svolání evropského Kon-
ventu a změně Smluv. Je potřeba uvést, že
změna Smluv je časově velmi náročný proces
a je nutné posoudit proveditelnost případných
změn a fungování evropských institucí v praxi.
Ukázalo se, že Evropská unie musí zvýšit svoji
odolnost, ať už jde o energetiku, nebo odol-
nost před válkou a pandemiemi. Ostatně odol -
nost evropské ekonomiky a demokratických
institucí jsou jedny z priorit českého předsed-
nictví v Radě EU. Jsem však toho názoru, že
Evropská unie může být světový lídr v řešení
hrozeb a nenadálých situací, což nyní po-
tvrzuje nejen v aktivní pomoci zasažené Ukra-
jině. �
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Chceme diskutovat o tom, jakou roli má EU hrát 
v udržitelné světové produkci potravin,
řekl  CzechIndustry Zdeněk Nekula, ministr zemědělství
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Čtvrtou dekádu na českém trhu zahájila
na tradičním dni otevřených dveří spo-
lečnost Profika. Experta na CNC stroje,

který v posledních letech klade důraz i na ro-
botiku, jsme vyzpovídali ohledně zhodnocení
minulých let i výhledů do budoucna. O nut-
nosti automatizace, ale i stále větším důrazu
na ekologii hovořil Jakub Kaufman, který
v Profice rozvíjí sekci robotizace. 

Na nedávném dni otevřených dveří jsme osla-
vili 30. výročí od svého vzniku. Jak byste ty
uplynulé tři dekády charakterizovali?

Začátky firmy Profika byly založené pouze
na odborné znalosti problematiky strojů a ob-
rábění. V oblasti podnikatelství, ekonomiky
a práva byli oba jednatelé zcela nezkušení.
Není se čemu divit, bylo těsně po revoluci
a v socialistické škole je nikdo neučil, jak pod-
nikat. Prožili jsme naplno dobu fialových sak,
kufrů na dokumenty. Nebyly mobily, zákazní-
kům jsme telefonovali z budky či z pošty. Poz-
ději už samozřejmě faxovali. Začínalo se od
nuly, musela se zvládnout znalost účetnictví,
stále se měnící oblast daní a práva. Na celnici
jsme chodili platit clo s penězi v igelitce. Mys-
lím, že to byl velký nápor na čas a vůli jedna-
telů, jejich rodin a i lidí z okolí, kteří v tomto
pomáhali. Je to pryč, vše se zvládlo. Dneska
patříme mezi nejstarší dealery výrobce HYUN-
DAI  a Hanwha v Evropě. Disponujeme odpo-
vídajícím technickým zázemím v České repub-
lice a na Slovensku. Máme prakticky nulovou
fluktuaci zaměstnanců a pořád pomalu ros-
teme. Nejsme vůbec zadlužení, platíme daně
v České republice. Za zaměstnance platíme so-
ciální a zdravotní pojištění a připadá nám to
normální. Samozřejmě se objevilo i několik
vnějších krizí. Skoková změna hodnoty dolaru,
finanční krize, covidová omezení a aktuálně
i válka vedená Rusy proti ukrajinským lidem.
Všechny tyto anomálie bortí trh s obráběcími
stroji. Firmy pochopitelně omezují investice do
technologií – ale my se vypořádali se situací
v minulých letech, takže nám do budoucnosti
věřím.  

Letošní Open House se konal po epidemii
covid 19 a účast byla velmi pěkná. Měl jste
dojem, že je u lidí z oboru poptávka po osob-
ním setkávání?

Ano, i na veletrzích, které se konečně konají,
vidím, že jsou všichni hladoví po kontaktu, po
příležitosti prohodit pár slov tváří v tvář a šanci
si vystavené stroje osahat. Lidi se u nás
opravdu bavili, byli velice přátelští. Totéž jsme
cítili i u pozvaných spoluvystavovatelů.

Profika vznikla poměrně krátce po revoluci
a brzy se stala výhradním českým a sloven-
ským dealerem pro známé jihokorejské
značky Hyundai WIA a Hanwha. Čím je tak
mladá firma přesvědčuje? A musíte znovu
a znovu dokazovat, že je tato pozice opráv-
něná?

V roce 1995, v době, kdy pro Evropu hledal
HYUNDAI dealery pro své jednotlivé výrobní
programy jsme se o prodej obráběcích strojů
rozhodli ucházet a zastoupení získali. Dnes
máme a držíme určité jméno. Není to ale určitě
žádný samospád. Musíme trvale poskytovat

výborný a vysoce odborný servis při prodeji
takto složité techniky. Zásadní je nepolevit,
pořád se učit a určitě nikdy nepolevit v odbor-
nosti a výkonosti. 

Tři desetiletí je poměrně dlouhá doba, za tu
dobu se samozřejmě některé trendy na poli
průmyslu a strojírenství změnily. Jak musela
zareagovat Profika a co byly hlavní kroky?

Obráběcí stroje se mění. Jak postupuje
technika, začali jsme dodávat výkonnější a slo-
žitější stroje za stejnou cenu jako stroje jedno-
duší před 25 roky. To znamená, že stroje zlev-
ňují. Obchodní rabaty se zmenšují. Logicky
k tomu celosvětově postupně zdražuje lidská
síla a obecně i služby. Reagujeme na rostoucí
zájem ze strany zákazníků na nahrazení člo-
věka nějakou automatizací, robotem, celkově
zlepšením a zrychlením výrobního taktu. Je to
to, co nás baví a v čem máme dlouholetou
zkušenost. Přišli jsme s množstvím úspěšných
konstrukčních řešení, robotizací a aplikací.  

Profika dokonce vyvinula vlastní robotické
buňky ROBOSTACK a ROBOSTACK Lineár,
můžete o tom procesu něco prozradit? Před-
pokládám, že umožňuje adaptaci na provoz
zákazníka. Jaké vlastnosti a funkce jsou
v tomto ohledu nejžádanější? 

Ano máme vyvinuté a odzkoušené robo-
tické buňky k nasazení přímo u libovolného
stroje u zákazníka. Propojení se strojem je jed-
noduché a prakticky nám stačí několik signálů
podobných při použití stroje a podavače tyčí.
Signály ze stroje jsme ale schopní si sami vy-
vést. Buňky jsou koncipované na velké zatí-
žení, trvalý nepřerušovaný provoz a co je
hlavní, vždy s možností doplňování a odebí-
rání polotovarů a hotových obrobků bez zasta-
vení výroby. Dále s možností přistavení buňky
k několika strojům v dílně, popřípadě ke
dvěma strojům současně.      

Jaký je vlastně váš typický zákazník, co je jeho
nejčastější potřeba a s čím mu umíte pomoci? 

V minulosti náš typický zákazník býval člo-
věk, který založil svojí firmu z nuly, zpravidla
v garáži, ve stodole. Většinou bez možnosti pri-
vatizovat. Je to odborník, ví, co přesně od

stroje očekává a je velice náročný na služby
a na stroj, který zpravidla využívá na 3 směny.
S radostí vidíme, že většina těchto lidí v pro-
fesi uspěla a aktuálně mají většinou velice vý-
konné a fungující firmy. Rychle a dobře se roz-
hodují, mají cit pro trh a i zkušenosti s podvod-
níky. V dnešní době dodáváme stroje i do
mega firem, kde v provozu za těch 30 roků za-
jišťujeme desítky i stovky námi dodaných CNC
strojů.

Nejen kvůli rostoucím cenám ropy a plynu, ale
i s ohledem na ochranu životního prostředí je
čím dál větší tlak na udržitelnost a úspornost.
Pozorujete tento trend u výrobců i klientů?
Jak přesně se projevuje?

Cítíme, že se již zákazníci chovají k provoz -
ním kapalinám úsporně. Požadují po nás in-
stalaci odsávání aerosolu, který vzniká při ob-
rábění a jeho vracení zpět do řezné kapaliny.
Na strojích už mnoho desítek let používáme
zastavování vynášecích pásů dopravníků tří-
sek, aby použitá řezná kapalina měla dostatek
času natéct zpět do vany na kapalinu. Tam kde
to lze, tak se začínají používat více a více tu-
kové náplně s vysoce přesným dávkováním
mazání do posuvových šroubů a lineárních va-
livých vedení. A důležitá jsou i opatření na
ochranu okolí - nové průmyslové haly mají
vždy svoje podlahy 100% hydroizolovány,
a tak i případná havárie s olejem nenaruší ze-
minu pod halou. Zateplení hal obráběcích pro-
vozů je v dnešní době natolik dostatečné a di-
menzované, že už jenom vlastní provoz obrá-
běcího stroje výrazně, ne-li dostatečně tempe-
ruje vlastní výrobní halu. V tomto ohledu se
určitě ledy hnuly.

Má v tomto ohledu Profika nějaké plány, míní
se na něco zaměřit?

Co se týče zelené energie, máme v budouc-
nosti v plánu využívat slunce. Nejsme ale pla-
cení státem, či závislí na dotacích, a tak
všechny investice tohoto typu budou vždy zá-
vislé na finančních možnostech a prioritách
firmy. Odpovědnost za fungování firmy, ser -
visu pro naše zákazníky, za platy a odvody
státu je vždy na nás. Je to vše logicky prostě
o prioritách o odpovědnosti. �
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Profika hledí do budoucnosti s optimismem
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Na trhu ale existuje technologie
umožňující tuto energii získávat
zpět a vracet do oběhu. Tím snižuje

náklady na provoz a navíc eliminuje množ-
ství vypouštěného CO2. Zpětnému získá-
vání tepla ze spalin a odpadního vzduchu
se věnuje společnost ALMEVA EAST
EUROPE a.s. ve spolupráci s dánskou fir-
mou Exodraft.

Jak zpětné získávání energie funguje

Pokud v podniku probíhají výrobní pro-
cesy, při kterých vznikají emise spalin, na-
bízí se skvělá příležitost využití systému
Heat Recovery System. Ten chytře využívá
skutečnost, že emise odnáší velké množ-
ství energie s potenciálem k dalšímu vy-
užití.

Po instalaci systém zachycuje zbytkové
teplo ze spalin, páry nebo procesního
vzduchu a ohřívá jím kapalinu. Takto získa-
nou energii (teplo) podnik snadno znovu
využije:
•   zapojí ji do výrobních procesů,
•   využije na ohřev vody,
•   nebo s ní například vytápí budovy pro-

vozu.
Využívané patentované výměníky na-

vrací do oběhu až 95 % odpadního tepla ze
spalinového systému.

„Díky těmto úsporám je návratnost in-
vestice do nákupu a instalace zařízení
u středně velkého podniku přibližně 31 mě-
síců a u podniků s velkým množstvím od-
padního tepla ještě rychlejší. Další citelné
úspory jsou v množství vypouštěných

emisí,“ přibližuje kalkulaci výhod systému
Filip Tesař, technický ředitel z Almevy.

Firma Exodraft působí v oblasti zpět-
ného získávání tepla a spalinových venti-
látorů více než 60 let.

Výrobky firmy Exodraft splňují normy
ISO 9001 a zaručují mimořádnou kvalitu,
bezpečnost a jednoduchost provozu. Je-
jich instalace je jednoduchá a Almeva je
dodá a připraví k užívání přibližně 3-4 mě-
síce od objednávky.

Správná instalace 
nenaruší komínový tah
Systém zpětného získávání tepla jedno-
duše nainstalují
•   na stávající komín
•   nebo jej umístíme v paralelní spalinové

cestě.
Systém Exodraft je možné instalovat

vertikálně i horizontálně a odolá teplotám
až 600 °C.

Získávejte zpět 95 % energie z odpadního tepla, 
investice se vrátí do tří let
Emise spalin odvádí z vašeho podniku velké množství energie, které doslova vyletí komínem.
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Instalace Heat Recovery Systému 
ve vnějším prostředí – Slovensko
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Tepelný výměník ve spalinové cestě ne-
gativně ovlivňuje komínový tah, proto při
instalaci umisťují technici z Almevy na
komín ventilátor s příslušnou regulací. Tím
zajišťují správnou funkci celého systému.

„Systém po domluvě se zákazníkem
umisťujeme uvnitř objektu nebo mimo něj
do ochranného boxu. Častý strašák no-
vých systémů – údržba zařízení – zde ne-
platí. Případné drobné opravy nebo revize
provoz nijak neomezují, výměníky jsou
snadno vyjímatelné, takže žádné odstávky
nejsou třeba,“ říká Tesař.

Systém během revizních odstávek využívá
paralelní komín. Nabízí se ale i možnost
umístění jednotky série Safe Plate, kde je by-
pass už součástí zařízení (7) a (8). V obou pří-
padech není provoz podniku narušen.

Návrh, odhad úspor i jejich reálnou
výši obstarají aplikace
Pro návrhy využívají speciálně navržený
program Exodraft OptiCalc. Tento software
vypočítá

•   odhad zpětně získané energie ze spalin,
•   ušetřené částky (s ohledem na reálné

současné ceny energií na trhu)
•   i množství nevypuštěných emisí CO2.

Aplikace Trendlog za vás ohlídá úspory
energie a celkový výkon systému online
v reálném čase. Data Trendlog využijete
k analýze chyb a optimalizaci celého sy-
stému. 

Která odvětví 
systém nejčastěji využívají
Zpětné získávání tepla využijete všude, kde
se používají kotle, pece, turbíny, motory,
kogenerační jednotky či sušičky.

•   Potravinářský průmysl – pekárny, pivo-
vary, pražírny kávy, mlékárny, výroba
nápojů.

•   Výrobní procesy v lehkém a těžkém prů-
myslu.

•   Odvod procesního vzduchu ze sušiček
a pecí.

•   Průmysl zabývající se povrchovou úpra-
vou výrobků – lakovny, zinkovny atd.

•   Sklářský průmysl.
•   Papírenský průmysl a další.

Hlavní výhody řešení Exodraft 

•   Rychlá návratnost investice – obvykle 
2-3 roky

•   Kompaktnější a efektivní rekuperační
jednotka 

•   Možnost instalace v horizontální i verti-
kální poloze

•   Vysoká teplotní odolnost systému – až
600 °C (Safe Plate) 

•   Snadná údržba díky vyjímatelným vý-
měníkům tepla – bez omezení provozu
technologie

•   Bypass-systém pro obtok spalin zajiš-
ťuje stabilní a nepřetržité používání
(žádné prostoje vaší výroby).

•   Řízení PLC umožňuje ovládání a moni-
torování v místě i vzdáleně

•   Jednoduchost instalace a krátká dodací
lhůta obvykle 3-4 měsíce �

Vizualizace zapojení 
Heat Recovery Systému
s výměníkem Safe Plate

Schéma vertikálního a horizontálního zapojení 
Heat Recovery Systému
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Fakultní Thomayerova nemocnice od-
startovala více než roční moderni-
zační maratón, jehož součástí je

i velký projekt energetických úspor letoš-
ního roku v ČR. V jeho cíli čeká pacienty
i personál výrazné zlepšení vnitřního kom-
fortu, areál zároveň podstatně sníží ener-
getickou náročnost provozu: během 5 let
dosáhne úspora 18 GWh zemního plynu
a 10 GWh elektřiny. Projekt realizují ve
sdružení METROSTAV DIZ, ENESA z hol-
dingu ČEZ ESCO a METROSTAV.

„Ve Fakultní Thomayerově nemocnici
jsme odstartovali největší stavební
a energetickou modernizaci našich pavi-
lonů za posledních čtyřicet let. Zateplení
sedmi našich pavilonů je součástí velkého
projektu energetických úspor. Celkově
tento projekt zahrnuje 20 našich objektů.
Jsme vůbec první fakultní nemocnicí
v Česku, která se rozhodla využít formu
EPC, kdy nám dodavatel přímo úspory ga-
rantuje ve smlouvě,“ řekl při představení
projektu novinářům ředitel nemocnice
doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc. a dodal:
„Díky tomu zároveň výrazně pomůžeme
i k ochraně našeho životního prostředí,
což je pro nás velice důležité.“ 

„V čase rostoucích cen energií a zvýše-
ného významu energetické bezpečnosti je
sázka na úsporné projekty EPC tím nejlep-
ším řešením. Nemocnici za prvních pět let
garantujeme úsporu minimálně 35,5 mili-
onů korun, ve skutečnosti ale podle našich
zkušeností z dřívějších projektů zákazník
ušetří skoro vždy ještě více. Součástí ře-
šení je i energetický management, který
dosažené úspory průběžně vyhodnocuje
a navrhuje další vylepšení,“ zdůraznil
hlavní pozitiva řešení předseda předsta-
venstva a generální ředitel ČEZ Daniel
Beneš.

Jednoznačným ekologickým přínosem
je roční úspora emisí CO2 ve výši 2 517 tun,
stejné množství vyprodukuje za 1 den pro-
vozu klasický elektrárenský blok o výkonu
100 MW. 

Fakultní Thomayerova nemocnice
v pražské Krči byla slavnostně otevřena již
v roce 1928 jako jedno z nejmodernějších
zařízení tohoto typu v Evropě. Stalo se tak
u příležitosti 10. výročí vzniku první Česko-
slovenské republiky. Řada objektů je tak
památkově chráněna, dřevěná okna budou
nově nahrazena jejími přesnými replikami. 

„Jsme rádi, že jsme při této velké za-
kázce mohli uplatnit naše bohaté zkuše-
nosti se snižováním energetické nároč-
nosti budov i v sektoru zdravotnických za-
řízení. Zdokonalující se izolační technolo-
gie přinášejí opravdu významné snížení
spotřeby. Zároveň musíme postupovat co
nejcitlivěji, abychom dodrželi vše, co je
nutné při modernizaci památkově chráně-
ných objektů,“ uvedl Ing. Karel Volf, MBA,
předseda sboru jednatelů ze sdružení
zúčastněných společností Metrostav DIZ,
ENESA a Metrostav.

Kromě zateplení střech i obvodových
stěn a výměny oken a vchodových dveří
se počítá i s modernizací osvětlení. Téměř
11 500 svítidel bude nahrazeno moderním
LED osvětlením, které bude mít o 60 %
nižší spotřebu energie ve srovnání se stá-
vajícími typy, což představuje úsporu
4,6 mil. korun ročně.

V plánu je i instalace pokročilého sys -
tému regulace vytápění jednotlivých míst-
ností podle způsobu či času využití. Každá
místnost si tak automaticky řídí dodávku
tepla podle vlastní okamžité potřeby nezá-
visle na ostatních prostorách. V pokojích,
sesternách či jídelnách tak bude možné
udržovat vyšší teplotu než na chodbách,
toaletách či schodištích – vždy s ohledem
na vnitřní komfort a rozumnou spotřebu
energie.

„Podobné projekty energetických úspor
s visačkou ČEZ ESCO a financované meto-
dou EPC už úspěšně fungují v 18 nemocni-
cích a zdravotnických zařízeních. Pomá-
háme v nich snižovat náklady na elektřinu,
plyn, teplo či vodu, a přispíváme tak ke sni-
žování emisí CO2. V řadě dalších nemocnic
jsme instalovali kogenerační jednotky nebo
jim pomáháme s provozem jejich energe-
tických hospodářství. Zakázky ve zdravot-
nickém sektoru jsou o to náročnější, že sa-
mozřejmě probíhají za plného provozu, což
bylo obtížné zejména v období pandemie
COVID,“ připomenul Kamil Čermák, gene-
rální ředitel společnosti ČEZ ESCO. 

Úspěšně realizované EPC projekty ČEZ
ESCO/ENESA v oblasti zdravotnictví za-
hrnují například nemocnice v Jihlavě, Kar-
lových Varech, České Lípě, Ústí nad Orlicí,
Chrudimi, Jevíčku, Litomyšli, Trutnově,
Třinci, Havířově. Na Slovensku pak vůbec
největší projekt EPC v zemi v nemocnici
v Nových Zámcích.  �
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Odstartoval velký projekt energetických úspor: 
Fakultní Thomayerova nemocnice ročně uspoří 
přes 7 milionů korun za energie a 2500 tun emisí CO2

Energetické služby se zárukou úspor 
(z angl. Energy Performance Contracting,
zkráceně EPC) zahrnují návrh úspor-
ných opatření, přípravu, realizaci
a příp. zajištění financování projektu
vedoucí k úsporám energie budov.
Veš kerá rizika projektu nese poskyto-
vatel a v případě, že úspor není dosa-
ženo dle předem stanoveného modelu,
hradí rozdíl. Nedílnou součástí EPC je
důsledný energetický management. In-
vestice do projektu metodou EPC mají
obvykle návratnost 6 až 10 let.

CI02_22_12_Odstartoval velký_CEZ_CI_SABLONA  27/06/22  00:08  Stránka 12



Mediální partnerství:Hlavní mediální Partne i:

www.czechindustrychallenge.cz www.czechindustryphoto.comuzáverka 6. prosince

aHl

www.czechindustrychallenge.cz

i:artnePílná mediívna

www.czechindustrychallenge.cz uzáverka 6. prosince

í:tvs partnerílnáMedi

www.czechindustryphoto.comwww.czechindustryphoto.com

CI02_22_13_INZ_CZECH_CHALLENGE_CI_SABLONA  27/06/22  13:20  Stránka 13



Není kabel jako kabel. Hledisek, podle nichž se
mohou lišit, je řada. Jedním z nich jsou ohni-
odolné vlastnosti. Těmi se vyznačují kabely
společnosti PRAKAB Pražská kabelovna.
V čem je jejich specifikum?

S tvrzením, že není kabel jako kabel, napro-
sto souhlasíme. Existuje velké množství kabelů
a to i v kategorii ´nehořlavých´, které se dají
dále dělit na základě různých vlastností. Takové
hlavní rozdělení je, jak někdo říká na ´erka´
tedy kabely nešířící oheň a ´véčka´, což v pod-
statě znamená kabely, které plní zachování
funkční schopnosti izolace (V180) dle ČSN IEC
60331-XX nešířící oheň. Některé kabely navíc
plní funkčnost kabelové trasy při požáru dle
ČSN 73 0895. Je možné je od sebe jednoduše
rozdělit na základě barvy, ale ne vždy tato pra-
vidla fungují v Čechách (v Německu jsou ka-
bely s funkční schopností oranžové). Samo-
zřejmě disponujeme oběma skupinami kabelů,
které splňují nejvyšší požadavky nařízení EU
o použití ve stavbách (nařízení Evropského par-
lamentu a rady EU č. 305/2011 a EN50575). Ta-
kové další dělení nehořlavých kabelů je dle po-
užité technologie. My v PRAKABu jsme se roz-
hodli jít cestou speciální keramizující silikonové
izolace, která oproti použití skloslídové (MICA)
pásky šetří nejen výrobní náklady, ale je zákaz -
níky vítána zejména pro snazší odholení izolace
při instalaci. 

Jaké druhy kabelů produkujete a kde všude
mají uplatnění?

Asi nejdůležitější je pro nás zmínit obchodní
značku našich FRNC kabelů PRAFla®. Jsou to
silové nebo sdělovací kabely nešířící oheň se
sníženým obsahem halogenů, mezi něž patří
silový PRAFlaSafe® a sdělovací PRAFlaCom®.
Dále to jsou kabely se zachováním funkční
schopnosti izolace a se zachováním funkčnosti

kabelových tras při požáru PRAFlaDur® a PRA-
FlaGuard®. Tyto kabely jsou běžně určeny
pouze pro interiérové použití. V PRAKABu vy-
rábíme všechny tyto typy také ve variantě plus
(„+“), což znamená, že mají navíc ještě UV odol -
nost a odolnost proti nasákavosti vody. Lze je
tedy použít i v exteriéru, vlhkých prostorách
jako jsou sklepy a další prostory bez obav z poš -
kození kabelů nebo ztráty jejich funkčnosti. 

Dále máme kabely PRAFlaDur i ve stíněné
verzi, tedy s názvem PRAFlaDur C90, které se
uplatní, pokud je potřeba použít kabely
s funkční schopností například k motorům,
frek venčním měničům atd. 

V této době dokončujeme vývoj kabelu
s funkčností kabelové trasy při požáru s jádrem
třídy 5, tedy jemně lanovaným vodičem. Tento
kabel by měl být k dispozici nejpozději do
konce tohoto roku. 

Hlavní oblastí použití těchto kabelů jsou ve-
řejné stavby a budovy, které je důležité udržet,
v případě požáru, po nějakou dobu v chodu. To
se týká například metra, letišť, nemocnic, sta-
dionů a výstavišť, hotelů, ubytovacích zařízení,
nákupních středisek a kancelářských budov,
dále míst, kde je nutné a žádoucí chránit pří-
strojové vybavení jako jsou serverovny, dispe-
činky, centrály záchranných služeb, řízení tech-
nické infrastruktury apod. 

Vývoj kabelů v PRAKABu trvá již sto let. Jak
se měnily v průběhu času?

V PRAKABu jsme loni oslavili výročí 100 let
od založení a letos budeme v podstatě slavit
100 let výročí od výroby prvního kabelu
v tomto závodě. Během této doby došlo něko-
likrát k rozšíření výroby a samozřejmě i k její
modernizaci. 

Jen pro zajímavost, například i během 2.
světové války byly kabely strategickým výrob-

kem zejména z komunikačních důvodů a proto
byla v roce 1943 v našem závodě postavena
jedna z hal stojících dodnes. 

Další rozšíření se týkalo přesunu strojů a vý-
robních linek z SKW (Schwechat) v roce 1997
a zvětšení výroby. O 10 let později došlo k vý-
stavbě nových výrobních hal pro silové kabely
o ploše cca 4500 m2. Dalším rozšířením byla
výstavba výrobní části na kompaundaci měk-
čených PVC směsí v roce 2015. Neustále se
snažíme závod rozšiřovat, modernizovat a ze-
fektivňovat, abychom si udrželi naší pozici
předního Evropského hráče na trhu s kabely. 

A pokud jde o požární bezpečnost?
S výrobou FRNC kabelů máme bohaté zku-

šenosti. Začalo se s tím kolem roku 2002 a nyní
si v této oblasti stále držíme pozici jedničky na
českém trhu. 

Pokud dobře rozumím, tak vámi vyráběné
ohni odolné kabely patří ke světové špičce…

To rozhodně. Samozřejmě je těžší prosadit
se na zahraničních trzích, kde je velká konku-
rence, trochu jiné podmínky z hlediska norem
a národních standardů a každý stát se snaží ně-
jakým způsobem o podporu domácího trhu.
Ale musím přiznat, že jsme velice úspěšní na
trzích napříč Evropou nebo v Izraeli. Kabely
jsme dodávali například i do metra v Almatě
v Kazachstánu.

Vyšší kvalita kabelů z hlediska požární bezpeč-
nosti má vliv na jejich cenu. Nakolik, neodra-
zuje to některé zákazníky?

Na tyto kabely se používají trochu odlišné
materiály, které mají pochopitelně i jinou cenu,
což má ve finále vliv na celkovou cenu kabelu.
To je fakt, který musí zákazník pochopit a šetřit
na bezpečnosti nám nepřijde jako úplně dobrý

Bezpečnost by měla být při volbě kabelů hlavní prioritou
Na otázky CzechIndustry odpovídají Štěpán Laštůvka, Head of FRNC Business Unit 
a Martin Vališka, Vedoucí typové laboratoře ze společnosti PRAKAB
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nápad. Dále se do ceny promítne ještě po-
měrně velké množství nákladných zkoušek
a dalších testů, které je nutné provést. 

Určitě se najdou lidé, kteří budou tvrdit, že
je to zbytečné a že jsou ty kabely moc drahé
v porovnání např. s klasickými PVC kabely,
ale věřím, že většina lidí ví nebo alespoň tuší,
jaké důvody se za použitím těchto kabelů
skrývají a že bezpečnost by měla být hlavní
prioritou. 

Kde všude by měly být především používány?
Jak jsme již řekli, hlavní oblastí použití těchto

kabelů jsou veřejné stavby a budovy, kde se se-
tkává větší množství lidí. Místa, kde je třeba
chránit zdraví nebo majetek, případně v sek-
toru kritické infrastruktury. Metro, nemocnice,
letiště, stadiony, výstaviště, ubytovací zařízení,
nákupní střediska, kancelářské budovy, … těch
možností je opravdu hodně a myslím, že je
vždycky lepší udělat krok navíc a raději tyto ka-
bely instalovat i tam, kde být nemusejí, než
řešit následky, které mohou být v některých pří-
padech až katastrofické.

Myslím si, že každý z nás v posledních něko-
lika letech viděl záběry, jak vypadá požár byto-
vého domu nebo obchodního centra, kde ne-
byly požadavky na kabely s požární odolností
brány v potaz, případně byly budovy stavěny
před zavedením těchto regulí. Jako například
bychom uvedli požár bytového domu v Anglii,
kde byla příčinou požáru právě vadná a zasta-
ralá elektroinstalace a skončilo to ztrátou něko-
lika životů. O to smutnější je, že se těmto tra-
gédiím dá předejít. 

Výroba je finální etapa v celém řetězci, na po-
čátku je výzkum a vývoj. Provádíte ho vlast-
ními silami nebo ve spolupráci s dalšími sub-
jekty?

Spoustu věcí jsme schopni u nás v PRA-
KABu zvládnout sami, ale samozřejmě ne
všechno. Proto spolupracujeme na některých
projektech, ať už s vysokými školami nebo ně-
kterými z našich dodavatelů. Tito lidé mají hlu-
boké znalosti a povědomí o oboru, ve kterém
pracují a jsou schopni nám svou expertízou po-
moci posunout kabely zase o kousíček dál na
vyšší úroveň. Nehledě na fakt, že některé mě-
řicí přístroje jsou velice drahé a neměly by pro
nás smysl, protože bychom je nebyli schopni
naplno využít. 

Pokud jde o výzkum a vývoj, tak se samo-
zřejmě každý výrobce snaží přijít s kabelem
s nějakou přidanou hodnotou, který by byl po-
užitelný v praxi a o nějž by měl trh zájem. Jak -
mile se s takovou konkurenční výhodou někdo
objeví, ostatní se ho pak snaží velice rychle do-
hnat. Vzniká tak, obrazně řečeno, perpetuum
mobile pokroku v kabelech. 

Studie společností Europacable a Fire Service
Academy z minulého roku ukazuje rozdíl
v chování při hoření kabelů se speciálními
vlastnostmi a standardních v reálném pro-
středí. Můžete to více konkretizovat?

Jednalo se o porovnání klasického kabelu,
s kterým se většina z nás setká v domácnosti,
u nás nejčastěji CYKY a kabelů, o kterých se
tady spolu bavíme, tedy bezhalogenovém,
s výrazně vyšší třídou reakce na oheň. 

V případě vzniku požáru elektroinstalace kla-
sického kabelu se oheň začne poměrně rychle
šířit a vzhledem k množství umělých a hořla-
vých materiálů v obytných prostorách, pak ne-
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trvá moc dlouho, než se požár rozšíří do formy,
kdy už člověk není schopen s tím něco udělat. 

Pokud však byly použity požárně odolné ka-
bely (kategorie B2ca s1 d1 a1 ), časové období,
kdy by byl člověk schopen nějak zareagovat,
případně dokonce požár uhasit, je znatelně
delší. Dále teplota požáru nedosahuje tak vy-
sokých hodnot a během hoření nedochází
k odkapávání hořících částic, tedy i šance na za-
pálení dalších předmětů je znatelně nižší. 

Kvalitní ohniodolné kabely, jak vyplývá z před-
cházející odpovědi, pomáhají minimalizovat
požáry a jejich rizika. Jak konkrétně?

Začali bychom tím, že vůbec donutit takový
kabel, aby se vznítil a hořel, už chce poněkud
značné úsilí. A když se to náhodou povede,
kabel uvolňuje menší teplo, pomaleji šíří pla-
men a celkově index rozvoje požáru je výrazně
nižší. Další body se týkají těch malých písme-
nek „s“, „a“ a „d“ na potisku kabelu.  První pís-
meno se týká dýmu, zejména množství produ-
kovaného kouře a jak moc je skrz něj vidět. Kla-
sický PVC kabel vám během pár minut vytvoří
černý oblak, takže neuvidíte, kudy máte bu-
dovu opustit. Oproti tomu v případě požárně-
bezpečnostních kabelů vytvoří lehce našedlou
mlhu, která je do určité míry transparentní a je
skrz ní vidět. Další písmenko označuje aciditu,
tedy kyselost vzniklých plynů. Už z názvu poly-
vinylchlorid je patrné, že se při hoření takového
kabelu bude kromě černého dýmu uvolňovat
chlor ve formě chlorovodíku, což není úplně
plyn, který byste chtěl dýchat. Poslední pís-
menko se týká již zmíněných odkapávajících
částic během hoření. Vždycky uvádíme před-
stavu modelové situace, kdy utíkáte z hořící bu-
dovy, kolem mraky černého dusivého kouře,
který vás štípe do očí, nic nevidíte a ještě vám
kape hořící kabel za krk. Opravdu nádherná
představa, nebylo by lepší vědět, že vás při ta-
kové situaci čeká pouze lehce našedlý mrak
a dostatek času utéci? 

V tiskové zprávě, kterou jste vydali u příleži-
tosti 25. ročníku konference Červený kohout
zaměřené na opatření předcházení požárům,
je uvedena řada faktů Hasičského záchran-
ného sboru a společnosti Europacable o dů-
sledcích závad na elektrické instalaci nebo po-
užití nekvalitní kabeláže. Která sdělení pova-
žujete za zásadní? 

Standardy před 20 nebo 30 lety byly prostě
jiné a nemohly zohledňovat momentální poz -
natky a situaci. Kabely stejně jako všechno
ostatní mají nějakou životnost. Spousta do-

mácností od jejich stavby prošla rekonstrukcí,
ale ne vždy se lidé dostatečně zabývali i elek-
troinstalacemi. Například jsme viděli byt, kde,
aby došlo ke zvýšení jeho prodejní ceny, byly
pouze kousky kabelů vedoucí do zásuvek a vy-
pínačů v měděném provedení, ale zbytek byl
ponechán v hliníku. Nejen, že je sprosté a ne-
morální takto někoho podvést, ale kolikrát je to
i nebezpečné. Rozumíme tomu, že člověk má
nějaký rozpočet a když tam ten kabel vydržel
tak dlouho, tak to ještě chvíli zvládne. Je dobré
být obezřetný a kromě ceny sledovat i kvalitu
výrobku a instalace. 

Když hovoříme o požárech zaviněných elek-
trickým proudem, jaká jsou pravidla pro správ-
nou instalaci kabelů?

Instalace kabelů už nejsou tak úplně v juris-
dikci výrobce. Ale rozhodně doporučujeme
svěřit práci odborníkům, kteří vědí, co a jak a ve
finále vám dají revizi s kulatým razítkem, čímž
ručí za to, že je dílo v pořádku, dle aktuálních
norem a tak, jak by mělo být. 

Jak rozumět sousloví nekvalitní kabeláž?
Jedná se o použití nesprávných kabelů nebo
výrobky „z druhé ruky“, které nesplňují to, co
deklaruje jejich výrobce?

Je to jako se vším ostatním zbožím na trhu,
cena je jeden z hlavních faktorů. Ale kupovat to
nejlevnější nemusí být vždy šťastná volba, pro-
tože se může stát, že člověk upřednostní cenu
na úkor kvality se všemi negativními důsledky,
které z toho mohou vyplynout. Konkrétně se
může jednat zejména o nevyhovující odpor vo-
diče, tedy méně mědi v kabelu než by mělo
být, může také docházet k podkročení mini-
mální tloušťky extrudovaných vrstev. V pod-
statě se tedy jedná o šizení zákazníka a nedos -
tatečné množství materiálů. Další možností
může být použití nevhodných materiálů, takže
kabel při ohnutí může praskat, dále je to špatná
oddělitelnost vrstev při instalaci nebo třída re-
akce na oheň, kterou kabel ve skutečnosti ne-
splňuje. Je toho celkem dost, co se může stát,
proto by člověk měl být opatrný a nesoustředit
se jenom na cenu. 

Čtenáře jistě bude zajímat, jaká je situace na
trhu kabelů u nás, můžeme se i v tomto oboru
setkat s nekalými praktikami?

Bylo by hezké říci, že se to České republiky
netýká, ale to by bohužel nebyla pravda. Je to
u nás jako všude jinde. Vozí se sem zboží ze
všech koutů světa a na trhu je nepřeberné
množství výrobků, těch kvalitních i těch méně

kvalitních. Jak jsme říkali, je dobré brát v potaz
více faktorů než jenom cenu, napovědět o kva-
litě vám může třeba celkový průměr kabelu.
Pokud je jeden z kabelů znatelně tenčí, bude
tam asi méně materiálu, ale nelze brát exaktně,
že čím tlustší kabel, tím lépe. Není od věci chtít
vidět dokumentaci ke kabelu, jako jsou certifi-
káty, značka ESČ a další, které deklarují, že kabel
skutečně splňuje to, co uvádí jeho prodejce. 

Odpovídá evropská a česká legislativa potře-
bám doby z hlediska požární bezpečnosti ka-
belů nebo je takříkajíc ve vývoji?

Ono to s evropskou legislativou je trochu
problematické, každý stát se snaží do tématu
vnést svůj názor a pohled na věc. Tvorba no-
vých standardů pak trvá déle než by bylo zá-
hodno a ne vždy to dopadne ke spokojenosti
všech zúčastněných. Je zajímavé, že jsme re-
lativně malá země a přitom naše standardy
jsou velice přísné a často na nejvyšší úrovni,
což se netýká pouze kabelařiny. Takže při
tvorbě evropských standardů bojujeme, aby-
chom se nedostali do situace, že budeme
muset jít v Česku se standardy dolů. Momen-
tálně se to týká zejména připravovaných
norem pro zkoušení funkčnosti kabelových tras
v podmínkách požáru. 

Snažíme se prostě neustále držet laťku na té
nejvyšší úrovni,   jako tomu bylo doposud. 

Můžete nám říci více o společnosti Europa-
cable?

Jedná se o sdružení výrobců kabelů a drátů,
které bylo založeno v roce 1991. Členy jsou
všechny větší evropské nebo světové společ-
nosti a specializované malé a střední podniky
z celé Evropy. Europacable je globální techno-
logický leader v oblasti silových a komunikač-
ních kabelů a zástupce výrobců těchto kabelů
na poli Evropy. Komunikuje s evropskými insti-
tucemi a aktivně se účastní jednání v oblasti
tvorby norem a standardů. Jedná se o partnera
společnosti CENELEC, což je evropská komise
pro elektrotechnickou standardizaci. 

Na závěr bych se rád zeptal, na co si mají dát
pozor zákazníci při koupi kabelů a podle ja-
kého klíče je volit? 

Zákazník by si hlavně měl uvědomit, jaký
kabel si chce vlastně koupit, co má kabel spl-
ňovat, co se od něho očekává, kde a v jakých
podmínkách bude uložen a podobně. S tím
jsme schopni poradit my nebo instalační tech-
nik. Pak může přijít na řadu porovnávání kabelů
z hlediska různých faktorů a ceny. �
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Neustálá přítomnost skleníkového efektu
způsobuje oteplování planety a prob-
lémy s ním spojené. Státy a korporace

se proto zavazují k emisním normám s cílem re-
gulovat zplodiny CO2 a být uhlíkově neutrální.
Významné dopady na klima má ale i plyn, který
je často používaný, ačkoliv ho široká veřejnost
takřka nezná. Jedná se o fluorid sírový (SF6),
který má výborné izolační vlastnosti a nachází
tak využití v elektrotechnickém průmyslu např.
jako izolační médium ve vysokonapěťových roz-
váděčích. Jedná se však také o skleníkový plyn,
který má smysl začít omezovat stejně, jako je
omezován oxid uhličitý. Schneider Electric proto
přináší na trh výrazně ekologičtější variantu VN
zařízení, kdy je SF6 nahrazen čistým vzduchem
a vakuem.

Planeta ve skleníku 

Plyny způsobující skleníkový efekt jsou nej-
větší příčinou oteplování planety. Kromě toho
způsobují nemálo dalších problémů, jako jsou
kupříkladu ztenčování svrchních vrstev atmo-
sféry, růst nočních teplot oproti denním, ra-
zantnější vzestup zimních teplot oproti teplo-
tám letním, snižování obsahu kyslíku v ovz-
duší, zvyšování koncentrace CO2 v ovzduší,
tání ledovců z důvodu zvyšování teploty atd.
Aby se výše zmíněným problémům zabránilo,
celý svět se snaží redukovat vypouštění skle-
níkových plynů do atmosféry. Mnoho korpo-
rací a států má za cíl dosažení uhlíkové neut-
rality, což pro ně nutně znamená postupné sni-
žování emisí a obsahu uhlíku v atmosféře. Pří-
kladem může být všeobecná ratifikace Paříž-
ské dohody o klimatu v roce 2015, ve které se
195 států OSN zavázalo k postupné uhlíkové
neutralitě a regulaci CO2. Oxid uhličitý je totiž
vysoce produkovaným plynem, který je jed-
nou z hlavních příčin globálního oteplování.
Postačí ale regulace CO2 ke zpomalení oteplo-
vání planety? 

Skleníkový plyn SF6

Zatímco se úspěšně zavádějí obnovitelné zdroje
elektrické energie a ustupuje se od využívání fo-
silních paliv, v ovzduší roste koncentrace zcela ji-
ného, a bohužel také významně emisního plynu.
Jedná se o fluorid sírový (SF6), který je díky svým
vysoce izolačním vlastnostem hojně využíván
v elektrotechnickém a energetickém průmyslu,
kde plní svou velmi zásadní a doposud v pod-
statě nezastupitelnou roli. Fluorid sírový je velmi
stabilní, nereaktivní a nekorozivní plyn. Postrádá
barvu, chuť i zápach. Oproti tomu má vysokou
hustotu, díky které je cca 5 x těžší než vzduch. Na
rozdíl od ostatních fluoridů síry není jedovatý. 

Fluorid sírový slouží jako vysoce efektivní izo-
lační médium v transformátorech, ve VN rozvá-
děčích a jiných silnoproudých zařízeních. Dále
se ho využívá jako leptadla při výrobě polovo-
dičů, při tavení hořčíku a také jako izolantu ve
vrstvených oknech. V medicíně se používá pro
zlepšení kvality ultrazvukového zobrazování
nebo při operacích očí. 

Za posledních 16 let se koncentrace SF6

v ovzduší téměř zdvojnásobila
„Doposud hrál SF6 v technologii zdánlivě nezas-
tupitelnou roli. Zároveň se však jedná o vysoce
emisní plyn, který způsobuje skleníkový efekt
a tím napomáhá globálnímu oteplování. Za
pos ledních 16 let se navíc koncentrace fluoridu
sírového v ovzduší téměř zdvojnásobila,“ upo-
zorňuje Vladimír Tichý, generální ředitel společ-
nosti Schneider Electric v ČR, a dodává: „SF6

je označován za nejhorší skleníkový plyn na
světě. Celosvětové roční emise činí 8 100 tun,
což odpovídá emisím CO2 ze 100 milionů auto-
mobilů. Jeho životnost v atmosféře je více
než 1 000 let a očekává se, že do roku 2030
vzroste jeho instalovaná základna o 75 %.“

„Čím více podporujeme obnovitelné zdroje
a využíváme elektřinu namísto fosilních paliv,

tím více zároveň potřebujeme vhodné rozvá-
děče vysokého napětí, kterých se při výrobě
a distribuci obnovitelné energie využívá. Z toho
důvodu obsah SF6 v atmosféře postupně roste.
Lze tedy říct, že se jeden skleníkový plyn plynule
nahrazuje jiným skleníkovým plynem. Fluorid
sírový má sám o sobě rovněž nepříznivé do-
pady na lidské zdraví,“ doplňuje Vladimír Tichý. 

Nový návrh regulace od Evropské unie

Použití SF6 je nyní regulováno Kyotským proto-
kolem (ratifikovaly a zavázaly se převážně státy
EU). Dále v EU spadá pod upravenou regulaci
517/2014. V tomto nařízení je plán regulace
a postupného omezení F plynů do roku 2030,
avšak pro velké rozváděče VN byla kvůli dosud
neexistující alternativě povolena výjimka. Nově
Evropská komise navrhla 5. dubna 2022 revido-
vané nařízení o F-plynech. V tomto návrhu jsou
již zakomponována konkrétní data zákazu SF6 ve
VN rozváděčích, je ale ještě nutné schválení Ev-
ropského parlamentu. 

Schneider Electric podporuje návrh nových
změn v politice Evropské unie na rychlejší spl-
nění ekologických cílů a pokračuje ve svém na-
staveném cíli dodávání nových zelených a digi-
tálních technologií. 

Schneider Electric nabízí alternativu

V současné době se uvádí do provozu techno-
logie, která produkci fluoridu sírového omezuje;
přitom se však nikterak neustupuje z požadavků
na kvalitní izolant. Jak už bývá tradicí, zelená
změna přichází ze Skandinávie. Největší švéd-
ský distributor elektřiny, společnost E.ON, chce
dlouhodobě snížit emise skleníkových plynů
a do roku 2025 se stát energetickou firmou
zcela bez spotřeby fosilních paliv. E.ON tak za-
hájil ve městě Norrköping pilotní projekt, jehož
důležitou součástí je nahrazení tradičních roz-
váděčů, které používají zmiňovaný fluorid sí-
rový.

Z těchto důvodů E.ON požádal o pomoc tech-
nologickou společnost Schneider Electric, lídra
v oblasti digitální transformace, průmyslové
automatizace a řízení energií. Schneider Electric
v rámci vývoje své unikátní digitální a bezemisní
technologie VN dosáhl udržitelnější, bezpeč-
nější, spolehlivější a ekologičtější elektrické dis-
tribuční sítě. 

Řešení od Schneider Electric, které jako izo-
lant využívá vakuum a čistý vzduch, ušetří
v jedné průměrné VN distribuční rozvodně
2,4 kg fluoridu sírového. To odpovídá 56,4
tunám CO2. Vznikla tak vysoce efektivní alterna-
tiva vůči běžně používanému SF6, která má vý-
znamný ekologický potenciál.

„Díky této unikátní inovační technologii jsme
získali prestižní cenu za zelenou a digitální tech-
nologii v rámci mezinárodní soutěže společnosti
enerTIC, která si klade za cíl energetickou účin-
nost, udržitelnost, digitalizaci a rozvoj,“ uvádí
Vladimír Tichý. Nový, k přírodě šetrnější izolant,
který je v nabídce Schneider Electric, může být
zásadním technologickým průlomem a přispět
k postupné náhradě rozváděčů využívajících
plyn SF6. �

17
2I2022

Vzduch místo SF6 – Schneider Electric 
nabízí řešení šetrné k životnímu prostředí

Množství fluoridu sírového 
ve vzduchu

CI02_22_17_Vzduch místo_SCHNEIDER_CI_SABLONA  26/06/22  12:24  Stránka 17



Zvláštností Energiewende je velmi vy-
soký počet decentralizovaných zaří-
zení na výrobu energie z obnovitel-

ných zdrojů, které byly vybudovány v rela-
tivně krátké době. Tím vznikají i konflikty,
takže vyvstává naléhavá problematika ak-
ceptance těchto projektů a jejich podpory.
A právě na ně se zaměřuje probíhající pro-
jekt ReWA (zkratka znamená: Regionální
tvorba přidané hodnoty. Akceptace). Větší
účast občanů na Energiewende je v Ně-
mecku stále více vnímána jako možnost ře-
šení konfliktů v souvislosti s dalším rozši-
řováním OZE. Může se týkat jak účasti na
územním plánování a následných schvalo-
vacích řízeních, tak i participace na zaříze-
ních a finanční kompenzace.

Jako příklad konfliktu při budování OZE
lze uvést tzv. „pravidlo 1OH“ zavedené
v roce 2014 pro větrné elektrárny v Bavor-
sku zahrnutím do Zemského stavebního
zákona. Podle něj lze v Bavorsku stavět vě-
trnou elektrárnu ve vzdálenosti nejméně
desetinásobku výšky větrné elektrárny
k nejbližšímu obydlí. Při běžné výšce větr-
ných elektráren kolem 200 metrů to zna-
mená minimální odstup dva kilometry.
Proti tomuto bavorskému nařízení aktivně
vystupuje zejména spolkový ministr hos-
podářství a ochrany klimatu Robert Ha-
beck, naopak na jeho obranu se staví část
bavorských obyvatel.  

Projekt ReWA se pomocí osvědčeného
vědeckého přístupu v interdisciplinárním
konsorciu snaží kvantifikovat regionální
ekonomické efekty možností finanční par-
ticipace na projektech OZE ve vybraných
energetických obcích. Projekt probíhá ve
spolupráci s několika dalšími institucemi –
jakou jsou instituty IZES GmbH, IÖW
GmbH a také s podporou Spolkového mi-
nisterstva hospodářství a ochrany klimatu.

Různé typy účasti zahrnují různé úrovně
participačních práv. „Participací“ se zde ro-
zumí spolurozhodovací pravomoci, tedy
hlasovací práva, která jsou spojena se spo-
luvlastnictvím konkrétních projektů OZE
a zahrnují jejich podnikatelský charakter
a řízení. Kromě toho se berou v úvahu také
práva ovlivňovat využívání finančních
zdrojů, například když jsou občané, zá-
stupci obcí nebo jiní regionální aktéři zapo-
jeni do rozhodovacích orgánů fondů nebo
nadačních modelů. 

Skutečnost, že obce umožňují obyvate-
lům, aby se formálně či neformálně vyjá-
dřili k plánovacím a schvalovacím proce-
sům, organizovali informační akce a hla-
sovali o koncepcích energetiky a ochrany
klimatu zde není zohledněna, protože
s nimi nejsou spojeny žádné přímé fi-
nanční toky.

V jedné ze zpráv k projektu ReWA je uve-
deno šest konkrétních modelů finanční

účasti obyvatel na projektech obnovitel-
ných energií v různých částech Německa.

Základní typy finanční účasti

a) Nepřímá finanční účast
Finanční účast občanů na místních projek-
tech OZE může být nepřímá například pro-
střednictvím fondů, nadací, sponzoringu
nebo platbami provozovatelů zařízení
(OZE) obcím. Účastníci tak netěží z rozdě-
lovaných dividend, ale z přidané hodnoty
generované těmito elektrárnami u fondo-
vých nebo nadačních modelů nebo ze zvý-
hodněných občanských tarifů za elektřinu.
Spolurozhodovací možnosti při tomto mo-
delu neexistují nebo jsou nízké, pokud jsou
omezeny na rozhodovací pravomoci o po-
užití finančních příspěvků. Například v du-
rýňském Schlöbenu, získají členové druž-
stevně organizované „Bioenergetické ves-
nice“, navíc ještě bezplatné připojení
k místní tepelné a optické telekomunikační
síti.

b) Účast prostřednictvím cizího kapitálu
Účast na projektech OZE poskytnutím úvě-
rového kapitálu nabízí možnost podílet se
přímo na výnosech z příslušných zařízení
bez nutnosti nést přímá podnikatelská ri-
zika. Příkladem jsou smlouvy o půjčce
nebo mezaninový (překlenovací) kapitál.

Finanční modely účasti obyvatel a obcí 
na projektech OZE v Německu
S příchodem nové spolkové vládní trojkoalice SPD-Zelení-FDP se zvýraznila  politická podpora
energiím z takzvaných obnovitelných zdrojů energie OZE. Za jeden z významných nástrojů zvýšení
akceptance obyvatelstva a obcí pro další budování těchto zařízení je v Německu považováno rozšíření
palety možností modelů finanční spoluúčastí obcí a občanů.  
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Možnosti spolurozhodování jsou i zde
nízké. V bádensko-württemberské obci Tu-
ningen nabízí provozovatel EnBW Solar
GmbH obyvatelům „podřízený úvěr“ na
solární park – tedy úvěr s kvalifikovanou
podřízeností jako finanční investici. To zna-
mená, že jistinu úvěru včetně nároků na
úrok nelze vymáhat, pokud by to vedlo

k úpadku půjčovatele (dlužníka). V Tunin-
genu má tato forma investice dobu plat-
nosti pět let a je úročena ročním úrokem
2,5 procenta.

Dále v mnohých německých regionech
vydávají regionální banky tzv. občanské
spořitelní certifikáty. Jedná se spíše o ne-
přímou investici, protože banka je pro-

středníkem. Dříve byla tato forma považo-
vána za ideální účast obyvatel regionu na
investičním projektu prostřednictvím ter-
mínovaného spořicího vkladu s pevnou
úrokovou sazbou. Investoři tak přispívají
k úspěšnému rozvoji regionu a přesto jsou
finančně nezávislí na skutečné úspěšnosti
projektu. Takové formy účasti jsou často
nabízeny pro zařízení OZE, která byla již
dříve uvedena do provozu. Poskytují  mož-
nost zapojit širokou veřejnost, neboť nomi-
nální hodnota může být jakákoliv, a takové
spořicí vklady se snadno využívají u regio -
nálních finančních partnerů. V saské obci
Lommatzsch se mohou občané finančně
podílet na místním větrném parku pros -
třednictvím nabídky provozovatele VSB
a Deutsche Kreditbank (DKB): Model „ob-
čanského spoření DKB“ jim nabízí investici
s pevným úrokem a dobou platnosti na tři
roky.

V poslední době ale masivně rostoucí in-
flace vážně nahlodala efektivnost tohoto
modelu. Naopak stále rostoucí ceny elek-
třiny provozovatelům OZE umožňují  efek-
tivní provozování dokonce i starších větr-
ných elektráren, které po 20 letech ztratily
nárok na zákonem EEG garantované vý-
kupní ceny elektřiny z OZE.

c) Majetková účast bez hlasovacích práv
(čisté požitkové právo)
Společnosti s projekty OZE mohou také
nabízet majetkovou účast za účelem zís -
kání vlastního kapitálu aniž by současně
udělovaly spolurozhodovací práva. Taková
čistá požitková práva jsou spojena s pev-
ným úrokem nebo nárokem na zisk. Po-
sledně uvedená orientace v kombinaci
s ručitelským právem nebo dohodami
o podřízenosti vede k jasnější alokaci do
vlastního kapitálu. Obecně však platí, že
strukturu práv a povinností může emitent
volně navrhnout. Bez spolurozhodovacích
práv jsou čistě požitková práva atraktiv-
nější než pevně úročená úvěrová investice
(cizí kapitál) spíše pokud je riziko projektu
nízké a zároveň jsou pravděpodobné vy-
hlídky na vyšší výnosy. Rozhodně ale
mohou podpořit širokou finanční spolu-
účast obyvatelstva regionu.

d) Majetková účast s hlasovacími právy
Majetková účast s hlasovacími právy je
dalším způsobem, jak získat spolurozhodo-
vací práva k projektům. Zde se rozlišují dvě
různé formy: Na jedné straně finanční
účast s podílem na hlasovacích právech,
která se měří výší základního podílu (např.
u GmbH & Co. KG). Na druhé straně
mohou být hlasovací práva rozdělena rov-
noměrně mezi určitý počet vlastníků bez
ohledu na výši vloženého kapitálu. Napří-
klad v hesenském Hünfeldenu se aplikuje
tento model na "Občanský větrný park
Hünfeldener Wald". Jeho provozní společ-
nost byla založena ve formě občanské
energetické společnosti - GmbH & Co. KG.
Místní občané se mohou zapojit do ko-
manditní společnosti od velikosti vkladu
jednoho tisíce eur výše a na oplátku získat
hlasovací právo na valné hromadě – vždy
jedno na každého investora. 

Solární park bavorské obce Uttenreuth
je také založen na družstevním modelu:
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Vliv občanské finanční spoluúčasti na souhlas s výstavbou OZE v blízkém okolí: za jakých finančních
okolností byste podporoval(a) stavbu nových zařízení OZE ve vašem sousedství?  9 % pokud bych se
mohl finančně podílet určitě ano, 16 % pokud bych se mohl finančně podílet spíše ano, 48 % finanční
spoluúčast na mne nemá žádný vliv, 27 % nevím, žádné údaje.

Souhlas s OZE v okolí vlastního bydliště. Výrobu elektřiny v sousedství (do vzdálenosti 5 km) považuji
za spíše dobrou nebo velmi dobrou: řádky odshora – zařízení OZE všeobecně – solární park – solární
střecha – větrná elektrárna (farma) – bioplynová stanice – geotermické zařízení – sloupy vysokého
napětí. Vyšší procenta vpravo označená hvězdičkami jsou názory obyvatel, kteří již mají konkrétní
zkušenost s OZE ve svém sousedství, u geotermických zařízení s ohledem na malý vzorek
dotazovaných s vlastní zkušeností se jedná pouze o přibližnou tendenci. Obecně ale podporuje podle
průzkumu AEE celkem 83 procent německého obyvatelstva další výstavbu zařízení OZE. 
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v solárním parku je v současné době zapo-
jeno více než 400 občanů prostřednictvím
tří různých občanských energetických
družstev, čímž každý z nich získává jedno
hlasovací právo a také profituje z výnosů,
takže přidaná hodnota zůstává z větší části
v regionu. 

Šlesvicko-holštýnská obec Reußenköge
s celkem 84 větrnými turbínami je domo-
vem jedné z největších světových veřejně
vlastněných větrných farem. Developer
projektu Dirkshof nabízí všem místním oby-
vatelům možnost podílu s vlastním kapitá-
lem. Provozní společnost Bürgerwindpark
(BWP) je organizována jako GmbH & Co. KG
a zaručuje všem zúčastněným odpovídající
hlasovací práva. Velký význam je přikládán
tomu, že se mohou zúčastnit zájemci bez
ohledu na své sociální pozadí. A to s úspě-
chem: aktuálně se finančně podílí na
větrné farmě téměř všech přibližně 300 ob-
čanů Reußenköge.

Změna zákona EEG není dostačující

Podle novely německého zákona o pod-
poře obnovitelných energií (EEG) a zvláště
jeho §6 mohou nyní provozovatelé větr-
ných a fotovoltaických elektráren nabíd-
nout nově obci, do jejíhož území svým pro-
jektem zasahují, částku 0,2 centů za 1 kWh
elektřiny dodané do sítě. Německý svaz
měst a obcí ve svém otevřeném dopise
toto řešení považuje za polovičaté a nedo-
statečné. Zároveň se podle svazu jedná
o porušení uzavřené koaliční smlouvy
SPD/Grüne/FDP, ve které je jasně uvedeno,
že se má jednat o povinnost provozovatelů
a nikoliv pouze o dobrovolnou možnost.

Svaz je přesvědčen o tom, že pouze povin-
nost provozovatelů je správnou cestou
k odstranění nerovnováhy ve vztahu pro-
vozovatelů s obcemi a hlavně ke skuteč-
nému rozvoji OZE v Německu. 

Finanční spoluúčast může pomoci, 
ale není řešením
Jak je zřejmé zejména z grafu 1, nemá pro
zhruba polovinu dotazovaných možnost fi-
nační spoluúčasti fyzických osob - obyva-
telů příslušných obcí - žádný vliv na jejich
postoj k novým projektům OZE a další
čtvrtina nemá na problematiku žádný
názor. Pouze pro 9 % obyvatel může být je-
jich finanční spoluúčast rozhodujícím kri-
tériem  a pro dalších 16 % by spíše byla kri-
tériem pro podporu projektu OZE v nejbliž-
ším okolí. Zároveň ale další průzkum uká-
zal celkově poměrně nízký stupeň informo-

vanosti německých obyvatel o výše uvede-
ných finančních nástrojích. 

Stále malý podíl OZE na německé
spotřebě energií
Při hodnocení významu této strategie je
také třeba přihlížet ke skutečnosti, že
větrná a sluneční energie zatím hrají v ně-
meckém energetickém mixu (teplo, elek-
třina, doprava) silně podřízenou roli –
jedná se pouze o zhruba 5 procent všech
energií, které Německo spotřebovává. Po-
litikové a média v posledních letech silně
zdůrazňují strmě rostoucí podíl OZE na vý-
robě elektřiny, který dosáhl zhruba 47 pro-
cent. To je sice obdivuhodné, ale energe-
tická transformace „Energiewende“ zda-
leka neznamená pouze transformaci vý-
roby elektřiny, tedy „Stromwende“.
Zvláště když transformace v teple „Wär-
mewende“, které tvoří zhruba polovinu
energetické spotřeby Německa, teprve za-
číná (zhruba 15 % tvoří OZE)  a v dopravě
je zatím nepodstatná (podíl OZE okolo
7 procent). 

Lví podíl primární energie je stále dová-
žen (ropa, plyn, uhlí, uran) a přes všechny
své  ambice nebude Německo podle býva-
lého ředitele E.ON Johannese Teyssena
NIKDY krýt celou svou spotřebu energií
z vlastních obnovitelných zdrojů! A obří
dovoz energií tak musí pokračovat, i když
to bude třeba nově ve formě zeleného vo-
díku nebo čpavku. �

Zdeněk Fajkus
Pramen: AEE-Agentur 

für erneuerbare Energien 
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Při hledání řešení energetických problémů
lidstva se v poslední době ve světě obje-
vila řada netradičních projektů. Izraelský

kibuc Yahel nedaleko Rudého moře používá
k levnému ukládání sluneční energie, vzdu-
chové baterie. Americký start-up Ubiquitous
Energy chce opatřit okna mrakodrapů fólií,
která funguje podobně jako fotovoltaické pa-
nely. Britský gigant BP hodlá využít městské
budovy jako virtuální elektrárny a společnost
DST Innovation z Walesu chystá výstavbu ce-
lého zeleného města, jehož součástí bude
kromě solárních elektráren i přílivová laguna.

Na jihu Izraele na okraji Negevské pouště,
kde prakticky každý den v roce svítí od rána do
večera slunce, leží kibuc Yahel známý pěstová-
ním sladké odrůdy datlí Medjool. Nyní se
o něm ale začíná mluvit také kvůli technologii,
která dostala jméno AirBattery. Přebytečná
energie ze solárních panelů vyrábí přes den
páru, jež se ukládá v podzemních nádržích
a po západu slunce pohání turbíny, které vyrá-
bějí elektřinu. Technologie má několik zásad-
ních předností. Relativně tenkou ocelovou
nádrž se speciálním polymerovým obložením
lze umístit přímo u zdroje energie, a tím
pádem za nižší cenu. AirBattery dosahují
oproti lithium-iontovým bateriím sice jen
80procentní účinnosti, která ale vlivem jejich
stárnutí neklesá. Klesat by naopak s rozšiřová-
ním výroby měla cena, která je už dnes s foto-
voltaikou srovnatelná. Společnost Augwind
Energy, která technologii AirBattery rozvíjí, zís -

kala od investorů 60 milionů USD a během ně-
kolika příštích let chce nainstalovat tisíce MWh
kapacity.

Na slunce sází také kalifornský start-up Ubi-
quitous Energy, který vyvíjí speciální sklo,
s jehož pomocí chce proměnit americké mra-
kodrapy ve vertikální solární farmy. Vynález je
založený na speciálním nátěru oken. Povlak
má tloušťku několika nanometrů, vyrobenou
elektřinu odvádí systém drobných drátků. So-
lární okna chce firma s tržbami přes 3 miliardy
USD, která se zabývá aplikacemi ve spotřební
elektronice, automobilech a zemědělství, začít
ve velkém vyrábět do konce roku 2023. Cena
takto upraveného skla bude asi o 30 % vyšší
než běžné sklo a energetická účinnost nižší než
u tradičních solárních panelů. Firma ale přesto
věří v jeho masivní rozšíření a do roku 2050
chce mít celosvětově nainstalovaných 100 mi-
lionů čtverečních metrů solárního okenního
skla.

Britský gigant BP se spojil s americkou tech-
nologickou společností Blueprint Power, která
vyvinula algoritmy k optimalizaci energetické
účinnosti budov a jejich flexibilnímu propojení
s elektrickými sítěmi. To umožňuje majitelům
komerčních budov prodávat přebytečnou
energii uloženou v bateriích nebo vyrobenou
na střechách pomocí solárních panelů a vytvá-
řet virtuální elektrárny s vysokým výkonem
i flexibilitou. Blueprint Power už spolupracuje
s pěti největšími newyorskými vlastníky ko-
merčních nemovitostí, kteří disponují asi 10

miliony čtverečních metrů zastavěné plochy
a již dnes generují 13 MW obnovitelné ener-
gie. Do konce roku 2022 by BP chtěla disponi-
bilní výkon téměř ztrojnásobit na 36 MW. De-
monstrační projekt v městské čtvrti Queens
v New Yorku, jehož součástí bude i 150 nabí-
jecích stanic pro elektromobily, má i vý-
znamný ekologický rozměr. S provozem měst-
ských a komerčních nemovitostí je totiž spo-
jeno až 28 % celosvětových ročních emisí skle-
níkových plynů. 

Další inovativní projekt vzniká v Bristolském
zálivu u Swansea ve Velké Británii. Meziná-
rodní konsorcium vedené společností DST In-
novations z Walesu zde plánuje vybudovat
rovnou celé nové „zelené město“ Blue Eden
v hodnotě 2,2 miliardy USD. Město má být
energeticky zcela soběstačné. Jeho součástí
bude unikátní přílivová laguna využívající moř-
ských proudů o kapacitě 320 MW, závod na vý-
robu high-tech baterií, plovoucí solární elek -
trárna s plochou 72 000 metrů čtverečních
a datové centrum o rozloze 94 000 me trů čtve-
rečních. V plánu je výstavba výz kumného cen-
tra pro oceány a změnu klimatu a přibližně
150 ekologických domů ukotvených ve vodě.
Blue Eden vytvoří více než 2500 stálých pra-
covních míst a podpoří dalších 16 000 míst
v celé oblasti Walesu a Velké Británii. DST In-
novations oznámila, že první práce na vý-
stavbě Blue Eden odstartují začátkem roku
2023 a budou pokračovat ve třech fázích po
dobu příštích 12 let. �
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Energetika hledá netradiční řešení: 
vzduchová baterie, solární mrakodrap, přílivová laguna
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Společnost BONEGA je známá nejen
v České republice svými řešeními a ino-
vacemi, která přinášejí vysokou přida-

nou hodnotu a uživatelský komfort. To se týká
i elektroinstalací, kde platí, že spolehlivost
dělají jednoduchá řešení. Proto již řadu let
BONEGA dodává nejrůznější elektrotechnické
vychytávky, se kterými vás chceme seznámit
a nabídnout případná řešení. Vycházejí jak fir-
mou  vyvinutých samostatných unikátních pří-
strojů, tak z jejich vhodných kombinací.

Situace, ve kterých zařízení 
a služby dokážou pomoci
1. U objektu došlo k úplnému výpadku

proudu nebo k výpadku jedné z fází a je
třeba takovouto informaci neprodleně mít
a rychle je řešit.

2. Výpadek funkčnosti dílčího zařízení, který
může narušit celý technologický proces.

3. Triviální výpadky jističů a chráničů způso-
bené poruchou, která rychle pominula,
avšak vyžadují zdlouhavý zásah obsluhy
pro obnovení provozu.

4. Jsou pro vás zbytečně nákladné a složité
řídící jednotky, když potřebujete jen znát,
zda něco funguje nebo ne.

5. V některých provozech nesmí obsluha ote-
vírat elektrický rozváděč (jen elektrikář), ale
znovu zprovoznění některých částí běžnou
obsluhou by bylo vhodným řešením.

6. Používáte pro signalizaci zařízení s bateri-
emi, které je nutné pravidelně měnit.

7. Nemáte v pořádku dokumentaci pro
všechny rozváděče.

8. A další…

V případě krizové situace hraje rychlost od-
stranění poruchy významnou roli. Zařízení
BONEGA v takových případech budou nápo-
mocny, neboť umí značně snížit čas potřebný
pro obnovení provozu.

Pokud se vás obdobné problémy týkají, tak
dále uvádíme příklady několika modelových si-
tuací a jejich řešení. 

1. Neprodlené informování 
o přerušení dodávky proudu
U objektu, zařízení nebo spotřebiče došlo
k úplnému výpadku proudu nebo k výpadku
jedné z fází. Pro takové případy je vám k dispo-
zici univerzální bezbateriový signalizátor. Do-
káže i po výpadku proudu zajistit zdarma odes-
lání emailu, placenou SMS či přímo zatelefo-
novat jednomu i více lidem současně a infor-
movat je o přerušení provozu. Signalizátor je
navíc vybaven unikátní SIM kartou, která se
umí spojit s nejsilnějším operátorem v okolí
(případně je při poklesu síly signálu střídat) a to
dnes již ve více jak 100 zemích světa. Dokáže
hlídat současně až 6 elektrických obvodů. Psali
jsme o něm v CzechIndustry 1/2022. Více na:
Signalizátor BONEGA

2. Automatické nahození přístrojů 
po jejich vypnutí – minimalizace odstávek
technologického zařízení
Jistící prvek zareagoval na krátkodobý zkrat
nebo přetížení vypnutím. Takový stav vyžaduje
ruční zásah obsluhy. Existuje však jednoduchá
(mechanicky spojená) kombinace jistícího
prvku (jističe, proudového chrániče nebo chrá-

niče s nadproudovou ochranou) spolu s auto-
matickým nahazovačem. Jde o zařízení pro
opětovné zapnutí vybraných bezpečnostních
přístrojů za účelem obnovení funkčnosti zaří-
zení bez zásahu obsluhy. Tento přístroj se tedy
umí opakovaně pokoušet o znovu zprovoznění
(např. nahození jističe). Pochopitelně úspěšný
pokus je podmíněný tím, že porucha byla krát-
kodobá a pominula. Taková zařízení z produkce
společnosti existují dvě s tím, že u jednoho
z nich si lze nastavit i počty pokusů a čas mezi
jednotlivými pokusy. Více na: a) 2P automa-
tické nahazovače BONEGA, b) 1P automatické
nahazovače BONEGA

Je-li problém v elektrickém obvodu trvalý
a nahazovač vyčerpá všechny nastavené po-
kusy, může přijít na řadu také univerzální sig-
nalizátor (viz. bod 1), který předem nastavenou
zprávou upozorní obsluhu na přerušení pro-
vozu.

3. Rychlá identifikace poruchy 
– dvoudílné páčky přístrojů BONEGA
prozradí příčinu  
Potřebujete pro zprovoznění rychle identifiko-
vat, zda vypnutí „chráničojističe“ způsobil
zkrat, tepelné přetížení nebo únik životu nebez-
pečného reziduálního proudu třeba na nějaký
rám. Takové jistící zařízení má ve svém sorti-
mentu jedině firma BONEGA. Jde o systém,
kdy se páčka přístroje skládá ze dvou dílů.
V případě reakce na zkrat nebo tepelné přetí-
žení se páčka „rozpadá“ a jeden díl přejde po
vypnutí do středové pozice. V případě úniku
proudu spadne do středové pozice páčka celá.
Odbornému zásahu to tak rychle napoví, kde

12 situací, ve kterých vám mohou pomoci 
řešení od firmy BONEGA
Stále platí, že kdo chce šetřit, musí nejprve umět přesně měřit. Z výsledků pak lze provádět snadno
analýzy (mnohdy i automaticky). Z těch pak vyplynou možné cesty k úsporám. 
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má hledat příčinu. Mnozí elektrikáři si takový
přístroj dokonce nosí s sebou jako jednoduchý
„tester“ příčin poruch. Více na: Proudový chrá-
nič s nadproudovou ochranou 15kA BONEGA

4. Jednoduché a rychlé získání informací
o funkčnosti elektrického zařízení
Pro spolehlivý provoz je v některých případech
využívání složitých programovacích zařízení
(PLC) zbytečně nákladné. Mnohdy je důležité
znát jen základní informace, zda elektrické za-
řízení funguje či nehrozí porucha. Takovou in-
formaci lze získat z různých jednoduchých sní-
mačů (překročení nízké či vysoké hladiny, tep-
loty, tlaku, záplavového čidla, atd.) nebo zaří-
zení poskytující informace o izolačním stavu.
Takové zásadní informace lze pak snadno
odeslat přes výše uvedený signalizátor (viz.
bod 1). Více na Signalizátor BONEGA

5. Okamžitá informace o reakci přepěťové
ochrany a nutnosti výměny varistoru
Používáte přepěťové ochrany, ale nejste
schopni zajistit jejich nutnou každodenní kon-
trolu. V elektrické síti může totiž kdykoliv nastat
přepětí způsobené poruchou transformátoru,
úderem blesku atd., na které přístroj zareaguje
a elektrická zařízení ochrání. Přitom ovšem
dojde ke zničení varistorů. Takový přístroj již
poté není schopen před dalším přepětím chrá-
nit. V tomto případě může pochopitelně nedů-
slednost kontroly přivodit velké ztráty. Většina
přepěťových ochran má však signalizační kon-
takty. V případě firmy BONEGA jde o jeden uni-
verzální signalizační kontakt, který reaguje na
zničení kteréhokoli varistoru. Více na: Přepě-
ťové ochrany BONEGA

Informaci o nefunkčnosti lze tak zase snadno
odeslat pomocí univerzálního signalizátoru
(viz. bod 1).

6. Rychlá reakce na vzniklé podpětí,
odpojení zařízení a informování pomocí
signalizátoru 
Provozované technologické zařízení je citlivé
na podpětí a v případě překročení určité meze
je bezpečnější ho rychle vypnout. Tento případ
dokáže snadno vyřešit mechanická vazba mezi
jistícím prvkem (jističem, proudovým chráni-
čem nebo chráničem s nadproudovou ochra-
nou) a podpěťovou spouští. Nastane-li v síti
podpětí, jistící prvek zareaguje rychlým vypnu-
tím. Více na: Podpěťové spouště BONEGA

Pokud je navíc podpěťová spoušť v jednom
modulu se signalizačním kontaktem, tak lze
opět získat informaci o vypnutí prostřednictvím
univerzálního signalizátoru (viz. bod 1).

7. Snadná identifikace poruch pomocí tří
pozic páčky a využití signalizačních
přístrojů BONEGA
Nejste si jisti, zda vypnutí jistícího prvku (jističe,
proudového chrániče nebo chrániče s nad-
proudovou ochranou) způsobuje porucha
nebo obsluha. Ke snadné identifikaci slouží tři
pozice páčky vybraných přístrojů:

V případě vypnutí jistících přístrojů uživate-
lem se páčka přesune z nejhornější polohy ZA-
PNUTO (ON) do krajní spodní polohy VY-
PNUTO (OFF). Opětovné sepnutí je pak přímé
z polohy OFF do polohy ON. Přístroje BONEGA
umí však signalizovat poruchu v obvodu způso-
benou zkratem, tepelným přetížením či překro-
čení hranice reziduálního proudu. Páčka v tako-
vém případě totiž spadne pouze do středové po-
lohy. Středovou pozici není možné navodit
zvenčí. Způsobí ji pouze vnitřní mechanismus.

Tuto schopnost může pro signalizaci rozšířit
navazující signalizační kontakt, který dokáže
vnímat všechny tři pozice páčky a přenést je na
kontakty. Tyto informace můžete poté dále pře-
dat do řídicího systému a přijmout různá opa-
tření nebo odeslat zprávu přes výše uvedený
signalizátor (viz. bod 1). Více o signalizačním
kontaktu na: Pomocné kontakty BONEGA

8. Nouzové vypnutí elektrických obvodů
a okamžité předání zprávy kompetentní
osobě 
Potřebujete mít přehled, že někdo „stopnul“
elektrické zařízení. Základním prostředkem
bezpečnostní ochrany provozu každého prů-
myslového stroje je bezpečnostní tlačítko pro
nouzové zastavení, takzvané E-STOP tlačítko
(Emergency Stop Button). Mívá různé prove-
dení podle účelu použití. Tvar tlačítka je často
hřibovitý, je vždy v červené barvě, zatímco jeho
pouzdro je obvykle žluté. Bývá instalováno na
dobře dostupném místě. Při mimořádné situ-
aci se stiskem tlačítka spustí rychlý proces nou-
zového zastavení. Jeho cílem je zastavit
všechny nebezpečné pohyby, ale také bez-
pečně deaktivovat všechny zdroje energie,
které mohou být zdrojem nebezpečí. Stiskem
tlačítka se mimo jiné aktivuje napěťová spoušť
se signalizačními kontakty, která zařízení od-
pojí. Více na: Napěťové spouště BONEGA

Stav kontaktů může opět indikovat univer-
zální signalizátor (viz. bod 1), který předá
zprávu kompetentní osobě.

9. Automatické nahození elektrických
zařízení pomocí tlačítka mimo rozváděč 
V některých provozech je obsluze zakázaný pří-
stup do elektrického rozváděče (přístup má
přes zámek jen elektrikář). Nastane situace, kdy
dojde například ve vodní elektrárně k zabloko-
vání pohonu cizím předmětem. Jistič na to re-
aguje správně vypnutím. Obsluha problém vy-
řeší, ale musí čekat na příjezd elektrikáře. Zpro-
vozněním jističe by se však provoz mohl ihned
spustit. Takovým řešením může být „naho-
zení“ jističe pomocí nahazovače ovládaného
tlačítkem umístěným mimo rozváděčovou
skříň. Je to podobné jako ovládání stykačů (na-
hazovač je nahrazuje). Navíc v pozicích vy-
pnuto či zapnuto je odběr elektrické energie
téměř nulový. Více na: a) 2P automatické na-
hazovače BONEGA, b) 1P automatické naha-
zovače BONEGA

10. Eliminace sčítání reziduálních proudů
z více obvodů za použití 
1M chráničojističe 
Často vám vypadávají obvody, kterým je před -
řazen jen jeden proudový chránič. Obvykle to
způsobuje načítání malých neškodných
reziduál ních proudů z několika obvodů, na
které chránič reaguje zbytečným výpadkem.
Řešením může být unikátní „chráničojistič“ jen
ve velikosti běžného 1P jističe, který hlídá jen
dílčí obvody. Více na: Proudový chránič s nad-
proudovou ochranou 6kA BONEGA

11. Rychlé hledání poruch za pomoci
jističů s odpínáním „N“ vodiče
Pracně hledáte poruchy spojení zeleného
a modrého vodiče. Vhodným řešením mohou
být jističe s odpínáním „N“ vodiče. Nejčastější
využití najde tam, kde je za jedním proudovým
chráničem navázáno více jističů. Více infor-
mací, včetně animace, naleznete na: Jističe
s odpínáním N vodiče BONEGA

12. Online aplikace Návrh rozváděče –
montáž nových, zpětná legalizace i úpravy
již existujících rozváděčů – vždy budete
mít platnou dokumentaci dle aktuálních
norem ČSN

Nemalým přínosem pro spolehlivost a proti-
požární opatření u elektrických rozváděčů
může být i online aplikace Návrh rozváděče. Ta
umožňuje dokonce zpětné prověření rozvá-
děčů, kterým chybí dokumentace a výrobní
štítky. Usnadní tak výrobu nových rozvaděčů,
ale i jakékoli montážní zásahy do těch starších
(každý zásah vyžaduje novou dokumentaci).
Aktuálně lze nyní získat dokumentaci i ve slo-
venském jazyce.

Všechny výše uvedené kombinace nejsou
nijak nákladné ve srovnání s tím, jaké hodnoty
mohou ochránit či jak výrazně mohou zvýšit
spolehlivost technologických zařízení. V pří-
padě zájmu vám společnost BONEGA pošle ce-
novou nabídku. Pokud chcete mít obecně pře-
hled o stavech vypnuto a zapnuto, překročení
konkrétní hranice, podpětí nebo přepětí, zvý-
šení teploty v rozváděči nad stanovenou mez,
zaplavení strojovny, přerušení přívodu elek-
trické energie, jeho obnovení, vzniklém riziko-
vém podpětí nebo přepětí v síti či problémech
jiného provozního charakteru, zaměstnanci
společnosti uvítají vaše dotazy a budou se sna-
žit vám poradit s výběrem i kombinací přístrojů.

Věří, že všechny tyto novinky usnadní jejich
uživatelům práci a těší se na případné další ná-
měty na nové funkce, přístroje i skříně. �
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Kontakt
Dipl. ing. Roman Hudeček
BONEGA, spol. s r.o.
Potoční 302
696 66 Sudoměřice nad Moravou 
email: roman.hudecek@bonega.cz
tel./fax: (+420) 518 335 216
mobil: (+420) 603 542 347
http://www.bonega.cz/
https://navrh-rozvadece.cz/
https://signalizator.cz/
https://chytrevodomery.cz/

CI02_22_22_23_12 situací_BONEGA_CI_SABLONA  29/06/22  00:53  Stránka 23



24
2I2022

Můžete nám představit Checkbot? 
Checkbot je webová aplikace, která

umožňuje v reálném čase vzdáleně mo-
nitorovat a analyzovat práci robotů ve
výrobních podnicích. Operátorům robo-
tických linek poskytuje přehled o aktuál-
ním stavu a historii všech myslitelných
parametrů popisujících fungování ro-
bota, a to až do úrovně velkého detailu,
pokud je to potřeba. Manažeři v něm zís -
kávají nedocenitelný nástroj pro řízení
efektivity výroby, pomáhá jim totiž před-
cházet nežádoucím událostem a tím i ne-
plánovaným odstávkám, které jsou pro
každý výrobní podnik zdrojem význam-
ných ztrát. Vzdálený monitoring navíc
šetří čas klíčových pracovníků, kteří jsou
za provoz robotů a celých linek odpo-
vědní. 

Jaké jsou největší výhody tohoto řešení?
Co všechno díky aplikaci podnik získá?

Získá především nezkreslený aktuální
přehled o skutečném stavu svého robo-
tického výrobního zařízení a o běhu vý-
robních programů od jednotlivého ro-
bota přes celou výrobní linku nebo zá-
vody v různých regionech, a to z jednoho
místa. Nepřetržitý přístup k naměřeným
datům umožní technikům ve výrobě re-
agovat na nestandardní situaci okamžitě.
Checkbot tak výrazně přispívá ke kon-
trole efektivity výroby založené mimo
jiné na měření neproduktivního času,
evidenci prostojů, chybových stavů
a dalších poruch, které výrobu ovlivňují.
Kamerový záznam z okamžiku události

pomáhá vizuálně vyhodnotit příčinu
vzniku události.

Naměřená data se průběžně ukládají
do databáze a je možné s nimi dále pra-
covat, analyzovat je v dalších progra-
mech a specializovaných nástrojích. V ne-
poslední řadě je aplikace připravena po-
moci s plánováním a dohledem nad
servi sními prohlídkami, na základě namě-
řených hodnot předpovídat s předstihem
možné poruchy či odstávky.

Proč jste se rozhodli do soutěže Quality
Innovation Award přihlásit?

Aplikaci jsme vyvinuli pro české za-
stoupení Yaskawa a její zákazníky, kterým

podobný nástroj pro monitoring robotů
chyběl. První instalace a zejména první
hodnocení zákazníků naznačovala, že ap-
likace je opravdovou inovací a také, že
má mezinárodní potenciál obchodně
uspět. No a zhruba v uvedeném období
jsme narazili na informaci o blížící se uzá-
věrce národního kola QIA a zkrátka jsme
se zkusili s Checkbotem přihlásit. Dnes
jsme moc rádi, že jsme se zúčastnili. Ví-
tězství v anketě je určitě pěkným oceně-
ním práce našich vývojářů a analytiků
a také dobrou zprávou i pro naše zákaz -
níky. Věříme, že nám i tato vizitka pomáhá
získat kredit na nových trzích u meziná-
rodních zákazníků. �

Checkbot přináší přehled o skutečném stavu 
robotického výrobního zařízení
Společnost OKsystem a.s. uspěla v národním kole soutěže Quality Innovation Award, již na národní
úrovni zaštiťuje Česká společnost pro jakost, v kategorii Malé a střední podniky s inovací Checkbot.
Jedná se o aplikaci pro online monitoring v průmyslové výrobě. O vítězné inovaci jsme hovořili
s Vladimírem Fuchsem, obchodním ředitelem společnosti OKsystem a.s.

Vladimír Fuchs, obchodní ředitel společnosti OKsystem a.s.
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Jak získat kontrolu nad přepravními kapacitami v areálu

Provoz přepravních kapacit houstne
v přímé úměrnosti s růstem
produkce a firmy jako takové. Může

se jednat o výrobu, logistický areál nebo
obchodní společnost. Ve chvíli, kdy se
situace stává neudržitelnou, přichází na
řadu systémová řešení organizující
provoz přepravních kapacit v areálu
a blízkém okolí. 

Aplikace pro rezervace časových oken
Time Slot Control je unikátní software
založený na principu rezervace časových
oken nakládky a vykládky. Zajišťuje tak
informační tok správným směrem,
pomáhá plánovat lidské zdroje
a manipulační techniku v místě obsluhy
přepravních kapacit. Minimalizuje vznik
dopravních komplikací v blízkém okolí
areálu a v neposlední řadě optimalizuje
finanční prostředky vynaložené na provoz
příjmu či expedice. 

Propojením aplikace Time Slot Control
interním systémem (TMS, ERP, WMS)
a HW prvky lze nastavit komplexní Yard
Management řešení a dosáhnout tak
vysoké míry automatizace a digitalizace
procesů spojených s obsluhou
přepravních kapacit. �

Na vizualizaci pro zákazníka jsou zobrazeny
prvky komplexního Yard Management systému
z dílny Time Slot Control. 
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Dvouletá pandemie a aktuální čínské
lockdowny jsou mnohem důleži-
tější příčinou tohoto neblahého vý-

voje než válka na Ukrajině. Nadějné prud -
ké zvýšení objemu zakázek světového ob-
chodu ve druhém čtvrtletí 2021 bylo kon-
frontováno se stále většími problémy
v námořní dopravě. Koncem minulého
roku se aktivita dodávek z Číny snížila na
nejnižší úroveň od začátku pandemie.
Druhé čtvrtletí letošního roku pak zname-
nalo téměř definitivního umrtvení dodá-
vek z klíčového Šanghaje v důsledku nej-
tvrdšího lockdownu. Nekompromisní čín-
ský souboj s koronavirem, který se proká-
zal začátkem pandemie na jaře 2020 pozi-
tivně a umožnil rychlé obnovení čínských
hospodářských aktivit, letos naopak zcela
ochromil nejdůležitější hospodářské cen-
trum Číny. Důsledky pociťují mezinárodní
trhy na celém světě: ohromný růst objemu
nevyřízených zakázek, výrazné prodlou-
žení dodacích lhůt, kritický nedostatek
komponentů. 

Vážné narušení dodavatelských řetězců
a ochromení celé řady  odvětví od high-tech
až po módu je navíc doprovázeno masiv-

ním růstem dopravních nákladů, který ne-
bude krátkodobý. Postihuje nejen podniky,
ale ve svém důsledku dopadne i na spotře-
bitele. Návrat k cenám 2018-2019 je velmi
nepravděpodobný. Mezitím se totiž zvýšily
ceny lodní dopravy, odbavení v kontejnero-
vých terminálech, ceny paliva a přidala se
také inflace.

Hledání východu z labyrintu

Zásah pandemie do celá léta tkaných jem-
ných sítí dodavatelských vztahů je ničivý.
Moderní dodavatelské řetězce jsou často
dlouhé a komplexní. Zejména u průmyslu
jsou mnohdy nedostatečně diverzifikované,
což vede k větší závislosti na jednom doda-
vateli. Odolnější ‚diverzifikované‘ dodava-
telské řetězce jsou mnohem náročnější na
řízení, optimalizaci a způsobují vyšší ná-
klady. Podle studie McKinsey přesto plá-
nuje více než devadesát procent všech pro-
vozovatelů „Supply Chains“ opatření, která
učiní jejich dodavatelské řetězce odolněj-
šími. Z aktuálních zpráv je patrné, že oživo-
vání dodavatelských řetězců probíhá nej-
rychleji v USA. 

Nestabilita na straně dodavatelů kompo-
nentů a polotovarů roste. Výrazné prodlou-
žení doby mezi udělením zakázky a jejím vy-
dodáním resp. obdržením zboží vede k čas-
tým operativním změnám ve specifikacích
zakázek a prohlubuje tak neklid na meziná-
rodních trzích. Význam harmonicky fungu-
jícího trojúhelníku dodavatel-logistika-od-
běratel výrazně roste v době nedostatku do-
pravních kapacit. Ani dodržení dohodnu-
tého termínu odeslání zboží z přístavu totiž
aktuálně není zárukou dodržení termínu do-
dávky.

Mnoho podniků sází na Multisourcing
a diverzifikované modely dodavatelského
řetezce. Zvláště pro automobilový a letecký
průmysl je ale velmi obtížné najít alterna-
tivy k dosavadnímu logistickému systému
„just-in-time“. A to nejen z hlediska ná-
kladů, ale také celkově náročné součinnosti
a koordinace vztahů s více dodavateli. 

Mnohem jednodušší situaci řeší dodava-
telské řetezce pro zdravotnictví a potravi-
nářství – v těchto oborech pandemie jasně
odhalila nesmyslnost modelu „just-in-
time“. A vlády už mají spočítáno, že další
„riziko nicnedělání“ v těchto důležitých

LOGISTIKA – jeden z palčivých problémů dneška
Koncem května byla po dvou měsících nejpřísnějšího lockdownu uvolněna většina opatření
omezujících pohyb více než 25 milionů obyvatel Šanghaje. Tím byla zdvižena stavidla, uvolňující proud
zboží z největšího kontejnerového přístavu světa. Nejméně do konce letošního roku ale bude trvat než
se situace ve světové logistice aspoň částečně normalizuje. Nával lodí, čekajících před hlavními
přístavy USA a Evropy na vyložení kontejnerů je tak opět asi nezvratně naprogramován. Kapacity
přístavů nejsou nafukovací a vázne i další distribuce zboží uvnitř EU, která se potýká s nedostatkem
řidičů kamionů. Globalizace nám odhaluje svou odvrácenou tvář, se kterou je třeba naučit se žít –
alespoň přechodně, protože rychlé řešení neexistuje. Lehkomyslnost a sázka na jedinou kartu se
hospodářským stratégům vymstila, rychle přehodit výhybku jen tak nelze. A hledání alternativních
řešení se prodraží, ale představuje také výzvu a šanci na změnu.
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oborech vysoce překračuje náklady, spo-
jené s investicemi do lokálních výrobních
kapacit.

Přehodnocování offshoringu  

Četné poruchy dodavatelských řetezců
v posledních dvou letech odhalily křehkost
provozního modelu „offshoringu“ –
v tomto případě přenosu výroby do výcho-
doasijských zemí – zahájeného v 60. letech
minulého století. Hlavní motivací byla
úspora výrobních nákladů. Například USA
přeložila velkou část výroby polovodičů do
zemí jako je Tchaj-wan, Čína a Indie. Podíl
na vlastní výrobě mikročipů, vyvinutých
v USA, tak klesl na pouhých 12 procent, za-
tímco Tchaj-wan produkuje až 60 procent
světové výroby substrátových disků (wa-
ferů) pro výrobů mikročipů. 

Offshoring měl na zúčastněné podniky
i země pozitivní vliv. Vedl ke zvýšení zisko-
vých marží, vyššímu stupni specializace na
obou stranách, posílení podniků s efekty
udržitelnosti, stejně jako k nižším admini-
strativním překážkám, které jsou jinak s roz-
šiřováním podnikatelských aktivit spojené. 

Nearshoring jako součást řešení

Na druhé straně ale byly globální dodava-
telské řetězce vystaveny obchodním vál-
kám, extrémům počasí a koncentraci vý-
roby do několika málo míst na světě. Pan-
demie s pozastavenou výrobou, přetíže-
nými přístavy a nedostatkem pracovních sil
ještě vyostřila napětí na globálním trhu do
zatím nejvyššího stavu. Nyní proto mnoho

podniků stahuje svoje podnikatelské akti-
vity do sobě blízkých zemí a provádí tak
„nearshoring“ jako strategické řešení a al-
ternativu k původnímu modelu. Diverzifi-
kace zdrojů v globálním dodavatelském ře-
tězci by měla přinést redukci nepříznivých
dopadů dodavatelských šoků a vzniku
úzkých míst v dodávkách. Už v dubnu 2020
při průzkumu mezi výrobci v USA uvedlo
64 procent dotazovaných, že asi vrátí vý-
robu opět do Ameriky. Hodně si od tohoto
trendu slibuje Latinská Amerika, zejména
Mexiko. Společnosti jako Microchip Tech-
nology, Toyota, Mazda a Nissan už pře-
nesly části své produkce do Mexika a hod-
lají odtamtud zajišťovat dodávky pro USA.
Mexiko už mezitím déle měnilo svou stra-
tegickou orientaci ze zemědělství na nové
průmyslové technologie. Tamní výrobní
clustery zdatně nabízejí koncentrované
obory s vyškolenými pracovními silami,
moderními technologiemi a fundovaným
know-how. Mexický podíl na leteckém
i kosmickém a automobilovém průmyslu,
ve výrobě elektroniky, nábytku, domácích
přístrojů a zdravotnických přístrojů ne-
ustále roste.

Výhodami nearshoringu jsou například
komunikace ve stejném časovém pásmu
a jednoduchá a rychlá možnost návštěvy na
místě. Výrobní clustery navíc pracují agilně
a zaměřují se na kratší výrobní fáze a časté
přizpůsobování výroby novým požadav-
kům. Další pozitivní faktory posilují odol-
nost země, která z ní činí spolehlivého part-
nera. Ve střední Asii například skoro polo-
vina obyvatel nemá běžně přístup k inter-
netu. Dodavatelský řetězec z Mexika a La-

tinské Ameriky naopak spočívá na spoleh-
livých komunikačních sítích, díky čemuž je
lépe připraven na rychlé reakce v případě
nečekaných výpadků.

Mexiko má dostatek mladých, dynamic-
kých pracovních sil a růst mezd se udržuje
v rozumných mezích. Podle Statista zazna-
menala Čína v letech 2016-2020 zhruba tři-
cetiprocentní růst personálních nákladů,
v Mexiku za stejné období činil růst jen 6,8
procent.

Důležité je také snižování dopravních ná-
kladů. Ceny dopravy z Číny na západní po-
břeží USA vzrostly během pandemie o 30
procent, na východní pobřeží se dokonce
zdvojnásobily. Nearshoring také podporuje
všeobecný trend ke snižování uhlíkové
stopy v dopravě.

Nearshoring v EU

Evropské podniky také pociťují přílišnou zá-
vislost na dodávkách z východní Asie a hle-
dají alternativy hlavně ve střední a vý-
chodní Evropě a také v severní Africe. Firma
Ernst & Young při svém bleskovém průz -
kumu po pandemii zjistila, že 88 procent do-
tazovaných evropských společností zvažuje
nearshoring v zemích s nižšími mzdami.
Přitom 61 procent se intenzivně snaží snížit
svou závislost na dominantních asijských
zemích. Polsko, Bulharsko, Španělsko
a v neposlední řadě i Česká republika jsou
již déle oblíbenými cílovými zeměmi inves-
tic západoevropských podniků díky geogra-
fické blízkosti a kulturní příbuznosti. Bulhar-
sko navíc disponuje komparativní výhodou
jednotné 10-procentní daně, nejnižší v EU.
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Značky jako Microsoft nebo Oracle si už
dříve zřídily v Polsku výzkumná centra jako
další strategickou možnost pro nearsho-
ring.

Hlavní aktéři mezinárodní dopravy jako
přepravci, speditérské a dopravní společ-
nosti a přístavy začaly společně sdílet data
související s dopravou a odbavováním
zboží během významných událostí, jakou
byla koronavirová pandemie. Cílem je do-
pravu zorganizovat znovu tak, aby byla ce-
nově a nákladově optimalizovaná a přitom
transparentní, spolehlivá a odolná vůči ne-
žádoucím šokům.   

Přes svou atraktivitu bude ale současný
nearshoring trvat celá léta a bude velmi
drahý. Dalším významným faktorem je
také měřítko. Pokud společnosti budou
chtít převést například pouhé jedno pro-
cento čínské výroby do Polska, bude
muset Polsko zvýšit svou produkci o 25 %!
Pohled na náklady spojené s přenesením
výroby také zatím spíše posiluje zdrženli-
vost. I když jsou zákazníci v USA vše-
obecně ochotni zaplatit přibližně o pětinu
vyšší ceny za výrobky vyrobené „doma“,
nevztahuje se tato ochota na země za-
hrnuté do nearshoringu. Proto zůstává ne-
arshoring jen kompromisem mezi offsho-
ringem a reshoringem – návratem výroby
do vlastní země. A tak nakonec možná
bude nejlepším modelem určitý podnikově
specifický mix, využívající komparativních
výhod mezi všemi třemi možnostmi – vý-
robou doma, v blízké nebo vzdálenější
zemi.   

Zásadní změny v logistice 
mají být řešením

Katalyzátorem revolučních změn v prů-
myslové výrobě jsou pojmy jako digitali-
zace, automatizace, robotizace a 3D-tisk.
Pryč jsou časy, kdy byly výrobní provozy
budovány s cílem co nejlevnější výroby
jednoho typu výrobku. Nová generace vy-
soce automatizovaných výrobních zařízení
je schopná změnit svou konfiguraci v řádu
hodin a vyrábět celou paletu výrobků
podle aktuální poptávky v reálném čase.
Takto flexibilní digitalizovaný systém
umožňuje také mnohem jednodušeji zo-
hlednit a integrovat specifikace od různých
dodavatelů do výrobních cyklů. Zvýšení
odolnosti podniku tedy nemusí nezbytně
vyskočit jako dodatečná nákladová položka
v podnikové bilanci. Díky technologickému
rozvoji se podniky mohou těšit na budouc-
nost v níž budou dodavatelské řetězce
nejen nákladově efektivnější, ale také odol -
nější. Pokud se to podaří v rámci důsledné
digitalizace, nahrazující dnešní „papírové“
procesy, pak se může jednat doslova
o „deal století.“  

Podniky dále opouštějí model rozhodo-
vání o dodavatelských řetězcích hlavně na
základě nákladů dodávek. Více se zabývají
širším strategickým pohledem a vyhodno-
cováním bezpečnosti dodávek komponentů
z hlediska logistiky (vyhodnocování náchyl-
nosti dodavatelů k selhání)  i zajištěním cel-
kových výnosů. Digitalizace je přitom důle-
žitou podmínkou, která pomáhá překonávat

operativní potíže v logistice a stává se stan-
dardem v podnikové sféře. Digitalizace ná-
kupu by se ovšem neměla orientovat jen na
největší dodavatele, ale také na ty, u nichž
se předpokládají největší změny. Ti jsou
někdy i mezi menšími aktéry dodavatel-
ských řetězců. Digitalizace tak přispívá
k větší odolnosti, ke změnám v dodavatel-
ském řetězci a lepšímu prognózování po-
mocí automatizace, která ovšem předpo-
kládá propojení dat v reálném čase s výrob-
ními plány a stavem skladových zásob.

I pro digitalizaci ovšem platí ono osvěd-
čené rčení: „Dobrý sluha, ale špatný pán.“ 

Zakládáme si na další závislosti    

Důkazem naší vlastní nepoučitelnosti je sku-
tečnost, že si už dnes opět zakládáme na
další obří strategické závislosti. EU sází na
solární a větrnou energetiku, které jsou takř -
ka stoprocentně závislé na dodávkách hlav-
ních komponentů z Číny. Elektromobilita
jako další údajný „příkaz doby“ sází na li-
thium a vzácné zeminy, jejichž světovým
„správcem“ je opět nebývale posilující Čína.
Podobně je tomu u trakčních baterií pro
elektromobily. U tolik vzývaného zeleného
vodíku se rýsuje závislost na několika málo
regionech: Austrálii, Chile a Blízkém vý-
chodě, u zemního plynu na USA a Kataru…
a další příklady by mohly následovat. �

Zdeněk Fajkus

Prameny: Markt&Technik, Tradeshift, Fusion Worldwide
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DNY KOGENERACE 2022
COGEN Czech, spolek pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla pořádá konferenci   

18—19. 10. 2022 Aquapalacehotel Prague Čestlice u Prahy

Témata 15. ročníku

 • Rozvoj KVET v Česku a v Evropě

 • Legislativní podmínky a podpora

 • Trh s elektřinou a příležitosti pro KVET

 • Nové technologie výroby elektřiny a tepla

 • Spalování vodíku v KGJ

Možnost partnerství konference a firemních prezentací   →   www.cogen.cz

>

LOGISTIKA – jeden z palčivých problémů dneška

CI02_22_26_28_LOGISTIKA_FAJKUS_CI_SABLONA  25/06/22  14:12  Stránka 28



Vlogistice je třeba držet krok s novými
technologiemi a také nepřestávat hledat
dokonalejší cesty k zákazníkům. Máte-li

udržet si na tomto měnícím se trhu konkuren-
ceschopnost, musíte být flexibilní, umět kvanti-
fikovat jednotlivé faktory svého podnikání a být
dobře informování o trendech, které obor logis-
tiky utváří. V opačném případě hrozí zaostávání
a ztráta zákazníků ve prospěch konkurence. 

Udržet tempo a získat konkurenční výhodu,
to je jedna z mnoha věcí, se kterými pomáhá zá-
kazníkům norská společnost Element Logic,
která je největším autorizovaným partnerem sy-
stému AutoStore. Přestože na českém trhu pů-
sobí teprve od roku 2021, již nyní pomáhá
mnoha významným klientům z velkoobchodu
a maloobchodu s automatizací skladů. Tím jim
šetří čas, místo i peníze.

Bez automatizace to nepůjde

Neopomenutelným trendem v logistice je auto-
matizace skladů, která nyní udává trend celého
oboru logistiky a proniká do všech odvětví. Mezi

klienty, kteří si vybrali AutoStore, najdeme na-
příklad společnost RohlikGroup, parfumerii el-
nino, z oblasti fashion například společnost
VERMONT.  Pro AutoStore se rozhodla také sku-
pina Euromedia Group, která provozuje mimo
jiné i síť knihkupectví Luxor. 

Automatické zaskladnění i vychystávání

Skladová řešení, které dodává Element Logic,
jsou založená na systému Auto Store, jenž auto-
maticky zaskladní, ale také připraví zboží ze
skladu k vychystávání. Vše tak funguje zcela
automaticky. AutoStore se pak specializuje na
tzv. automatizované kubické skladovací sys -
témy. Ty jsou složeny ze tří hlavních kompo-

nentů – souřadnicová mříž zvaná grid, do které
jsou zakomponovány zásobníky neboli biny.
Vše je ovládáno controllery, což jsou automa-
tické ovladače zajišťující bezproblémový chod
celého skladu a jeho optimalizaci. Celý sklado-
vací systém je doplněn o pracovní tzv. pickovací
stanice, které jsou obsluhovány roboty. Vše je
nastaveno tak, aby docházelo k co nejefektivněj-
šímu vychystávání klientských objednávek. 

Základem je důkladná analýza dat

U každého klienta předchází zavedení AutoStore
systému také detailní analýza celého logis-
tického procesu. Na základě této analýzy je
pak možné sestavit speciální návrh přímo
pro klienta tak, aby odpovídal jeho požadavkům
a možnostem. „Zakládáme si na konzultační
činnosti. Na základě detailní analýzy dat doká-
žeme sestavit speciální návrh přímo pro klienta
tak, aby odpovídal jeho požadavkům a možnos-
tem,“ přibližuje Jindřich Kadeřávek, CEO spo-
lečnosti Element Logic. Datová analýza pak po-
může najít řešení v základních bodech celého
procesu. 

Přizpůsobení se jakémukoliv prostoru

AutoStore řešení je možné vytvořit pro téměř
jakýkoliv skladovací prostor, a to především díky
3D hliníkové konstrukci, která je nastavitelná jak
do šířky, tak do výšky. Konstrukce se skládá
z jednotlivých modulů souřadnicové mříže,
která zároveň slouží jako kolejnice pro roboty.
V jednotlivých sekcích mříže jsou uskladněny
zásobníky pro skladování zboží. Každý zásobník
je pak možné rozdělit přepážkou na několik
menších skladovacích oddílů, aby do něj bylo
možné uložit i několik druhů zboží. Zásobníky je
možné skládat až do výšky 5,4 metru, respektive
je možné nad sebe umístit až 24 zásobníkových
boxů. �
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Nový trend v logistice? Automatizace skladů!

O Element Logic

Element Logic je norská společnost,
která se za posledních třicet let stala
přední technologickou a intralogis-
tickou společností. Navrhuje, imple-
mentuje a dodává širokou škálu
automatizovaných a statických skla-
dových řešení pro společnosti/firmy
různých velikostí a různých odvětví
v Evropě. Chytrá řešení zrychlují ex-
pediční proces. Robotická řešení
a softwarové řešení pomáhají opti-
malizovat intralogistické procesy
a současně velmi efektivně snižují
náklady, čímž pomáhají společnos-
tem dosáhnout vyšší ziskovost. Op-
timalizace skladů je možná pro
všechny velikosti ve všech odvě-
tvích – od elektronických součástek,
spotřební elektroniku, přes farma-
ceutický průmysl, po oděvy a spor-
tovní vybavení.
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O čem je Vaše aktuální výstava, která nyní
probíhá v Tišnově?

V Tišnově probíhá až do 2. října v krásné
moderní Galerii Josefa Jambora výstava
PET TROPICANA 2.0. Navazuje na mou
stejnojmennou výstavu z roku 2010 ve
skleníku Fata Morgana v Botanické za-
hradě v Praze. Téma zůstává, ale exponáty
se proměnily. Chci ukázat, kam jsem se za
ta léta posunula. Tenkrát jsem ve skleníku
vystavovala výhradně díla inspirovaná
rostlinnou a živočišnou říší. Dnes už zví-
řata, až na výjimky, nedělám. Zato se mi
rozkošatil repertoár různých palem,
stromů, květin, lián, které zhmotňují mou
fascinaci tropickými kraji. Na výstavě ale
najdete třeba i černošský trůn s kostýmy
pro tanečníky, tropický obchůdek, kreace
z palmového listí nebo dary moře, což jsou
drobné objekty vytvořené z naplavenin.
PET lahve ale samo sebou převládají. V za-
hradě stojí PBC – Plastic Bottle Cabin,

domek z palet a PET lahví, jehož posláním
je mimo jiné jejich zužitkování v zemích,
kde nefunguje jejich svoz a recyklace.

Proč jste si pro svou tvorbu vybrala právě
plast?

Já jsem si ho nevybrala, spíš si on vybral
mě. Asi věděl, že jsem bytostný recyklátor,
že miluju přetváření věcí vysloužilých, od-
vržených. A taky že mám ráda barvy a prů-
svitné předměty, takže si řekl, že PET lahev
bude pro mou tvorbu ideální materiál. 

Jak dlouho s ním pracujete a co vše jste
z něj za tu dobu vytvořila?

PET-art jsem si vymyslela jednoho srp-
nového odpoledne v roce 2004 a doslova
se mu od té chvíle věnuju. Není tedy divu,
že za ta léta už jsem udělala desítky větších
a snad stovky drobnějších objektů a řadu
realizací doma i v cizině. PET lahve mě pro-
vázejí ustavičně, ať jsem kdekoli.

V čem je pro Vás plast jako materiál uni-
kátní a nenahraditelný? 

Mluvme spíše o těch PET lahvích, ty
jsou stěžejní. Ukázaly se totiž neuvěři-
telně odolné a ani po letech nemění
barvu, nedegradují. Nevyžadují údržbu,
postačí je oprášit, umýt v octové vodě
a třpytí se zas jako nové. Pro mě imitují
drahé sklo, jsou mým křišťálem. Jsou
lehké, pružné a nerozbitné. Navíc PET-ar-
tové objekty se snadno převážejí. Jsou
zkrátka geniální.

Odkud PET lahve pro svoji tvorbu získá-
váte? Musí splňovat nějaká kritéria,
abyste z nich mohla tvořit? 

Převážně z kontejnerů v okolí, občas mi
také něco nosí sousedé. Je s tím pochopi-
telně dost práce – než je uskladním, musím
je vymýt, usušit, roztřídit, případně narov-
nat, protože dnes už se hodně PET lahve
sešlapují.

Replastuj.cz zve na výstavu objektů z PET lahví
Léto klepe na dveře a my, ve spolupráci s iniciativou Replastuj.cz, pro vás máme tip na zajímavou
výstavu. Své objekty vytvořené z plastových lahví na ní představuje výtvarnice a sochařka Veronika
Richterová, která bývá považována za zakladatelku uměleckého stylu nazývaného PET-art. 
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Jsou PET lahve, které máte k dispozici,
Vaší inspirací, podle níž pak vymýšlíte
konkrétní dílo? Nebo máte naopak jasnou
představu, co chcete vytvořit, a podle
toho si lahve vybíráte? 

Tak i tak, jak kdy. Někdy přijde nápad při
pohledu do plného kontejneru, jindy mě
inspiruje příroda nebo třeba zážitek na ces-
tách a někdy se to celé propojí. To bývají
jedny z nejšťastnějších okamžiků.

V jaké jiné oblasti, než je umění, vnímáte
vhodnější alternativy plastu a proč?

Já se odjakživa hodně zajímám o potra-
vinové obaly, tam už snahy nahradit plast
započaly. Zatím jsou alternativy dost ná-
kladné, ale myslím, že to se během pár let
změní. Hodně mě baví takové ty náhražky
z přírodních materiálů, talíře ze třtiny nebo
banánových listů, to jsou také inspirující
materiály.

Kolem plastu koluje spousta mýtů. Jaký
Vy osobně vnímáte za nejvíc zavádějící?

Že symbolem plastového odpadu
je PET lahev. Přitom je jako předmět tak

užitečná a jako materiál snadno recy -
klovatelná, tudíž žádaná druhotná suro-
vina.

Jak moc používáte plast ve svém běžném
životě? Snažíte se jeho spotřebu elimino-
vat a případně jak? 

Samozřejmě ho používám, ale přede-
vším nevyhnutelně, tedy vyhýbám se
třeba rychlým občerstvením a jednorázo-
vým plastům. Ale pochopitelně, když
doma vybalím nákup, něco plastu přibyde.
Jenže já prakticky skoro všechno na něco
znova využiju. Pytlíky obíhají v mé domác-
nosti několikrát, kelímky od jogurtů použí-
vám na míchání barev, do hranatých tácků
od masa třídím střepy na mozaiky a v uříz -
nutých tetrapacích od mléka uchovávám
všechno možné – od hřebíků po knoflíky.
Lahvičky od šampónů se hodí na lekníny
a takové pytle od brambor, z těch udělám
třeba mořský korál. Takže u mě se nic ne-
ztratí! �

Více informací o plastech a jejich možné
recyklace najdete na www.replastuj.cz.

Co bude dál?
Otázka, kterou si klade řada z nás, když sle-
dujeme informace o zhoršujícím se stavu
životního prostředí. Na totéž se ptá i nově
vzniklá stejnojmenná komunikační a kre-
ativní platforma se zaměřením na změnu
klimatu. Informuje o ní edukativní inici-
ativa Replastuj.cz.

„Co bude dál?“ je síť odborníků, editorů,
žurnalistů a kreativců, kteří připravují ob-
jektivní, evidence-based vzdělávací obsah
na téma klimatické změny pro média a je-
jich čtenáře. 

Ve svých článcích a doporučeních se
opírají o výsledky domácích i zahraničních
studií, rozhovory s předními odborníky
v oboru i o činnosti organizací zaměřených
na ochranu klimatu. 

Na aktuální postoje české veřejnosti ke
změně klimatu, klimatickým a energetic-
kým politikám, zastáncům ochrany klimatu
nebo snižování uhlíkové stopy domácností
se zaměřuje i studie výzkumného týmu Ka-
tedry environmentálních studií FSS
MUNI ve spolupráci s neziskovou organi-
zací Green Dock.

Zajímá vás, kam se vyvíjejí názory oby-
vatel ČR a jaké vlivy nejvíce působí na ve-
řejné mínění v této oblasti? A jak se jednot-
livé skupiny společnosti liší svým vztahem
ke klimatu? Mezi nejzajímavější zjištění
patří například tato:

V současnosti 76 % veřejnosti ví, že
změna klimatu probíhá a 71 % si uvědo-
muje, že její hlavní příčinou jsou lidské ak-
tivity.Celých 28 % uvádí, že více než dvěma
lety podporuje ochranu klimatu. Jen 4 %
se přiklání k názoru, že klimatická změna

neexistuje, a pouze 2 % odmítají ochranu
klimatu více než před dvěma lety.

Více než 70 % veřejnosti souhlasí s tím,
aby se ekonomicky podporovalo vytváření
přírodních prvků�  zadržujících vodu v kra-
jině, aby se v zemědělství používaly ekolo-
gické postupy, aby se zateplovaly budovy
a stavěly budovy nenáročné na energie,
rozvíjely obnovitelné zdroje energie nebo
zavedla výuka o změně klimatu a ochraně
klimatu ve všech základních a středních
š�kolách. 

Výsledky ukazují, že chybí známé, důvě-
ryhodné a respektované osobnosti, které by
s českými diváky, posluchači a čtenáři mlu-
vili o ochraně klimatu způ� sobem, který jim
je blízký. Více než 70 % veřejnosti by přitom
chtělo, aby se do ochrany klimatu více za-
pojilo Ministerstvo životního prostředí,
vláda, firmy, domácnosti a čeští vědci
a vědkyně, podle více než 60 % také napří-
klad česká média nebo politici a političky.

Podrobnější výsledky průzkumu, podle
kterého česká veřejnost považuje změnu
klimatu za závažný problém a chce, aby ho
Česká republika řešila, si můžete přečíst na
www.replastuj.cz �
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Veronika Richterová absolvovala Ate-
liér Monumentální malby na UMPRUM
v Praze. Ve své sochařské práci se
dlouhodobě zabývá využíváním a es-
tetikou odpadových materiálů a vy-
tváří objekty a instalace z PET lahví,
tzv. PET-art. Zaměřuje se na možnosti
upcyclingu a šíří téma udržitelnosti
v umění. Během studia na vysoké
škole pracovala pro Českou televizi,
kde se podílela na tvorbě večerníčků
pro děti.
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Výrobní průmysl čeká v příštích letech
vzrušující rozvoj. Nový standard mo-
bilní komunikace nastavený mobil-

ními sítěmi 5G umožní podnikům v reál-
ném čase ovládat stovky tisíc zařízení na-
jednou. Automatizace se dotkne výrobních
linek i manipulační techniky a zaštítí ji
umělá inteligence, která na rozdíl od člo-
věka nepotřebuje pracovat na směny. Sa-
mostatně fungující ekosystém už dávno
není pouhou hudbou budoucnosti, pri-
vátní sítě 5G ji na čím dál více místech
mění v realitu. 

Na rozdíl od běžné 5G sítě, je privátní síť
určena pro konkrétní podniky, výrobní zá-
vody či továrny, které jsou vybaveny hard-
warem a softwarem na míru. Soukromé
5G sítě jsou izolované od veřejných sítí
a lze je proto upravit podle specifických
požadavků daného podniku, díky čemuž
lze hladce zvládat komplexní úlohy a pro-
cesy.

Dálný východ nastavuje směr

S podnikovými 5G sítěmi již začíná expe-
rimentovat a postupně je využívat řada

Na prahu Průmyslu 4.0 
Soukromé 5G sítě přinášejí revoluci do výrobních podniků
Vyšší efektivita práce, jednodušší logistika a snížení provozních nákladů – sen, po jehož naplnění
touží každá výrobní společnost, se díky rychle postupující digitalizaci přibližuje skutečnosti.
Základem ovšem není zvýšení počtu zaměstnanců, nýbrž chytrá investice do nových technologií, které
pomohou podniku s transformací v plně propojený výrobní závod. O to, aby do sebe v rámci moderního
digitálního ekosystému vše hladce zapadalo, se postarají lokální sítě nové generace 5G. 
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velkých průmyslových společností na-
příč světem. Podle analytiků je však díky
obrovským investicím do vysoce pokro-
kových pracovišť i ambiciózním vládním
programům v čele tohoto závodu Čína,
jejíž technologický gigant Huawei má
navíc ze všech světových dodavatelů
technologií nejvyšší počet patentů sou-
visejících s 5G. 

Například už v roce 2019 se Huawei spo-
jil s operátorem China Mobile a společně
vybudovali privátní 5G pro železárnu
a ocelárnu v jihočínském městě Siang-
tchan, kde nyní lze díky 5G ovládat chytré
jeřáby, monitorovat a okamžitě analyzovat
pro podnik kritické parametry, jako napří-
klad okolní vibrace, teplotu či vlhkost vzdu-
chu, nebo viskozitu materiálů, ale také výz -
namně zvýšit efektivitu kontroly kvality.
Výhod ultra rychlého připojení využívá
i uhelný důl Sin-jüan, kde je 5G síť vybu-
dována v podzemí a vedle vzdálené kon-
troly dolů umožňuje i automatizaci těžební
činnosti s pomocí na dálku ovládaného tu-
nelovacího zařízení.

Chytrý vozík, 
co nepotřebuje řidiče

Ačkoliv je oproti Asii či Spojeným státům
stále mírně pozadu, i Evropa začíná pos -
tupně naskakovat na vlnu 5G. Jedním
z úspěšných 5G projektů na starém konti-
nentě je například distribuční centrum spo-
lečnosti Huawei nedaleko maďarské Buda-
pešti. Měsíčně je odsud vyřízeno okolo 60
tisíc dodávek, což vyžaduje precizní orga-
nizovanost, ale i flexibilitu v přizpůsobení
se nenadálým situacím. Náročnou logis-
tiku nově pomáhá zvládat například auto-
maticky řízená manipulační technika
v kombinaci s rozšířenou realitou, či auto-
matizovaná 5G řešení řízená umělou inte-
ligencí. S technologickým rozvojem se vý-
razně zvýšila efektivita celého distribuč-

ního centra a privátní 5G síť napomohla
také k lepšímu zabezpečení dat i k vyšší
bezpečnosti práce zejména v případě ma-
nipulace.

Distribuční centrum Huawei má
vlastní páteřní síť a edge computing sys -
tém. Přenos dat je díky lokálnímu cloudu
a 5G připojení velmi rychlý s prakticky
nulovou latencí. V praxi to například vy-
padá tak, že jsou do sítě připojeny čtyři
samořídící vysokozdvižné vozíky s insta-
lovanými kamerami a obraz je v reálném
čase přenášen přes síť do centrálního
počítače. Ten záznam nepřetržitě analy-
zuje a na základě analýzy spojené s po-
žadavkem naviguje vozíky na správné
místo. Díky tomu je manipulační proces
plně automatizován od příjezdu až po
skladování, stejně jako po svoz a pře-
pravu dílů na místo montáže. Od zave-
dení privátních 5G sítí stoupla efektivita
distribučního centra v určitých proce-
sech o 30 - 40 %, přičemž podle předpo-
kladů analytiků tento růst ještě není
u konce.

První 5G vlaštovky v Česku

Kde by privátní 5G sítě mohly najít uplat-
nění v České republice, si mohli nedávno
prohlédnout návštěvníci speciální akce po-
řádané společností Huawei v Praze. Inte-
raktivní 5G Truck prezentoval řadu aplikač-
ních scénářů a obchodních případů pro vy-
užití těchto sítí v různých vertikálních od-
větvích. K vidění tak byly například speci-
ální brýle na kontrolu pracovního postupu,
autonomní robot nebo příslušenství pro
vrtačku, které pracovníkovi ukáže přesná
data při utahování šroubů a závitů. Spo-
lečně s představením inovativních řešení
Huawei také oficiálně spustila „Demon-
strační platformu pro 5GtoB a Průmysl
4.0“. Platforma bude otevřena vybraným
zákazníkům z řad operátorů, aby jim umož-
nila komunikovat a sdílet s jejich partnery
a klienty informace o novinkách a inova-
cích v oblasti Průmyslu 4.0. �
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Společnost Huawei ke konci roku
2021 podpořila již tisíce projektů
soukromých sítí 5GtoB po celém
světě a podepsala více než 3 000 ko-
merčních smluv. Odvětví, v rámci
nichž společnost spolupracuje s prů-
myslovými partnery na zavádění
soukromých sítí 5G, pokrývají napří-
klad zpracovatelský, těžební či ropný
průmysl, ale týkají se také správy
přístavů, energetických sítí, či do-
pravy. Vysokorychlostní sítě 5G
v kombinaci s umělou inteligencí
a dalšími inovativními digitálními
technologiemi pomáhají řadě prů-
myslových odvětví dosáhnout digi-
tální modernizace a přiblížit se ná-
stupu Průmyslu 4.0.
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Nedávno jste zahájili provoz nové plně
automatizované linky Sázava, v níž vyrá-
bíte netkané textilie ze skleněného vlákna.
Řekněte nám o ní více. 

Nová linka Sázava posílí výrobu netka-
ných textilií ze skleněného vlákna na dvoj-
násobek dnešních kapacit. Investice do-
sáhla téměř 1 mld. Kč.  Samotná linka je
dlouhá 100 m a je zakončená plně automa-
tizovaným balením. K zajištění nepřetrži-
tého chodu výroby ji obsluhuje 28 lidí.    

Jak dlouho trvala její příprava a realizace,
s jakými hlavními problémy jste se potý-
kali? 

Příprava trvala přibližně 3 roky a sa-
motná výstavba pak 9 měsíců. Některé
fáze příprav ovlivnil Covid, ale nejsložitější
a nejnáročnější částí projektu bylo správné
nastavení automatizace a řízení linky. 

Sklo a textilie, jde to vůbec dohromady? 
Adfors a jeho výrobky (perlinka, tapety,

netkané textilie apod.) jsou důkazem toho,
že toto spojení výborně funguje a to již po
70 let. Na druhou stranu máte pravdu, že
pro mnoho lidí je toto spojení stále těžko
představitelné a textilní tkaniny mají spo-
jené s tradičními materiály (bavlna, poly-
ester apod.).    

Co vše zahrnuje výrobní program litomyšl-
ského závodu? 

Litomyšl má 2 sklářské vany s kapacitou
takřka 100 tisíc tun skla ročně. Převážná
část této produkce je zpracovávána interně
do široké škály technických tkanin tj. perli-
nek, pletenin, sklovláknitého vliesu (ne-
tkaná textilie), adhesivních pásků pro sád-
rokartony apod. Vyrábíme zde také skané
příze a sekané vlákno. 

Jaký je rozdíl mezi tkanými a netkanými
textiliemi?

Tkaná textilie se vyznačuje vazbou, která
vzniká překřížením dvou soustav nití nav-
zájem na sebe kolmých, tj. osnovy a útku.
Naopak netkaná textilie v naší výrobě sklo-
vláknitých vliesů znamená, že jednotlivá
vlákna jsou orientována nahodile. Je to vý-
roba technicky podobná papírenskému
průmyslu. 

Kde mají vaše výrobky uplatnění? 
My se zaměřujeme především na sta-

vebnictví. Náš výrobek zpravidla slouží
jako nosná část – výztuž systému. Najdete
ho v izolacích/zateplovacích systémech,
střešních krytinách, sádrokartonech, pod-
lahových krytinách, v pozemních komuni-
kacích, ale vyrábíme i výrobky dekorativní
jako jsou designové tapety nebo výrobky
pro automobilový a letecký průmysl.
Jedná se tedy o trh, který sleduje moderní
trendy jako lehké konstrukce, snižování
energetické náročnosti a komfort bydlení.  

Dlouhodobá udržitelnost je pro nás důležité téma, 
ve kterém vidíme smysl a budoucnost,
řekl CzechIndustry Pavel Semirád, výkonný ředitel společnosti Saint-Gobain ADFORDS CZ

34
2I2022

Pavel Semirád, výkonný ředitel
společnosti Saint-Gobain ADFORS CZ
Pavel Semirád je absolventem Tech-
nické univerzity v Liberci. Ve společ-
nosti působí od roku 1999. Jeho kari-
éra vedla skrze hlavní procesy společ-
nosti a měl tak možnost působit na
pozici technologa, vedoucího pláno-
vání výroby a následně ředitele výroby
s odpovědností za oba závody AD-
FORS v České republice a také za malý
závod v sousedním Rakousku. S takto
bohatou zkušeností přijal v roce 2021
pozici výkonného ředitele Adfors pro
Českou republiku a Rakousko. 
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Automatizace a digitalizace jsou fenomé-
nem doby. Linka Sázava je toho dokla-
dem. Jak je to s dalšími provozy? 

Pro oba závody při investicích jdeme
cestou využívaní nejlepších dostupných
technologií. Závod v Hodonicích patří
dlouhodobě k výrobě s vysokou mírou
automatizace. Například v minulém roce
jsme spustili investici s kolaborativním ro-
botem na automaticky naváděném pod-
vozku AGV. Tento robot pomohl výrazně
s ergonomií, tedy eliminoval ruční mani-
pulaci cívek se skleněným vláknem. 

Z tiskových zpráv vím, že velkou pozor-
nost věnujete ekologii a životnímu pro-
středí vůbec. Můžete to více konkretizo-
vat? 

Naše závody jak v Litomyšli, tak v Hodo-
nicích jsou vlastně součástí relativně ma-
lých obcí a dokonce i místních biotopů.
Jsme tedy sousedy, a také se podle toho
chováme. Za posledních 5 let se nám po-
dařilo snížit spotřebu respektive čerpání
vod o desítky % a to jak investicemi, změ-
nou technologie, ale také změnou našeho
přístupu. Odpadní vody interně čistíme
a vracíme zpět do výrobního procesu.  In-
terně tak recirkulujeme více jak 40 % vod.

Daří se nám to díky unikátnímu systému
srážení, flotací a biologického dočištění
vod. Dále využíváme záchytné nádrže na
dešťovou vodu, kterou upravujeme a opět
využíváme jak vodní zdroj. Díky provozo-
vání recyklační linky zrecyklujeme více jak
50 % všech produkovaných sklovláknitých
odpadů, díky čemuž vyrobíme kvalitní re-
cyklát, který využíváme pro zpětné založení
do van. Tím šetříme nejen přírodní zdroje,
ale zároveň snižujeme energetickou nároč-
nost procesu tavení. Dlouhodobá udržitel-
nost je pro nás důležité téma, ve kterém vi-
díme smysl a dlouhodobou budoucnost.
Proto mnoho našich projektů cílí na tuto
oblast.    

Česko se dnes potýká s nedostatkem za-
městnanců. Jakou filozofii a s jakými vý-

sledky jste přijali, aby lidé u vás byli spo-
kojeni a nekoukali lidově řečeno po lep-
ším? 

Dlouhodobě říkáme, že Adfors je silný
díky lidem. Vážíme si lidí, kteří pro firmu
pracují a vytváříme jim k tomu adekvátní
pracovní podmínky. Jsme konsistentní
v názorech, a to co říkáme, také děláme.
Držíme filozofii nadstandardních výdělků
a řady benefitů. Pracujeme na jejich od-
borném rozvoji. Naučili jsme se s lidmi
lépe komunikovat a pomoci jim v dobrém
zapracování na pozice, které dnes na trhu
nejsou tak běžné, jako například tkadlena
nebo tahač skleněného vlákna. Za po-
slední 3 roky jsme navýšili počet zaměst-
nanců o stovky, takže věřím, že úspěšní
v náborování jsme.

Zaujala mne akce Mladý talent, kterou
pořádáte. Jaké cíle sleduje?

Tato akce je organizována v rámci
všech závodů Saint Gobain v České re-
publice. Podstatou je podpořit, rozvíjet
a spojit mladé lidi z různých závodů SG
v ČR.  Dát jim možnost sdílet zkušenosti
z jejich mateřské společnosti a pracovat
na společném projektu, který následně
představí nejvyššímu vedením SG ČR.

Máme již 10-ti letou zkušenost s progra-
mem a mezi klíčovými lídry absolventy
tohoto talent programu.

S předcházejícím úzce souvisí společen-
ská odpovědnost vůči lidem a místu, kde
působíte. Jak konkrétně? 

Být partnerem v regionu je pro nás
velmi důležité. Je to místo, kde naši za-
městnanci žijí a i z tohoto důvodu,
chceme podávat pomocnou ruku. Od
roku 2014 podporujeme skrze ADFORS
Grant lokální projekty, kterých již bylo
více jak 67. V rámci Adfors grantu se za-
pojují i naši zaměstnanci a hlasují pro
projekty. Je to velmi dobré propojení. Re-
alizujeme také projekty s městy Litomyšl
i Hodonice a v obou lokalitách podporu-
jeme nemocnice, dobrovolné hasiče,

sportovní organizace a menší spolky.
Velmi často je podpora v řádu set tisíc
korun, nejedná se tedy o gigantické
částky. Snažíme se být blízko a pomoci
hlavně rychle a tam, kde je to třeba.

Jste součástí skupiny Saint-Gobain.
Představte nám ji.

Saint Gobain je  světový lídr v lehkých
konstrukcích a udržitelném stavebnictví,
Společnost navrhuje, vyrábí a distribuuje
materiály a služby pro stavebnictví a prů-
mysl. Jeho komplexní řešení pro reno-
vaci veřejných a soukromých budov,
lehké konstrukce a dekarbonizaci staveb-
nictví a průmyslu jsou vyvíjena v rámci
soustavného inovačního procesu a pos -
kytují udržitelnost a výkonnost. Závazek
skupiny je dosažení uhlíkové neutrality
do roku 2050.

V roce 2021 měl obrat 44,2 miliard eur,
zaměstnává 167 000 osob a působí v 75
zemích

V čem vidíte hlavní přednosti být sou-
částí velké a silné mezinárodní skupiny? 

Je to dle mého stabilita, schopnost pře-
konat těžká období. Zároveň je zde
mnoho příležitostí pro lidi, jejich rozvoj

a kariéru. Je to inspirativní nejen z po-
hledu technického, ale i kulturního. 

Přítomnost je známá, do budoucnosti
hledíme, napsal kdysi klasik. Co plánu-
jete z pohledu rozvoje společnosti
v blízké i vzdálenější budoucnosti? 

Ve 4Q tohoto roku nás čeká investice
do generální opravy sklářské vany, která
je spojená s částečnou elektrifikací. Dojde
tak k určitému nahrazení plynu zelenou
elektrickou energii. Je to změna, která je
i pro nás přelomová a z pohledu dnešní
situace s dodávkami NG i klíčová do bu-
doucnosti. 

Dále investujeme a budeme investo-
vat do rozšíření výroby stavebních mří-
žek (perlinek) v našem závodě v Hodoni-
cích. �
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Během úspěšných zkoušek se po-
tvrdila přesnost modelů a stabilita
plazmatu, dařilo se dosahovat

předpokládaných parametrů fúzní re-
akce. Tyto výsledky jsou velmi slibné
také pro budoucí fungování mezinárod-
ního fúzního reaktoru ITER, budovaného
ve Francii. Projekt ITER (International
Thermonuclear European Reactor, latin-
sky iter – cesta) je jedním z nejambicióz -
nějších světových projektů – má dokázat,
že jaderná fúze je budoucností energe-
tiky. S rozpočtem přes 20 miliard EUR je
ITER druhým nejdražším mezinárodním
vědeckým projektem, prvenství drží
s odhadovanou cenou 150 miliard USD
Mezinárodní vesmírná stanice. 

Tuzemskou základnou aplikovaného
jaderného výzkumu je bezpochyby výz -
kumný areál v Řeži. Vysoká odborná úro-
veň zdejších jaderných fyziků a inženýrů
je přirozenou kvalifikací také k účasti na
fúzním výzkumu. Centrum výzkumu
Řež disponuje kromě špičkových odbor-
níků rovněž výjimečnou experimentální
infrastrukturou, kterou významným způ-
sobem rozšířil nedávno dokončený pro-
jekt Udržitelná energetika – SUSEN. Jed-
nou z největších technologických inves-
tic projektu SUSEN se stalo vybudování
světově unikátního experimentálního za-
řízení pro cyklické zatěžování fúzních
materiálů a konstrukčních komponent

HELCZA testuje materiál pro fúzní reaktor ITER
Začátkem letošního února byly oznámeny rekordní výsledky půlroční série experimentů s fúzním
palivem a ohřevem plazmatu, která proběhla na tokamaku JET v britském Culhamu. 
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velmi vysokým tepelným tokem. Kom-
plex, který je postaven na pracovišti CVŘ
v Plzni, dostal jméno HELCZA (High
Energy Load Czech Assembly) a jeho pri-
márním účelem je testování takzvaných
panelů první stěny termojaderného reak-
toru, tedy panelů, které zprostředkují
přenos tepla z plazmatu o teplotě až
150 milionů °C do chladicího média
a jsou určené pro experimentální fúzní
reaktor ITER. 

Zařízení HELCZA za pomoci elektrono-
vého děla vytváří svazek urychlených
elektronů, který tepelně namáhá testo-
vaný vzorek. Maximální výkon zařízení
činí 800 kW, při maximálním urychlova-
cím napětí 55 kV dosahuje proud elek -
tronů hodnoty přes 14 A. Velikost povr-
chu, který lze v zařízení HELCZA testovat,
přesahuje 4 m2.

Evropská unie zodpovídá prostřednic-
tvím organizace Fusion for Energy (F4E)
za dodávku 215 panelů první stěny – to
je zhruba polovina z celkového počtu pa-
nelů, které budou v ITER instalovány.
Jde o konstrukčně i materiálově velmi
složitou komponentu, proto je nutné nej-
prve otestovat prototypy a na základě
výsledků pak vybrat nejvhodnějšího vý-
robce „ostrých“ panelů. Testy prověřují
především integritu panelu a jeho odol-
nost vůči extrémním tepelným tokům až
20 MW/m2, což je hodnota, která odpo-
vídá skutečným podmínkám v reaktoru
ITER. Pro představu je to energie zhruba
odpovídající celkovému elektrickému
příkonu menšího okresního města, ale
soustředěná celkem na plochu pouhého
jednoho metru čtverečního. Zařízení
HELCZA vyvinuté v Centru výzkumu Řež

je unikátní v tom, že dokáže simulovat
právě takové podmínky. Na světě stojí
několik podobných zařízení, ale pouze
HELCZA disponuje nejen odpovídajícím
vysokým výkonem, ale též dostatečnými
rozměry testovací nádoby pro umístění
celého panelu první stěny ITER, který má
rozměry cca 1 × 1,5 metru a váží bezmála
1,5 tuny. 

V březnu 2021 na základě výsledků
všech požadovaných předprovozních
testů schválila F4E takzvaný Commissio -
ning Final Report; to je nutnou podmín-
kou pro možnost testování nejen proto-
typů, ale i ostrých panelů, které budou
v ITER instalovány. Aktuálně je HELCZA
v rutinním provozu a jsou zde prověřo-
vány další prototypy panelů pro fúzní re-
aktor.

Na zařízení HELCZA lze nejen testovat
tepelnou odolnost a chladicí schopnosti
různých komponent, ale také například
provádět výzkum materiálů a fyzikálních
jevů během namáhání vysokým tepel-
ným tokem. Z tohoto pohledu není
HELCZA určena pouze pro oblast fúzních
technologií, ale může být využita i v ji-
ných oborech, jako třeba v letectví a kos-
monautice. Navíc, vzhledem k tomu, že
technologický komplex HELCZA se se-
stává z několika vzájemně propojených
laboratoří navržených pro práci s nebez-
pečnými látkami, má i potenciál k využití
v oblasti BOZP a rovněž ochrany život-
ního prostředí. �

Zdroje

Jan Prokůpek: HELCZA – důležitý krok za ký-
ženým cílem dosažení generování elektrické
energie termojadernou fúzí, Speciál Jaderná
energie/Jadrová energia, září 2020
Daneš Burket: Zařízení HELCZA v plném pro-
vozu, Jaderná energie/Jadrová energia 1/22
https://ccfe.ukaea.uk/fusion-energy-record-
demonstrates-powerplant-future/
https://otechnice.cz/jaderny-fuzni-reaktor-jet-
prekonal-dosavadni-rekord/
https://www.helcza.cz/
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Společnost Millenium Technologies se zabývá
plazmovým zplyňováním odpadu. Můžete
nám o ní říci více?

Plazmové zplyňování je inovativní technolo-
gie, která prostřednictvím plazmatu (výron má
teplotu 3 000 – 5 000 °C) efektivně převede che-
mickou energii vstupní suroviny na chemickou
energii syntézního plynu a současně dokáže vi-
trifikovat její anorganickou část.  Provozní tep-
loty v reaktoru jsou na úrovni 1 200 °C až 
1 400 °C v části dna reaktoru, kde se shromaž-
ďuje roztavená struska. Vzniklý syntézní plyn
může být využit jako zdroj energie nebo k vý-
robě chemických produktů. O vitrifikovanou
strusku je zájem ve stavebnictví pro výrobu izo-
lačních materiálů nebo jako plnivo do speciál-
ních betonových směsí. 

Proč jste se rozhodli zvolit právě tuto techno-
logii?

Odpad je a zřejmě ještě dlouho bude celo-
světovým problémem, ale i příležitostí. Histo-
rické způsoby nakládání s odpadem přitom nej -
sou na zpracování či využití všech typů odpadu
dostačující nebo mají svá slabá místa. Zároveň
se neustále zpřísňují také ekologické i společen-
ské požadavky. Proto společnost Millenium
Technologies hledala inovativní způsob, který
by umožnil zásadní změnu v přístupu k odpa-
dům.  Věříme, že plazmové zplyňování takové
nároky splňuje.

Řešíte vše vlastními silami nebo spolupracu-
jete s dalšími subjekty?

Snažíme se být maximálně efektivní, takže
spolupracujeme s několika akademickými pra-
covišti, a to nejen v ČR, ale i v zahraničí. Velmi se
nám osvědčila i spolupráce s progresivními fir-
mami ve specializovaných oblastech, které pro
vývoj a realizaci naší technologie potřebujeme.

V souvislosti s projektem se uvádí místem výz -
kumu a vývoje Vědecko-technický park Dubá.
Představte nám ho, prosím.

Tento institut vznikl v roce 2018 za účelem
výz kumu plazmového zplyňování, metod vý-
roby syntézního plynu a jeho následného vy-
užití. Je to skutečně unikátní institut, jak v rámci
České republiky, tak v rámci Evropské unie.
Vedle vlastního vývoje zde zprostředkováváme
i spolupráci vysokých škol a vědeckých praco-
višť s komerčními podniky, abychom mohli co
nejlépe naše výzkumy uvést do praxe. 

Odpad jako takový je široký pojem. Co vše lze
zplyňovat? 

Technologie plazmového zplynování může
být využita například ke zpracování odpadních
plastů, sklolaminátu, průmyslového, nemocnič-
ního či nebezpečného odpadu, čistírenských
kalů, ale poradí si například i s vysloužilými listy
rotorů z větrných elektráren či nerecyklovatel-
nými součástmi autovraků. Reaktor v principu
zvládne všechny druhy odpadů, důležité je však
vždy posoudit, jak si ten daný odpad stojí z po-
hledu odpadové hierarchie a zda je naše tech-
nologie pro jeho zpracování optimální.

Kde všude má uplatnění a s jakým efektem?

Tato technologie má vlastně dva obrovské
přínosy a účely. Jedním z nich je ekologická li-
kvidace v podstatě jakéhokoliv typu odpadu.
Druhou možností je jeho využití jako zdroje
energie či surovin. Výsledný syntézní plyn či
elektřinu je totiž možné rovnou vrátit do výroby
a vlastně tak vyřešit dva problémy současně.

Uplatnění nalezne tedy ve všech provozech,
kde se řeší problematika zpracování odpadu –
nemocnice, průmyslové a výrobní podniky,
obce…, ale i tam, kde se momentálně hledá ná-
hrada zemního plynu pro zvýšení energetické
soběstačnosti. Velkým přínosem může být také
například pro teplárny. Kde by mohla nahradit
fosilní paliva a zároveň snížit náklady na vstupní
surovinu.

Odpůrci plazmového zplyňování odpadu tvrdí,
že je energeticky velmi náročné a tudíž neeko-
nomické. Jak to vidíte Vy? 

Zde velmi záleží na vstupní surovině. Jinou
výtěžnost, a tedy i návratnost investice budeme
mít, pokud budeme zplyňovat různorodý
odpad s vysokou vlhkostí, jako například komu-
nální odpad, a na jiné hodnoty se dostaneme
například při zpracování nerecyklovatelných
plastů či sklolaminátu, kde bude ta návratnost
výrazně kratší. 

Ne vždy musí být peníze až na prvním místě.
Přesto by jistě potenciální zájemci rádi věděli,
zda se jim vyplatí? 

Návratnost investice lze v průměru očekávat
v průběhu čtyř až deseti let. Zájemce máme na-
příklad také mezi provozovateli autovrakovišť,
kteří nyní platí za likvidaci (spalování v cemen-
tárnách) nerecyklovatelných součástí vyslouži-
lých aut. Díky této technologii si mohou likvi-
daci zajistit sami, a navíc získat energii třeba pro
pohon drtiče odpadu. 

Zplyňování odpadu by mohlo nezanedbatel-
nou měrou přispět k produkci plynu, a firmám,
obcím, institucím a dalším uživatelům výrazně
usnadnit dnešní složitou situaci, přečetl jsem
si v tiskové zprávě vaší společnosti. Můžete to
více konkretizovat?

Řada výroben i provozů je nyní ve složité si-
tuaci. Nejisté jsou ceny energií i jejich dosta-
tečné dodávky. Plazmové zplyňování by zde
mohlo přispět k energetické soběstačnosti i sní-
žení nákladů. Syntézní plyn je v podstatě po-
dobný generátorovému plynu či svítiplynu a lze
jím, zcela či částečně, nahradit zemní plyn.
Takže pro provozovatele stávajících zařízení
může představovat vítanou alternativu.

Existuje obrovský segment odpadů či aplikací, 
pro které je plazmové zplyňování ideálním řešením,
řekl CzechIndustry Marek Lang, člen představenstva Millenium Technologies 
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Marek Lang, 
člen představenstva Millenium Technologies
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Na veletrhu IFAT v Mnichově, což je největší
světová akce věnovaná environmentálním
technologiím, byl velký zájem zahraničních
návštěvníků o vaše řešení. Co je především za-
ujalo a proč? 

Zaujala je především stránka energetického
využití na jejich trzích, což je v dnešní době po-
chopitelné. Stejně jako my cítí velmi akutní po-
třebu snížit svou závislost na plynu z Ruska
i další země. 

Jak jsme na tom v Česku?
Je to obdobné. Evropská legislativa i propo-

jené trhy nastavují podobná měřítka a potřeby
koncových zákazníků. Ale podobná očekávání
měli vlastně i zákazníci mimo Evropu, takže lze
říci, že odpadová problematika má univerzální
témata, která je potřeba řešit a my ta řešení na-
bízíme.

Problémem pro využití vaší technologie je, že
vás „brzdí stávající legislativa“. V jakém
smyslu?

Hlavní problém je, že aktuálně nastavený le-
gislativní proces je velmi zdlouhavý a není
úplně připravený na inovativní technologie.
Často se na plazmové zplyňování nahlíží po-

dobně jako na spalovny, a tak se nám uvedení
do provozu neúměrně prodlužuje. Velmi by
nám pomohlo, pokud by se podařilo zplyňo-
vání kategorizovat jako materiálovou recyklaci,
protože o to v podstatě jde, o transformaci
hmoty a energie, se standardním výstupem
v podobě syntézního plynu a bez emisí. Pak by-
chom byli schopni nasazení naší technologie
významně urychlit. 

Takže pokud by převládla tolik propagovaná
snaha o „environmentální Česko“, byli by-
chom o kus dále na cestě k zelené budouc-
nosti…

Určitě by se dalo udělat víc a je zde prostor
pro zlepšení. Věříme však, že současná situace
může přispět k otevřenějšímu přístupu pro na-
sazování těchto inovativních technologií do
praxe. Nyní už se skutečně nevyplatí otálet.

Výzkum, vývoj a inovace se dnes skloňují ve
všech pádech, argumentuje se přitom miliar-
dami korun, které jsou do nich vkládány. Není
to více o číslech, než o jejich skutečném pří-
nosu?

Výzkum a vývoj je z principu činnost s nejis-
tým výsledkem, ale pokud se do něj nebude in-

vestovat, je výsledek jistý – žádný vývoj ne-
bude. A to si nemůžeme dovolit. Ať už jako
Česká republika nebo obecně jako společnost,
protože stávající stav není udržitelný.

Od července bude Česká republika předsedat
Evropské unii. Čemu bychom měli věnovat
hlavní důraz z pohledu VVI a udržitelného vý-
voje?

Nacházíme se ve složité době a je celá řada
palčivých témat. Bude velmi důležité volit
správně priority, ale z pohledu výzkumu a vý-
voje i udržitelnosti je hlavně potřeba nepolevo-
vat a neztrácet fokus. Soustředěná snaha nako-
nec vždy dokázala přinést výsledky, to už jsme
si v historii mnohokrát ověřili.

Otázka na závěr: Jste optimista, pokud jde
o využití plazmového zplyňování odpadu
a proč?

Ano. Vidím na vlastní oči, jaké má tato tech-
nologie možnosti a obrovský potenciál, a také
vidím, jaká je poptávka trhu. Nemyslím si, že by
to mělo nahradit všechny ostatní metody na-
kládání s odpadem, ale existuje obrovský seg-
ment odpadů či aplikací, pro které je plazmové
zplyňování ideálním řešením. �

Komunální odpad

Velké množství odpadu produkovaného městy
i menšími obcemi se většinou uchovává na
skládkách nebo se složitě upravuje na tuhé al-
ternativní palivo pro běžné spalovny. Když je
ale komunální odpad správně připraven, je
energeticky srovnatelný s uhlím a technologií
plazmového zplyňování z něj je možné vyrobit
energii efektivně, a hlavně zcela šetrně k život-
nímu prostředí. Mohou tak být vyřešeny nejen
problémy se skladováním odpadu, ale tato
technologie může zároveň dopomoct i k ener-
getické soběstačnosti měst a obcí.

Průmyslový odpad

Průmyslový odpad musí být firmami na
vlastní náklady likvidován. Čím složitější tech-
nologická výroba, tím dražší je většinou likvi-
dace odpadu. S technologií plazmového zply-
ňování se odpad nechá proměnit ve skvěle
využitelné palivo nebo stavební materiál.
Přímo v areálu podniku, kde odpad vzniká, tak

může být vyrobena čistá energie, která je vzá-
pětí vrácena zpátky do výroby, čímž dochází
k úspoře peněz za likvidaci odpadu i energie.

Čistírenské kaly

Čistírenské kaly se dřív vyvážely na pole jako
hnojivo. V současnosti se tato praxe výrazně
omezuje a v blízké budoucnosti se chystá
úplný zákaz. Kaly totiž obsahují nebezpečné
látky jako hormony, antibiotika a těžké kovy.
Coby hnojivo pronikají do půdy a odsud dál do
vypěstovaných plodin a skrz jídlo do lidského
organismu. Díky technologii plazmového zply-
ňování se dá z kalů snadno vytvořit syntézní
plyn, který je dále využitelný např. jako palivo
k výrobě elektřiny v kogeneračních jednotkách.
Ty navíc vytváří také odpadní teplo, které je
možné zpětně využít k usušení vstupních kalů.

Nebezpečný a nemocniční odpad

Likvidace nebezpečného a nemocničního od-
padu se jeho producentům kvůli zpřísňujícím

se ekologickým normám prodražuje. V dů-
sledku nárůstu jeho objemu jsou likvidační
linky přetížené a nedokážou svou kapacitou
plně pokrýt poptávku. Technologie plazmo-
vého zplyňování je proto vhodnou alternati-
vou, jelikož při teplotách spalování 5 000 °C
dokáže zlikvidovat v podstatě jakýkoliv odpad.
Z důvodu bezpečnosti je třeba dodržet pouze
správné podmínky skladování a zajistit důklad-
nější vyčištění vzniklého syntézního plynu.

Likvidace ekologických zátěží

Díky dokonalé čistotě procesu je možné plaz-
mové zplyňování bez problémů použít k likvi-
daci ekologických zátěží. Přímo na místo havá-
rie je možné dodat mobilní kontejnerovou
zplyňovací jednotku, která zlikviduje důsledky
zátěže, např. půdu v místě zvýšeného výskytu
pesticidů či průsaku nebezpečných látek. Mo-
bilní jednotka je využitelná také v případě jed-
norázového odpadu, který je logisticky obtížné
a neekonomické převážet, např. odpad z vo-
jenských misí či cvičení. �
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Škála zpracovávaných odpadů

Obr. Schéma plazmového zplyňování
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Na jaké palivo budeme jezdit za pár
let a jak nové technologie dokážou
ovlivnit chod a řízení měst, na to

jsme se zeptali Milana Hucla z české firmy
ZAT, jejíž řídicí systémy a elektronika řídí
polovinu českých železničních tratí, praž-
ské metro, rychlovlaky KTX v Jižní Koreji
nebo dokážou ušetřit až 30 procent ná-
kladů na energie v městských budovách.

Pane Hucle, autobusy poháněné elektři-
nou uloženou v bateriových článcích se
brzy stanou běžnou součástí našich měst.
Nicméně, podíváme-li se na vývoj cen
elektřiny, nabízí se ještě další alternativa?

Zcela jistě. Kromě autobusů na elektric-
kou energii některá města plánují místo
nafty využit i téměř bezemisní biometan.
A co je zásadní, mohou jej vyrábět třeba
z produkce kalů z městských čističek od-
padních vod nebo z potravinářského od-
padu, což je v dnešní složité situaci s do-
vozem zemního plynu obrovskou výho-
dou. Například Amsterodam už zahájil vý-
stavbu prvního produkčního zařízení bio-
LNG na zpracování potravinářských od-
padů ze supermarketů. Česká města
a obce na výstavbu bioplynových stanic na
biometan mohou využít i zajímavé dotace

– například Brno už její stavbu plánuje
a brzy přibudou další. Biometan poskytuje
stejné využití jako zemní plyn. Provoz
městské bioplynové stanice se tedy ihned
vyplatí, přinese obcím peníze z jeho pro-
deje, a především řeší dostupnost a cenu
plynu. Další zajímavou alternativou,
o které se v městské dopravě hovoří, je
vodík. Využití tohoto paliva je však zatím
ve fázi vývoje.

Pojďme do současnosti – jaké nové tech-
nologie mohou městské dopravní podniky
aktuálně využít, aby zkvalitnily dopravu
a ušetřily?

Dnešní doba je bohužel především o še-
tření a nově také o soběstačnosti. I v tomto
směru mohou technologie přinést okam -
žité úspory do městského rozpočtu. Napří-
klad moderní řídicí systém pro dispečink,
který zajišťuje bezpečný provoz měníren
MHD, může výrazně ušetřit náklady na
jeho provoz. Jen pro upřesnění, měnírny
ovládají infrastrukturu související s trolejo-
vým vedením městské hromadné dopravy.
V řadě dopravních podniků se pro jejich ří-
zení využívají ještě stará tabla s LED dio -
dami, která jsme nasazovali před třiceti
lety. Dnes vše moderně zobrazujeme na

MHD budoucnosti: autobusy na biometan, 
tramvaje ještě bezpečnější
Moderní metropole včetně řady měst v České republice směřují k bezemisní, tedy zelené dopravě,
která nejenom šetří životní prostředí a snižuje hlučnost i zatížení automobilovou dopravou, ale
především spoří městskému rozpočtu peníze, což je vzhledem k dnešní době zásadní. 
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počítačích nebo vizualizujeme na široko-
úhlých panelech třeba o rozměru dvakrát
pět a půl metru. Dispečeři si tak mohou
jednoduše a na jeden klik zobrazit nejenom
přehledné informace o provozu v elek-
trické síti a chodu měnírny, ale i další dia-
gnostické a řídicí systémy, které potřebují
ke své práci. Mohou tak jednoduše prová-
dět dálkovou diagnostiku třeba osvětlení,
elektroměrů, elektronických zabezpečova-
cích systémů nebo monitorovat výhybky –
a obratem vyřešit vzniklé poruchy. Výrazně
se tím urychlí servisní zásahy, což přinese
komfort pro cestující. A dopravní podnik

ušetří čas zaměstnanců, kteří by jinak mu-
seli vyjet na místo zkontrolovat zařízení fy-
zicky. Je to stejné, jako byste řídili starou
Škodu 105 a nově jste dostali k práci po-
slední model Superbu.

Jaké další úspory mohou nové technolo-
gie přinést do rozpočtu dopravního pod-
niku?

Dopravní podnik může aktuálně ušetřit
třeba na pořízení i chodu informačního
sys tému, který je dle našich propočtů až
o třetinu levnější než ten se zastaralým
softwarem a hardwarem. Jak jsem už
uvedl, nasazením nových technologií se
výrazně ušetří i na jejich provozu. Systém
postavený na moderních otevřených plat-
formách totiž umožňuje zaměstnancům
provádět dílčí úpravy při běžném provozu.
Může se to zdát jako maličkost, ale pokud
si vezmete cenu za hodinovou sazbu pro-
gramátorů, ročně vám vyjde zajímavá
částka. Naši odběratelé také velmi kvitují
rychlý servis a konzultace zdarma. Neb, jak
říkají, čas jsou peníze. 

Stále se mluví o Průmyslu 4.0 nebo o in-
ternetu věcí. Uplatňují se už teď v techno-
logiích, o kterých mluvíte?

Určitě. Třeba my jsme jako jedna z prv-
ních českých firem vyvinuli aplikaci na
platformě IoT – tedy vámi zmiňovaný in-

ternet věcí, který je celosvětově na trhu te-
prve pár let. Pomocí bezdrátové technolo-
gie umíme zajistit sběr informací, jejich
analýzu a vyhodnocení i z doposud nedos-
tupných míst, a to bez využití lidské kapa-
city a dalších finančních nákladů. Bavíme-
li se o dopravních podnicích, jejich dispe-
čerům aplikace umožňuje on-line přístup
ke všem pro ně potřebným informacím na
tabletech nebo mobilních telefonech – to
vše s ohledem na kybernetickou bezpeč-
nost. Zajímavostí je, že tuto moderní a lev-
nou technologii SimONet můžete využít
napříč obory. Města a obce ji třeba použí-
vají pro vzdálený monitoring a řízení spo-
třeby energie v městských budovách, ma-
teřských školkách, školách atd. 

To je vzhledem k situaci na trhu s energi-
emi hodně důležitá informace. Kolik pro-
cent energie může město ušetřit? 

Například podle propočtu Městský
obvod Plzeň 2 – Slovany ušetří nasazením
SimONet v mateřské školce na Celchu za
sezónu až 30 procent nákladů na energie,
což už je významná částka. Jeho benefity
lze využít také při rekonstrukcích nebo vý-
stavbách klasických bioplynových stanic
nebo už zmíněných na biometan. Jde tedy
o novou a přínosnou technologii, která by
měla být v hledáčku zastupitelů všech
měst a obcí. �
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www.denios.cz/skladovani-nebezpecnych-latek
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Domácnosti a firmy v loňském roce
předaly k recyklaci 551 tun světel-
ných zdrojů. „To představuje zhruba

čtyři miliony kompaktních a lineárních zá-
řivek, výbojek, žárovek a LED světelných
zdrojů,“ bilancuje loňské výsledky sběru
Zuzana Adamcová, zástupkyně kolektiv-
ního systému EKOLAMP, který zajišťuje
zpětný odběr a recyklaci vysloužilých svě-
telných zdrojů a dalších elektrozařízení.
Díky recyklaci se opětovně využilo přes
95 % materiálů získaných ze světelných
zdrojů.

V průměru každý Čech odevzdal k recy-
klaci jeden světelný zdroj. V přepočtu na
obyvatele se sesbíralo nejvíce světelných
zdrojů v krajích Královéhradeckém a Praze,
kde každý obyvatel odevzdal zhruba dvě
žárovky.  Naopak nejméně recyklovali lidé
v krajích Libereckém a Karlovarském (viz
graf), tam to byl sotva jeden světelný zdroj
na osobu.

Sesbíraných 551 tun obsahuje odhadem
19 kg toxické rtuti. „Takové množství by te-
oreticky mohlo ve volné přírodě znečistit
vodu v objemu jedné lipenské přehrady či
60 rybníků velikosti Rožmberka,“ dodává

Zuzana Adamcová. Rtuť se během recy-
klace chemicky stabilizuje a uloží ve
speciál ním úložišti nebezpečného odpadu.

Prostřednictvím kolektivního systému
EKOLAMP bylo dále sebráno 3631 tun vel-
kých a malých elektrozařízení. Tento elek-
troodpad lze efektivně recyklovat: opě-
tovně je možné využít přes 90 % materiálů,
ze kterých jsou elektrozařízení vyrobena.

Češi do sběrného místa urazí 
1069 metrů, o 300 metrů více 
než před dvěma lety
Ochota Čechů recyklovat světelné zdroje se
zvyšuje. Do sběrného místa by s vyslouži-
lou zářivkou, LED či přímo žhavenou žárov-
kou ušli 1069 metrů: To je o 140 metrů více
než v předchozím roce a o 300 metrů více
než v roce 2019. Ze stávajících sběrných
míst lidé preferují prodejny elektro, super-
markety a sběrné dvory. Vyplývá to z aktu-
álního průzkumu společnosti EKOLAMP,
který proběhl mezi 1204 respondenty. 

Vysloužilé světelné zdroje, zejména zá-
řivky, je třeba ekologicky recyklovat, proto
patří výhradně do speciálních sběrných

nádob na světelné zdroje. V žádném pří-
padě se nesmějí vyhazovat mezi jiné vyřa-
zené 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.

Vysloužilé žárovky bez rozdílu typu lze
odevzdat ve sběrných dvorech obcí, v ob-
chodech s elektrem či u prodejců světel-
ných zdrojů. „Malé sběrné nádoby jsou
také často rozmístěny v supermarketech
i nákupních centrech nebo na obecních
a městských úřadech,“ doplňuje Zuzana
Adamcová. Nejbližší sběrné místo je
možné dohledat na www.ekolamp.cz.

Od loňského roku se v České republice
k recyklaci odevzdávají i wolframové a ha-
logenové žárovky. Protože jsou stále často
využívány, je to rozhodně krok správným
směrem. „Čím víc odpadu se zrecykluje
a neskončí na skládce, tím lépe. Navíc už
spotřebitel nemusí řešit, které světelné
zdroje patří k recyklaci a které ne,“ dodává
Zuzana Adamcová ze společnosti Eko-
lamp. �

Devatenáct evropských kolektivních
systémů, které se zabývají sběrem
a recyklací osvětlovací techniky, se

sešlo na výroční konferenci EucoLight
v belgické Lovani. Klíčovými tématy byla
legislativa a její porušování tzv. černými
pasažéry, technologické inovace a také
otázky udržitelnosti a zmírňování klimatic-
kých změn.

Řada příspěvků se týkala legislativy
v oblasti odpadového hospodářství a roz-
šířené odpovědnosti výrobců. Diskutoval
se také rozsáhlý problém tzv. online freeri-
dingu, tedy snahy některých výrobců a dis-
tributorů vyhnout se povinnostem a po-

platkům v oblasti zpětného odběru elektro-
odpadu. 

„Každý stát se snaží problém řešit sa-
mostatně, protože je to praktické a rych-
lejší. Bylo zajímavé si vyslechnout přístupy
z jednotlivých unijních zemí,“ říká Zuzana
Adamcová ze společnosti Ekolamp, která
je členem asociace EucoLight.

Zájem vzbudily i technologické inovace,
které pomáhají při třídění vysloužilých svě-
telných zdrojů: „Novinkou je využití elek-
tromagnetické indukce a nástrojů umělé
inteligence při rozeznávání jednotlivých
druhů světelných zdrojů,“ popisuje Zuzana
Adamcová.

Součástí agendy bylo i oběhové hospo-
dářství a jeho role při zmírňování klimatic-
kých změn. Účastnici diskutovali o tom, jak
může recyklace světelného elektroodpadu
přispět ke zmírnění klimatické změny.
„Středobodem těchto aktivit je předchá-
zení vzniku odpadu, jeho využití v opě-
tovné výrobě či další možnosti využití,“
dodává Zuzana Adamcová.

Na konferenci vystoupil také zástupce
Evropské komise, který informoval o inici-
ativě v oblasti udržitelnosti, konkrétně
o úloze digitální pasportizace výrobků,
která povede ke zvýšení informovanosti
o produktech z hlediska udržitelnosti. �

„Recyklátoři“ světelných zdrojů sdíleli zkušenosti
s legislativou a černými pasažéry

Češi odevzdali k recyklaci 551 tun světelných zdrojů,
zachránili tak před znečištěním 60 rybníků Rožmberk 
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Společnost ManpowerGroup provádí
několikrát ročně průzkumy trendů na
trhu práce. Z těchto dat a ze spolu-

práce se stovkami tisíc zaměstnavatelů po
celém světě vyplývá, že strukturální změny
a trendy, které jsme již nějakou dobu před-
povídali, se nadále zrychlují.

„Rok 2022 má potenciál stát se jedním
z nejvíce transformačních let v nedávné
historii. Od zaměstnanců, kteří přebírají
větší kontrolu nad svým profesním živo-
tem, přes zdánlivě nekonečný boj firem
o nábor a udržení talentů až po rychlou ak-
celeraci zavádění digitálních technologií
a uvědomění si podniků, že se musí stát
sofistikovanějšími,“ řekla Jaroslava Rezle-
rová, generální ředitelka ManpowerGroup.

Trendy, které pohání transformaci trhu
práce, nejsou nové, ale ovlivňují zaměst-
nance a zaměstnavatele mnohem více než
v předchozím období. Dopad pandemie
v kombinaci se zrychlením digitální trans-
formace bude i nadále přinášet hlubokou
proměnu globálního trhu práce a struktury
zaměstnanců. 
•   Rychlost a podoba ekonomického oži-

vení je odlišná od jiných, které jsme kdy
viděli – poptávka po zaměstnancích je
v mnoha zemích rekordně vysoká, ale
stále více se tuto poptávku nedaří pro-
pojovat se strukturou uchazečů o práci.

•   Pokračuje nerovnoměrný hospodářský
růst, přičemž některé ekonomiky se zo-
tavují dobře, zatímco jiné zaostávají, což
je brzděno různým vývojem pandemie,
dopady války na Ukrajině a různými
problémy dříve hyperefektivních doda-
vatelských řetězců.

•   Experimentování s novými pracovními
modely se rozšiřuje, neboť hybridní
práce a práce na dálku zvyšují flexibi-
litu a takto to bude pokračovat i v roce
2022.

•   Zaměstnavatelé nadále hledají flexibilní
a strategická HR řešení, aby uspokojili
silnou poptávku po jejich zboží a služ-
bách v současnosti a pro dlouhodobě
udržitelnou tvorbu hodnot.

•   Spolu s nejistotou a nástupem nových
trendů si organizace uvědomují, že musí
udělat více pro to, aby po pandemii při-
lákaly a udržely své zaměstnance. Lidé
od svých zaměstnavatelů očekávají více,
aby se jim v práci dařilo a uspěli.
Great Realization je termín, který se

snaží pozitivním způsobem reagovat na
celosvětově popisovaný ekonomický trend
tzv. Great Resignation, kdy v průběhu pan-
demie po celém světě a nejvíce v USA
vzrostla dobrovolná fluktuace zaměst-
nanců. Mezi možné příčiny patří stagnace
mezd při rostoucích životních nákladech,
dlouhodobá nespokojenost s prací, obavy
o bezpečnost v souvislosti s pandemií
COVID-19 a touha pracovat pro společ-
nosti s lepšími pravidly pro práci na dálku. 

„Studie ManpowerGroup ‘Great Realiza-
tion’ (skvělá seberealizace/velké uvědo-
mění) odráží snahu lidí k hledání štěstí
v zaměstnání a kariéře, o což usilují po
pandemii mnohem více než v minulosti.
Téměř dvouletá izolace, strach a pocit
ohrožení v pandemii, přiměla mnoho lidí
přehodnotit svůj život, práci a kariéru.
V polovině roku 2022 a s nástupem post -
pandemické reality si firmy uvědomují, že
musí udělat mnohem více pro to, aby při-
lákaly a udržely si různé typy zaměstnanců,
a lidé od svých zaměstnavatelů očekávají
více. Je to trend, se kterým musíme ve fir-
mách kalkulovat,“ říká Jiří Halbrštát, ma-
nažer náboru a marketingu Manpower-
Group.

Ve studii Great Realization popisujeme
20 trendů, které v roce 2022 pohánějí
transformaci trhu práce a rozdělili jsme je
do 4 skupin od změny preferencí zaměst-
nanců, zhoršující se dostupnosti potřeb-
ných talentů, zrychlení digitalizace v důs -
ledku pandemie a změna hodnot a kultury
ve firmách:

Změna preferencí zaměstnanců

Lidé chtějí od zaměstnavatelů více, tedy
aby pocit psychické pohody pracovníků
a smysluplnost práce považovali za prio -
ritu a zároveň poskytovali základní předpo-
klady, jako je flexibilita, konkurenční mzda,
dobré pracovní podmínky a rozvoj doved-
ností. Mnozí také očekávají, že zaměstna-
vatelé přijmou razantnější stanovisko
ohledně socioekonomických témat – sdí-
lené hodnoty jsou důležité.

Flexibilita v práci

Mít možnost vlastní volby již nebude výsa-
dou některých, ale většiny. Dochází k no-
vému vymezení „základních“ pracovních
nároků. Tři nejdůležitější faktory flexibility
pro zaměstnance jsou: možnost určit si za-
čátek a konec pracovní doby (45 %), více dní
dovolené (35 %), naprostá flexibilita z hle-
diska výběru místa výkonu práce (35 %).
49 % zaměstnanců by přešlo do nové orga-
nizace nabízející větší pohodu v práci.

Duševní zdraví jako priorita

Pandemie přinesla důraz na duševní
zdraví, které bude stále významnější priori-
tou, což zásadně rozšíří tradiční oblast
BOZP. Silný tlak na prolomení tabu a od-
bourání stigmatu ohledně duševního
zdraví donutí zaměstnavatele postavit se
otevřeně k této nové „povinnosti náležité
péče“ a prosazovat ochranu duševního
zdraví stejně jako blahobyt, zaměstnatel-
nost a pocit pohody. Lze očekávat stále
častější požadavky pro zavádění opatření
pro prevenci syndromu vyhoření, posilo-

vaní odolnosti a duševní kondice. 33 % za-
městnanců si totiž přeje více dní věnova-
ných duševnímu zdraví jako prevenci vy-
hoření. 

Oddělování pracovního 
a soukromého života
Lidé stále častěji požadují hybridní pra-
covní modely, neboť nechtějí přijít o tento
pozitivní přínos pandemie a chtějí sami vy-
tvářet nové pracovní prostředí a nastavo-
vat rovnováhu mezi pracovním a osobním
životem, posilovat flexibilitu, interakci,
spolupráci a mezilidskou komunikaci způ-
sobem, který vyhovuje jim.  

94 % zaměstnanců se nejvíce obává ná-
vratu ke starému způsobu práce a ztráty
zís kané flexibility. 80 % si přeje lepší vyvá-
žení pracovního a soukromého života.
43 % lidí věří, že pandemie přinesla konec
8hodinové pracovní doby v kanceláři. Vět-
šina preferuje 2 až 3 dny homeoffice. 40 %
zaměstnanců chce mít možnost vybrat si
dny, kdy budou pracovat na dálku, a mož-
nost měnit tyto dny každý týden.

Význam firemní kultury – pro získání
a udržení zaměstnanců je mnohem
důležitější než strategie
Flexibilní a vzdálená práce přináší větší
důraz na proměnu firemní kultury pro po-
sílení důvěry, udržení si týmů pracujících
na dálku. Při vytváření (nejen) náborových
kampaní je třeba akcentovat pocit smys-
luplnosti práce a smyslu samotné firmy,
wellbeing a také empatické vedení v digi-
tálním světě. 70 % se domnívá, že je jejich
práce pro firmu důležitá a chtějí, aby ve-
dení ocenilo jejich přínos. Rovněž 70 % po-
třebuje vidět osobní smysl v každodenní
práci.

Zaměstnanci a zákazníci chtějí svůj čas
a peníze věnovat firmám, které se chovají
odpovědně.
•   64 % zaměstnanců chce, aby jejich kaž-

dodenní práce pomáhala vytvářet lepší
společnost,

•   2 ze 3 zaměstnanců chce pracovat pro
organizaci, která sdílí jejich hodnoty. 

Nedostatek lidí s potřebným profilem

Celosvětově 75 % zaměstnavatelů nemůže
najít pracovníky s potřebnou kvalifikací,
což je nejvíce za posledních 15 let. Je na-
čase být ještě kreativnější při získávání
a udržování si žádaných zaměstnanců
a zvyšování a posilování jejich kvalifikace.
Pandemie zrychlila přesuny lidí mezi jed-
notlivými obory a přinesla ještě větší ur-
genci reskillingu a up-skillingu, neboť jed-
notlivé profese vyžadují stále vyšší kompe-
tence. 58 % zaměstnanců bude potřebovat
nové kompetence, aby mohli vykonávat

Pandemie zrychlila trendy na trhu práce 
a proměnila vztah zaměstnanců a zaměstnavatelů
Lidé hledají flexibilitu, více duševní pohody, smysl práce a odpovědné zaměstnavatele. Firmy
stabilizují dodavatelské řetězce, využívají sofistikovanější metody náboru a zrychlují investice do
technologií, aby automatizovaly a zvyšovaly produktivitu.
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svou práci. Nejvíce žádané jsou jak tech-
nické dovednosti, tak měkké dovednosti,
a to nejlépe v kombinaci. 30 % firem re-
aguje na nedostatek uchazečů zvyšováním
mezd a 20 % nabídkou nových benefitů,
nejčastěji více volna.

Pandemie postihla více ženy než muže

„Shesecion“ (recese žen) byla v pandemii
velkým tématem. Vyrovnávání rozdílů

mezi muži a ženami zpomalilo a počet
žen, které odešly z pracovního trhu nebo
omezily pracovní aktivitu je alarmující.
K hromadným odchodům v odvětvích,
kde tradičně pracovaly převážně ženy,
jako je vzdělávání, zdravotnictví a pohos-
tinství, docházelo ve stejné chvíli, kdy
rostla technologická odvětví, logistika
a prodeje, kde jsou ženy naopak zastou-
peny méně. 51 % žen je méně optimis-
tická, pokud jde o jejich budoucí kariéru

než před pandemií. 57 % žen plánuje
opustit v příštích dvou letech své stávající
zaměstnání.

Technologie mění požadavky firem na
profil zaměstnanců a mění způsob,
jakým pracujeme
Více než 80 % zaměstnavatelů zrychlilo
v reakci na covid-19 digitalizaci. Spotře-
bitelé i zaměstnanci očekávají, že jim di-
gitální technologie usnadní život i práci.
Pro firmy je ještě důležitější rozvíjet
kompetence zaměstnanců tak, aby byli
schopni díky datům získat vhled do ur-
čité problematiky, přijímat rozhodnutí
založená na datech a kombinovat to nej-
lepší z lidských schopností a strojového
učení.

V souvislosti s tím, jak technologie stále
více pronikají do všech oblastí našeho ži-
vota, je to příležitost pro zlepšení produk-
tivity a kreativity. Strojové učení a data
o zaměstnancích umožní předpovídat po-
tenciální výsledky, propojovat konkrétní
lidi s ideálními příležitostmi a pomohou
lidem poznat sama sebe lépe než kdy v mi-
nulosti. Inteligentní stroje a umělá inteli-
gence umožní lidem zaměřit se na jejich
přednosti – empatii, úsudek, kreativitu,
koučink, soucit atd.

Pokročilé technologie mají stále větší
vliv na to, jak firmy mění svůj business
model, zlepšují zkušenost zákazníků a za-
městnanců a více opírají svou činnost
o data. Ovšem investovat do technologií
a inovací a zavádět je představuje tu snad-
nou část. Digitální transformace sama
o sobě nepředstavuje faktor pro diferen -
ciaci. Pro rychlou návratnost investic
a schopnost firem se transformovat je klí-
čové, jak jsou lidé schopni si osvojit digi-
tálních technologií a firemní kultura, která
toto podporuje. Investice do technologií
jsou jen špičkou ledovce. Na každý dolar
investovaný do technologií/AI je potřeba
dalších 9 dolarů do business procesů a roz-
voje lidí.

Téměř polovina společností plánuje
v příštích 12 měsících více investovat do
následujících technologií: šifrování a ky-
bernetická bezpečnost (46 %), internet
věcí a připojená zařízení (44 %), ecom-
merce a digitální obchodní platformy
(43 %) a cloud computing (41 %). Navz-
dory všem investicím do technologií mají
organizace problémy s hledáním vhod-
ných technických talentů. Každá pátá or-
ganizace na světě má problém najít kvali-
fikované technologické talenty, včetně
manažerů IT projektů, softwarových vývo-
jářů, analytiků kybernetické bezpečnosti
a specialistů na umělou inteligenci a stro-
jové učení. 

Nové nastavení firem – od reaktivního
k proaktivnímu řízení HR
Firmy jsou stále sofistikovanější, mění své
provozní modely tak, aby byly svižnější,
posilují odolnost dodavatelských řetězců,
hledají zelenější a konsolidovanější part-
nery a řešení, aby dokázaly zvládnout os-
třejší konkurenci, nepředvídatelnost a po-
třebu větší transparentnosti. �
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Soutěž Manažer roku se letos usku-
teční již po 29., a to 20. září 2022. Jde
o událost roku, díky které může jak

její vyhlašovatel, tedy Česká manažerská
asociace, Hodnotitelská komise, Rada ex-
pertů, tak i široká veřejnost, vzdát hold in-
spirativním a zejména schopným manaže-
rům, lídrům či podnikatelům.

Koncept této prestižní soutěže s sebou
nese jak letitou tradici, tak i myšlenku
vzdělávání manažerů, a to díky bench-
marku, který získává během účasti každý,
kdo se dostal do takříkajíc „bitevního pole“
před komisemi složenými ze špiček ve
svých oborech. Což ostatně skvěle podtr-
huje i známé Olympijské motto: „Není dů-
ležité zvítězit, ale zúčastnit se.“

Prvním nominovaným soutěže ve speci-
fické kategorii „Vizionář“ je Jiří František
Potužník, Generální komisař účasti na
Expo v Dubaji, kterého jsme se zeptali
nejen na jeho životní krédo, které je mimo-
chodem skutečně manažerským: „Zlu ne-
ustupovat, přesile se nevzdávat.“

Nominaci do soutěže Manžer roku 2021
J. F. Potužník přijal jednak proto, že s ní při-
šli lidé, jichž si váží, a jednak proto, že se
mu v jeho sedmičlenném týmu podařilo
realizovat účast České republiky na Vše-
obecné světové výstavě EXPO 2020 v Du-
baji, a to dle zcela nového formátu sdílení
veřejných a soukromých investic. „Tyto in-
vestice nakonec představovaly třetinu
z rozpočtu více než 300 milionů korun,
a protože technologie S.A.W.E.R., kterou
jsem navrhl jako technologické jádro ná-
rodní expozice, získala mezi 190 státy cenu
za vůbec nejlepší inovaci na celé EXPO.
Především díky ní věnovala zahraniční
média České republice prostor v komerční
hodnotě téměř půl miliardy korun,“ řekl
Potužník.

Protipandemická opatření zasáhla pří-
pravy EXPO, a to půl roku před plánova-
ným začátkem: „Moje kancelář musela po
odložení výstavy o rok nejen změnit veš -
keré partnerské a dodavatelské smlouvy,
ale především nahradit rezignovavší doda-

vatele plnohodnotnými alternativami, při-
čemž v některých případech šlo o změny
v řádu týdnů. Zcela radikálně se pak mu-
sela změnit logistika projektu, kterou po-
znamenávaly mutace koronaviru SARS-
CoV-2 i během EXPO – za vylepšení lze
v tomto smyslu považovat flexibilní rozší-
ření subdodavatelské sítě (tedy od mate -
riálů po technologie) o třetí země“, vysvět-
luje J. F. Potužník.

Jiří František Potužník vidí Českou repub -
liku v příštích několika letech jako zemi se
stále propojenějším akademickým, vědec-
kým a průmyslovým potenciálem, jako
zemi vyhlášenou energetickými inovacemi
šetrnými k životnímu prostředí, jako zemi
flexibilních a na státu nezávislých rodin-
ných firem s mezinárodní působností.

Soutěž Manažer roku je již tradičním
zpříjemněním roku, kdy se společně setká-
vají jak manažeři, podnikateté, novináři,
tak i politici a společně se ohlíží za tím, co
přinesl loňský rok a na co se mohou těšit

v letech následujících, a to včetně výzev
spojených s rychle se měnícími podmín-
kami. �

Za ČMA
Bc. Kateřina Božková, DiS.

PR a projektová manažerka

Zvláštní cena CBCSD 
Inovace pro udržitelný rozvoj
V rámci galavečera pořádaného ku příleži-
tosti vyhlášení vítězů soutěže Manažer
roku, který se uskuteční 20. září 2022 ve
velkém sále paláce Žofín, se letos, již po
šesté, bude předávat zvláštní cena CBCSD:
„Inovace za udržitelný rozvoj“. Ocenění
výherci předá prezident České manažerské
asociace Ing. Petr Kazík Ph.D.

Cílem této ceny je podpořit mezinárodní
i národní úsilí o posílení prvků udržitelnosti
v byznysu – jejich ekonomických, sociál-
ních a environmentálních přínosů pro
celou společnost.  

Pro účast v soutěži stačí zaslat přihlášku
s popisem inovačních projektů a splnění
vyhlášených kritérií – viz další text. Pro vy-
plnění přihlášky je doporučená také refe-
rence o realizaci (případně s fotem) a text
by neměl přesáhnout 2 strany A4. 

Proces vyhodnocení: o vyhodnocení při-
hlášek do soutěže bude rozhodovat od-
borná komise složená z řad vyhlašovatelů
a partnerů soutěže na základě metriky,
která je uvedena u kritérií.  

Kategorie: A) Chytrá energetika B) Čistá
doprava C) Průmysl, včetně oběhového
hospodářství  D) Služby 

Vyhodnocení: v každé kategorii budou
vyhodnoceny 3 nejlepší řešení a vítěz
z každé kategorie převezme cenu v rámci
slavnostního vyhlášení „Manažerů roku“. 

Termín podání přihlášek (elektronicky):
duben – srpen 2022 �

Za CBCSD: Ing. Petr J. Kalaš, 
prezident

Manažer roku 2021 zná své nominované, 
aneb: Kdo se letos utká o prestižní ocenění?

1. Posun v inovacích
–  Průmysl 4.0
–  Smart řešení
–  Environmentálně šetrná
–  Skoková invence 

2. Ekologický/společenský přínos
–  Měřitelný vliv na životní prostředí, např.

•  snížení uhlíkové stopy
•  snížení emisí
•  energetická účinnost

–  Ekologický životní cyklus produktu
–  Sociálně zodpovědné chování firmy
–  Zlepšení kvality života

3. Synergické efekty
–  Řešení nastartuje další pozitivní změny
–  Síťování
–  Princip domina, puzzle

4. Ekonomický přínos
–  Co je ekologické – musí být i ekonomické
–  Řešení generuje zisk
–  Úspora materiálu
–  Řešení odpadů (cirkulární ekonomika)

5. Využití inovace pro další projekty
–  Řešení není jen autonomní
–  Myšlenka musí být využitelná i jinde 

(v jiných projektech, u jiných firem)

Kritéria pro vyhodnocení nominací pro udělení cen za „Inovace pro udržitelný rozvoj“
(Základní podmínkou je, že se jedná o inovaci ověřenou v minimálně ročním provozu)

Jiří František Potužník, 
Generální komisař účasti na Expo v Dubaji
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Politická podpora vodíkového hospodář-
ství se celosvětově nesmírně posiluje.
Více než třicet národních vodíkových

strategií slibuje asi 400-násobný nárůst insta-
lované kapacity čistého vodíku v tomto dese-
tiletí oproti roku 2020. Cenová dostupnost se
rychle zlepšuje a zelený vodík možná bude
cenově rovnocenný s šedým, vyráběným ze
zemního plynu, ve výhodných regionech už
do roku 2025 při ceně kolem 1,5 USD/kg H2.
Vodík se může podle Goldman Sachs vyvi-
nout ve významný globální trh, který ovlivní
geopolitické vzorce v dodávkách energie.
Téměř třetina celosvětového objemu vodíku
má potenciál být zapojena do přeshraniční
dopravy, což je větší podíl než u zemního
plynu. Regiony jako MENA, Latinská Ame-
rika, Austrálie a Pyrenejský poloostrov by se
mohly stát klíčovými vývozci zeleného vo-
díku, zatímco střední Evropa, Japonsko,
Korea a východní Čína se mohou stát klíčo-
vými dovozci.

Pokroky v implementaci 
německé NVS
První zpráva zahrnuje období od poloviny
roku 2020 do konce roku 2021 a představuje

jak strategické cíle, tak i předběžnou sadu
možných indikátorů pro sledování jejich pl-
nění. Pokrok v regulačních a podpůrných
opatřeních akčního plánu je sledován po-
mocí sedmi strategických cílů:

Cíl 1: Regulační rámec pro nárůst trhu
s vodíkem, včetně jednotných standardů
udržitelnosti – je vytvořen
Spolehlivý regulační rámec pro výrobu, pře-
pravu a použití vodíku má usnadnit investice,
snížit rizika, posílit konkurenci a vytvořit po-
bídky. Zde byly z hlediska dosažení cíle zahá-
jeny nebo již provedeny změny v zákonodár-
ství podél  celého hodnotového řetězce – na-
příklad osvobození od příplatku na obnovi-
telné energie v novele příslušného zákona
EEG z roku 2021 při výrobě zeleného vodíku
pomocí elektrolýzy a elektřiny z obnovitel-
ných zdrojů energie OZE. Dále byl zahájen
vstup do regulace separátních vodíkových
sítí pro dopravu vodíku – novelou zákona
EnWG z téhož roku a dále navazujícím naří-
zením o poplatcích ze jejich používání. V ob-
lasti dopravy pak proběhla implementace ev-
ropské směrnice o čistých vozidlech – směr-
nice (EU) 2019/1161 – zákonem o nákupu čis-

tých silničních vozidel (SaubFahrzeug-
BeschG). 

Spolková vláda v současné době pracuje
na změnách bilančních a certifikačních sy-
stémů i standardů udržitelnosti a přenáší od-
povídající aspekty do diskusí na evropské
a mezinárodní úrovni.

Cíl 2: Výrobní kapacity na zelený vodík
a jeho deriváty v Německu 
jsou budovány
Zmíněným osvobozením od příplatků na ob-
novitelné energie byla odstraněna hlavní ná-
kladová bariéra pro náběh zeleného vodíku.
Důležitým integrovaným opatřením je také na-
startování tzv. „důležitých projektů společného
evropského zájmu“ IPCEI: Important Projects
of Common European Interest. V oboru vý-
roby vodíku zahrnují projekty elektrolýzy s vý-
konem přes dva gigawatty. Offshore větrná
energie je přitom zvláště atraktivní technologií
k výrobě zeleného vodíku. Pomocí příslušné
německé vyhlášky (Sonstige-Energiegewin-
nungsbereiche-Verordnung SoEnergieV) lze
vyrábět zelený vodík i pomocí elektřiny z offsho -
re větrných elektráren v Severním moři
elektro lýzou přímo na místě. 

Německo zveřejnilo první zprávu o pokrocích 
při provádění své Národní vodíkové strategie
Spolková vláda schválila Národní vodíkovou strategii NVS v červnu 2020. Strategie vytváří podpůrný
a spolehlivý rámec pro soukromé investice do udržitelné výroby, dopravy a využití zeleného vodíku.
Role vodíku při dosahování klimatických cílů má také silný mezinárodní rozměr, který je strategií
intezivně podporován. Implementace a další vývoj NVS je průběžný proces. Realizovaná opatření
a vývoj je zapotřebí neustále a systematicky monitorovat  a případně provádět rychle operativní
úpravy. Tímto úkolem pověřila spolková  vláda operační vodíkové středisko – Leitstelle Wasserstoff. 
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Start-up Hylane GmbH, dceřinná společnost DEVK Versicherung Kolín n. R., nabízí od letošního dubna komplexní pronájem vozidel vybavených
vodíkovým palivovým článkem na základě „Pay-Per-Use-Modell“– tedy placením jen za skutečně ujeté kilometry. Nabízena jsou zatím vozidla Hyzon
Motors z USA, Hyundai, Daimler Truck a MAN. Prvním zákazníkem se stal logistický koncern DB Schenker. Foto: Hylane GmbH
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Cíl 3: Infrastruktura pro vodíkové
hodnotové řetězce, včetně vodíkových
plnících stanic se buduje

Výše zmíněným dodatkem EnWG byl pro
provozovatele vodíkových sítí vytvořen re-
gulační vstup, který zajišťuje spolehlivé plá-
nování a zabezpečení investic dokud nebude
k dispozici evropský rámec. Kromě opčních
pravidel např. k unbundlingu, k připojení
a přístupu k síti a zpoplatnění na základě ná-
kladů jsou součástí novely i předpisy o pře-
vedení stávajících povolení pro přestavbu
existujících plynovodů na vodík.

Vybudování prvních projektů vodíkové in-
frastruktury plánuje spolková vláda v rámci
financování IPCEI. Jedná se o ‚vodíkovody‘
v celkové délce asi 1 700 km, které mají být
zprovozněny do roku 2028. Do vodíkové in-
frastruktury patří mimo potrubí také doprava
vodíku po železnici a silnici a vodíkové plnící
stanice. Spolková vláda bude pokračovat
v podpoře zejméně plnících stanic pro užit-
kové vozy. Koncem minulého roku například
v Německu proběhla výzva k předkládání
projektů na jejich výstavbu. Spolková vláda
jen pro tuto výzvu uvolnila částku až šedesát
milionů eur. 

Cíl 4: Konkurenceschopnost zeleného
vodíku a jeho derivátů se zlepšuje
Současné ceny zeleného vodíku fungují jako
brzda na rozběh trhu s vodíkovými techno-
logiemi. Zvláště ve vztahu k fosilním alterna-
tivám musí zelený vodík posílit svou konku-
renceschopnost. Kromě národního systému
obchodování s emisemi, s jejich postupně
rostoucími cenami v příštích letech, přináší
hlavně zrušení příplatku na OZE při výrobě
zeleného vodíku kýžený efekt. Také tzv. Roz-
dílové dohody na ochranu klimatu KSV-Kli-
maschuztdifferenzverträge, podporující vy-
užívání zeleného vodíku jsou důležitou opo-
rou podniků například v ocelárenství nebo
v chemickém průmyslu. Ve sledovaném ob-
dobí již byly provedeny důležité přípravné
práce v tomto směru.

Cíl 5: Nasazením vodíku došlo k pokroku
při dekarbonizaci v dopravě a průmyslu
V dopravě nachází vodík využití zejména
v těch oborech, které nejsou elektrifikova-
telné, nebo jen velmi obtížně, například
v lodní a letecké dopravě a v části těžké sil-
niční, železniční a autobusové dopravy. Ně-
meckým zákonem upravujícím další snížení
kvóty skleníkových plynů o 25 procent do
roku 2030 jsou požadavky EU podle RED II
výrazně překročeny. Zákon  vytváří výz -
namné pobídky pro výrobu a využití zele-
ného vodíku a na něm založených paliv v do-
pravě a podporuje výzkum, vývoj i další ak-
tivizaci trhu.

Německý průmysl je druhým největším
emitentem skleníkových plynů. Za účelem
jeho  dekarbonizace spolková vláda vytvo-
řila podpůrný program „Dekarbonizace
průmyslu“, zaměřený hlavně na energe-
ticky náročná odvětví jako jsou chemický
a ocelářský sektor. Jde zejména o podporu
výzkumu, vývoje a inovací. V roce 2021 již
bylo předloženo 25 slibných projektových
záměrů.

Cíl 6: Německo je stalo předním
poskytovatelem v oblasti technologií
výroby a aplikací zeleného vodíku

Výzkum, vzdělávání a inovace jsou klíčovými
předpoklady k zajištění dlouhodobého úspě-
chu u vodíkových technologií a etablování
Německa jako jejich předního poskytovatele.
Pod záštitou nově vzniklé mezirezortní výz -
kumné ofenzívy „Vodíkové technologie
2030“ se provázalo několik výzkumných ak-
tivit – od aplikačně orientovaného základ-
ního výzkumu jako je soutěž nápadů „Vodí-
ková republika Německo“ přes aplikovaný
energetický výzkum soustředěný v iniciativě
„Technologická ofenziva – vodík“ až po tes-
tování v průmyslovém měřítku v tzv. „reál-
ných laboratořích Energiewende.“ Ve vodí-
kovém oboru bylo nastartováno pět těchto
laboratoří a další tři pilotní vodíkové pro-
jekty, týkající se sériové výroby elektroly-
zérů, dopravních řešení a offshore výroby
vodíku.

Cíl 7: Mezinárodní spolupráce 
(uvnitř i mimo EU) u dovozu 
zeleného vodíku a vývozu 
vodíkových technologií je navázána

Rozhodující pro zabezpečení Německa do-
dávkami zeleného vodíku a export němec-
kých technologií je stabilní a udržitelná me-
zinárodní spolupráce. Pomocí četných bila-
terálních klimatických a energetických part-
nerství i výzkumné spolupráce buduje Ně-
mecko cílevědomě vodíkovou kooperaci
vždy v zájmu obou stran. Podporu tomuto
úsilí navíc poskytují různé nástroje financo-
vání rozvoje vodíkového trhu: například pro-
jekt „H2Global“ podporuje výrobu zeleného
vodíku a jeho následných produktů jako jsou
syntetická paliva i mimo EU a dále jejich vy-
užití v Německu. K tomu účelu vyhradila již
v minulém roce spolková vláda prostředky
ve výši 900 milionů eur. V rámci NVS byly
navíc zahájeny různé dvoustranné  dohody

a projekty o spolupráci. Ty zahrnují například
vodíkové aliance a pracovní skupiny s Maro-
kem a Tuniskem, Austrálií, Saúdskou Arábií
a Kanadou, které podporují rozvoj  národ-
ních vodíkových strategií i výstavbu prvních
pilotních projektů. Také s Alžírskem, Brazilií
a JAR se plánují společné projekty.

Výstavba vodíkové infrastruktury

Německo disponuje v Evropě aktuálně s od-
stupem nejvyšším počtem – 91 – veřejných
vodíkových plnících stanic. Na druhém
místě v Evropě je Velká Británie s jedenácti.
V USA se nachází aktuálně 48 vodíkových pl-
niček. Vyšší tempo než Německo vykazuje
pouze východní Asie – jen během roku 2021
bylo v Japonsku, Jižní Koreji a v Číně vybu-
dováno 130 nových veřejných stanic. 

Další trendy

NVS vzbudila mezi aktéry vodíkové branže
v Německu vysoké očekávání, že konkrétní
další kroky budou rychle následovat a pláno-
vání investic se tedy nachází na pevných zá-
kladech. V některých případech ale při roz-
hodování o projektech docházelo ke zpoždě-
ním, což tuto investorskou jistotu poněkud
narušilo. Při budování vodíkové ekonomiky
jsou proto naprosto nezbytné další zrychlení
a lepší koordinace u rozhodovacích procesů
na všech úrovních.

Dodatek autora:

Zavedení vodíkového hospodářství v nejšir-
ším měřítku bude časově, finančně i spole-
čensky nesmírně náročný proces. Po
mnoha letech v jistém závětří se vodíková
branže dostala do hledáčku politiků a médií
a mnozí do ní vkládají až přehnané naděje,
že vyřeší jedním šmahem všechny letité
problémy. A to je nad její síly. Některé vo-
díkové obory – jako je technologický vývoj
vodíkových palivových článků, vodíkových
nádrží, potrubí a jeho komponentů je na vy-
soké úrovni a zavedení nebo rozšíření serio -
vé výroby je poměrně snadné. Aplikace vo-
díkových pohonů v letectví nebo námořní
přeprava vodíku jsou ale teprve na začátku
svého předpokládaného rozkvětu – první
menší námořní loď se teprve testuje v Ja-
ponsku. U výroby zeleného vodíku pomocí
elektrolyzérů nastalo jisté rozčarování pro-
vozovatelů, vyplývající z nedostatečné efek-
tivnosti výroby kvůli kolísajícím dodávkám
obnovitelné elektřiny z větrné energie.
Pokud budou očekávání veřejnosti, podpo-
rovaná nereálnými a nestihnutelnými vi-
zemi politiků zklamána, může to v koneč-
ném dopadu znamenat ztrátu důvěry veřej-
nosti ve vodíkové hospodářství. Proto je ro-
zumné, svá očekávání přizpůsobit reálným
možnostem vodíkových technologií. �

Zdeněk Fajkus

Prameny: Fortschrittsbericht 
zur Umsetzung der 

Nationalen Wasserstoffstrategie 
(Die Bundesregierung), Carbonomics 

– The clean hydrogen revolution 
(Goldman Sachs)
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Projekt H2goesRail je financován pro-
střednictvím Spolkového ministerstva
pro digitální záležitosti a dopravu

(BMDV) v rámci Národního programu pro ino-
vace v oblasti vodíkových palivových článků
celkovou částkou 13,74 milionu eur. Pokyny
pro financování koordinuje společnost NOW
GmbH a realizuje vedoucí projektu společnost
Jülich.

„V koaliční smlouvě si spolková vláda od-
souhlasila do roku 2030 elektrifikovat 75 % že-
lezniční sítě," říká Michael Theurer, parla-
mentní státní tajemník BMDV. „Alternativní
zdroje energie zde mohou pomoci snížit emise
generované naftovými kolejovými vozidly.
V rámci projektu H2goesRail je realizován pro-
jekt, který nejenže otestuje využití vodíku v že-
lezniční dopravě, ale také jej výrazně posune
kupředu. Tímto způsobem můžeme cestovat
téměř klimaticky neutrálně i na trasách, jejichž
elektrifikace by byla velmi nákladná."

„Pouze se silnou železnicí a alternativními
zdroji energie se nám podaří významně při-
spět k boji proti změně klimatu. Mireo Plus H
umožňuje provoz osobní dopravy šetrný ke kli-
matu a bez emisí," zdůrazňuje Michael Peter,

Deutsche Bahn a Siemens Mobility představují 
novou vodíkovou jednotku a přívěs pro skladování vodíku
Deutsche Bahn (DB) a Siemens Mobility pokračují v dopravní revoluci směřující k železniční dopravě
šetrné ke klimatu. Oba partneři poprvé představili prvky inovativního komplexního systému ve
výrobním závodě Siemens v Krefeldu. Nově vyvinutá trakční jednotka Mireo Plus H, nová generace
vodíkového vozidla, a nově navržený mobilní přívěs pro skladování vodíku. Vozidlo a odpovídající
infrastruktura mají v regionální dopravě nahradit dieselové trakční jednotky a snížit emise CO2 na nulu. 
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generální ředitel společnosti Siemens Mobi-
lity. „S Mireo Plus H jsme vyvinuli novou ge-
neraci vodíkových vozidel, která nabízí mimo-
řádně dlouhý dojezd a vyšší zrychlení. Každá
dodaná jednotka může během své 30leté ži-
votnosti ušetřit až 45 000 tun CO2 v porovnání
s ekvivalentními jízdami automobilem."

„Vodíkové vlaky jsou pro Deutsche Bahn
důležitým stavebním kamenem na cestě ke kli-
matické neutralitě v roce 2040," vysvětluje
Dr. Daniela Gerd tom Markotten, členka před-
stavenstva pro digitalizaci a technologie spo-
lečnosti Deutsche Bahn. „Vývojem mobilní vo-
díkové čerpací stanice a související servisní in-
frastruktury ukazujeme, že zvládáme nejen do-
pravu, ale také technologie. A to je přesně to,
co je pro budoucí dopravu šetrnou ke klimatu
potřeba. H2goesRail a spolupráce se společ-
ností Siemens Mobility je proto důležitým kro-
kem k postupnému vyřazení nafty a ekologi-
zaci našeho vozového parku."

Dvouvozová jednotka Mireo Plus H pro pro-
jekt H2goesRail má dojezd až 800 kilometrů, je
stejně výkonná jako elektrické trakční jednotky
a disponuje vysokým trakčním výkonem
1,7 MW se zrychlením až 1,1 m/s² a maximální
provozní rychlostí až 160 km/h. Třívozová verze
jednotek má dojezd 1 000 kilometrů.

Klíčovým prvkem pro to, aby vodíková tech-
nologie byla v každodenním provozu konku-
renceschopná ve srovnání s dosud používa-
nou naftou, je rychlý proces doplňování pa-
liva. Společnost DB proto vyvinula nový po-
stup, díky němuž je doplňování paliva do vo-
díkové jednotky poprvé stejně rychlé jako do-
plňování paliva do dieselové soupravy. To je
důležitý aspekt s ohledem na úzce časově vy-
mezený sled vlaků v regionální dopravě DB.

Vodíková vozidla jsou obzvláště šetrnou
technologií pohonu, protože jezdí na ekolo-
gický vodík s nulovými emisemi – vypouštěna
je pouze vodní pára, žádné emise CO2. Vez-
meme-li jako příklad projekt H2goesRail, pak
vyloučení nafty na trase mezi Tübingenem
a Pforzheimem vede k úspoře přibližně 330 tun
CO2 ročně. V závislosti na profilu trasy může
Mireo Plus H obecně ušetřit 520 tun CO2 ročně
(počítáno na 200 000 kilometrů).

Vodík vyrábí společnost DB Energie v Tübin-
genu pomocí ekologické elektřiny odebírané
přímo z trolejového trakčního vedení. Aby
bylo možné vodíková vozidla udržovat, bude
závod DB v Ulmu odpovídajícím způsobem
vybaven.

Jednotka Mireo Plus H zahájí zkušební pro-
voz v Bádensku-Württembersku v roce 2023.
Od roku 2024 bude v rámci projektu H2goes-
Rail provozována v rámci pravidelné osobní
dopravy mezi Tübingenem, Horbem a Pforz-
heimem, kde nahradí dieselový motorový vůz.

Siemens Mobility a Deutsche Bahn před-
staví projekt H2goesRail a Mireo Plus H také
na největším světovém veletrhu železniční
techniky InnoTrans 2022 v Berlíně.

Vodíkový pohon 

U vodíkového pohonu s technologií palivo-
vých článků vzniká elektrická energie reakcí
vodíku a kyslíku a vodní pára jako "odpadní
produkt". Používání těchto vozidel je pro DB
cestou, jak se stát klimaticky neutrální a nahra-
dit dieselová vozidla vozidly s alternativními
zdroji energie. K výrobě ekologického (zele-
ného) vodíku elektrolýzou se používá (zelená)

elektřina z obnovitelných zdrojů energie, tedy
z větrných a solárních elektráren. DB Energie
zajišťuje dodávky vodíku.

Mireo Plus H 

Společnost Siemens Mobility vyvíjí dvouvozo-
vou regionální jednotku s vodíkovým poho-
nem nejnovější generace pro jednoroční tes-
tovací provoz s cestujícími. Skládá se z palivo-
vého článku a vyrovnávací lithium-iontové ba-
terie. Mireo Plus H bude mít stejný trakční
výkon jako elektrické trakční jednotky s trole-
jovým napájením a dojezd až 800 kilometrů,
v závislosti na provozních podmínkách, jako je
roční období nebo charakter tratě. Varianta se
třemi vozy bude mít dojezd 1 000 kilometrů.
Vozidlo se vyznačuje nízkými náklady na ži-
votní cyklus díky nízkým nákladům na údržbu
a servis a maximální provozní rychlostí 160 ki-
lometrů za hodinu.

Plnicí stanice 

DB vyvíjí, testuje a optimalizuje infrastrukturu
potřebnou pro dodávky vodíku. Vodík se vy-
rábí elektrolýzou v závodě DB v Tübingenu, ze-
lená elektřina potřebná k tomuto účelu pochází
přímo z trolejového trakčního vedení. V elek-
trolyzéru se voda štěpí na vodík a kyslík po-
mocí zelené elektřiny z větrných a solárních
elektráren. Vodík stlačený v kompresoru se
skladuje v mobilní skladovací nádrži. Před do-
plněním paliva se zelené palivo upraví a och-
ladí. Mobilní zařízení umožňuje další testovací
projekty na dosud neelektrifikovaných trasách.

Rychlé doplňování paliva 

Jednotka se doplňuje vodíkem novým způso-
bem: poprvé to netrvá déle než doplňování pa-
liva u dieselové soupravy. To je důležitý aspekt
s ohledem na úzce časově vymezený sled
vlaků v regionální dopravě DB. Tím se vodí-
ková technologie stává v každodenním pro-
vozu konkurenceschopnou ve srovnání
s dosud používanou naftou.

Údržba 

Dílna DB Regio v Ulmu je přestavěna na
údržbu vodíkových trakčních jednotek.
Údržbu vodíkového vozidla zde pak mohou
provádět odborně vyškolení zaměstnanci DB
Regio s podporou zaměstnanců Siemens
Mobility.

Provoz v osobní přepravě

Po zkušební fázi bude vozidlo Mireo Plus H od
roku 2024 po dobu jednoho roku nasazeno
v osobní dopravě mezi městy Tübingen, Horb
a Pforzheim. Plánuje se přibližně 120 000 kilo-
metrů pravidelného železničního provozu.
Trasa je vhodná zejména díky příkladné čet-
nosti jízdních řádů pro regionální dopravu
a rozmanité topografii. Jednotka Mireo Plus H
od společnosti Siemens nahradí motorovou
trakční jednotku, která se na této trati obvykle
používá, a ušetří přibližně 330 tun CO2. Stroj-
vedoucí budou speciálně vyškoleni pro jízdu
ve vozidle a budou jej řídit v režimu pro cestu-
jící. �
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Ministr Síkela: 
Při nedostatku plynu nám novela umožní
krátkodobě ponechat v provozu uhelné elektrárny
Dodávky plynu do České republiky jsou v současné době stabilní a bez
výpadků. Tuzemské zásobníky jsou naplněny ze 66 procent, je v nich 2,22
miliardy metrů krychlových plynu. Nelze ale vyloučit, že se dodávky rus -
kého plynu do ČR omezí nebo úplně přeruší. Vláda 22. června schválila
novelu energetického zákona, která umožní vyhlášení takzvaného před-
cházení stavu nouze v teplárenství. 

„Novela umožní například nechat krátkodobě v provozu některé
uhelné teplárny, jejichž činnost by se jinak musela z důvodu plnění emis-
ních limitů v příštím roce omezovat,“ uvedl po jednání krizového štábu
MPO ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela a dodal: „Já těmto opa-
třením říkám airbagy. Jsou ve vašem autě a doufáte, že je nebudete
muset použít. Ale když jsou potřeba, jste rádi, že je v tom autě máte.“ 

Krizového štábu se 24. června na MPO zúčastnili zástupci firem ČEPS,
Net4Gas, ČEZ, OTE, Správy státních hmotných rezerv či Hospodářské ko-
mory ČR a Svazu průmyslu a dopravy ČR. „Česká republika patří v Evropě
mezi země, které plynové zásobníky plní nejrychleji. Přesto chci apelovat na
obchodníky, aby v nákupech plynu pokračovali a ideálně i zrychlili,“ uvedl
ministr Síkela a dodal: „Náš postup lze shrnout tak, že doufáme v ten nej-
lepší scénář, ale připravujeme se na ten nejhorší. Myslím, že tento postup
by měl zvolit každý z nás, každá domácnost, každá firma a začít se už teď
soustředit na vlastní úspory a úsporná opatření. To je totiž ta nejsilnější
zbraň, kterou nyní v této energetické válce máme.“ Okolní země hlásí po-
kles dodávek plynu, což opět výrazně navýšilo jeho ceny. Výkonný ředitel
Mezinárodní agentury pro energii Fatih Birol vyzval Evropu, aby se okam -
žitě připravila na úplné přerušení dodávek ruského plynu během této
zimy. Cílem změny energetického zákona, konkrétně paragrafu 88, je to,
aby v případě výpadků dodávek plynu bylo možné nahradit dodávky tepla
vyrobeného z plynu prostřednictvím uhelných elektráren. Novela zároveň
vymezuje přesné podmínky, za kterých se může předcházení stavu nouze
v teplárenství vyhlásit. Také platí, že na tuto novelu musí navázat úprava
legislativy ze strany Ministerstva životního prostředí. �

Zahrnutí tepláren do sektorové daně
by ohrozilo jejich modernizační investice

Na politické úrovni probíhá diskuse o možném zavedení speciální
daně pro energetické firmy, tzv. sektorové daně. Teplárenství však
prochází velmi složitým obdobím, kdy se musí vyrovnávat s do-
pady aktuální energetické krize a současně připravovat dekarbo-
nizační investice do nových zdrojů, proto by mělo být z nového
zdanění vyjmuto. V opačném případě by byly ohroženy moder-
nizační investice.

Detaily zavedení sektorové daně pro energetiku zatím nejsou
známé, koalice o nich má teprve jednat. Nicméně už v tuto chvíli
je potřeba upozornit na zásadní negativní dopady, které by mělo
zahrnutí teplárenství. Teplárenské sdružení proto apeluje na poli-
tickou reprezentaci, aby teplárny do sektorové daně nezařazovala.

„Teplárenství nyní čelí řadě výzev počínaje současnou energe-
tickou krizí, kdy se intenzivně snaží minimalizovat dopady na zá-
kazníky, až po tlak na dekarbonizaci a snižování emisí a z toho vy-
plývající masivní investice, které bude potřeba do roku 2030 reali-
zovat. To poslední, co teplárenství v této kritické chvíli potřebuje,
je ještě rozkolísání daňové legislativy, které by ohrozilo připravo-
vané investice i ekonomickou stabilitu výrobců tepla,“ uvedl před-
seda výkonné rady Teplárenského sdružení ČR Mirek Topolánek.

Většina tepláren vyrábí elektřinu v tzv. vysokoúčinné kombino-
vané výrobě elektřiny a tepla a jsou tak aktivní jak v dodávkách
tepla, jehož cena podléhá věcnému usměrňování ze strany Ener-
getického regulačního úřadu, tak na trhu s elektřinou, kde platí
volná tržní soutěž. Z pohledu zajištění úvěru na připravované in-
vestice je však podstatný hospodářský výsledek teplárenské spo-
lečnosti jako celku. Současný dramatický nárůst cen energetic-
kých komodit a povolenek na emise skleníkových plynů řada tep-
láren tlumí na úkor svých marží z výroby tepla. Pokud by byl cel-
kový hospodářský výsledek ještě více zdaněn, ohrozilo by to eko-
nomickou stabilitu tepláren a jejich přístup k financování ze strany
bank a tím i realizaci nezbytných modernizačních projektů. �

CI02_22_52_57_CVUT_CI_SABLONA  29/06/22  00:21  Stránka 57



58
2I2022

Pálená taška je stále nejpoužívanější
krytinou ve střední Evropě. Může na-
bídnout trvanlivou krásu, perfektní

funkčnost a hlavně nevídaně dlouhou ži-
votnost. Aby však střecha s pálenou kryti-
nou vydržela udávaných a zcela reálných
100 let, je nutné ji správně odvětrat z ru-
bové strany. To znamená dole u okapu do
ní přivést vzduch, který vystoupá vzhůru
do hřebene a cestou s sebou vezme pří-
padnou vlhkost. Ve vrcholu pak vzduch
z větrací mezery střechu opustí.

Odvod vzduchu ve vrcholu větrané
šikmé střechy lze zajistit různě. V úvahu
přicházejí větrací tašky v kombinaci s vě-
tracími pásy nebo tašky větrací podhřebe-
nové. Čím se liší? Která varianta je tech-
nicky nejvhodnější, která naopak nejeko-
nomičtější?

Větrací tašky

Každý typ pálené tašky TONDACH má
svou větrací tašku, která je modifikací zá-
kladní tašky doplněné o otvor chráněný
stříškou a mřížkou. Při odvodu vzduchu
pomocí těchto tašek je nejdůležitější res -
pektovat jejich větrací průřez, který je uni-
kátní pro každý typ tašky a mohou se nav-
zájem výrazně lišit. 

Navíc je třeba dodržovat pravidlo
a umísťovat minimálně 1 větrací tašku do
každého krokvového pole, třebaže se tím
překročí počet tašek nutných jen z hlediska
velikosti větracího otvoru. Při respektování
uvedených zásad je střecha s větracími
taš kami spolehlivě odvětraná. Je však

nutné počítat s tím, že větrací tašky jsou při
pohledu na střechu zřetelně viditelné.

Tašky podhřebenové větrací

V Západní Evropě je dnes u střech standar-
dem větrání liniové. Větrací průřez je v ta-
kovém případě vytvořen podél celého hře-
bene, takže jde o větrání vysoce efektivní.
Realizovat je lze pomocí speciálních po-
suvných větracích tašek podhřebenových,
které se pokládají v celé první řadě pod
hřebenem. Větrání střechy je díky tomuto
řešení rovnoměrné a neomezuje se jen na
jednotlivé větrací průduchy. 

Uvedené přínosy ale platí, jen když jsou
respektována související pravidla - napří-
klad jiné rozteče laťování než u tašek
v ploše. Nesprávné nalaťování pro podhře-
benové větrací tašky by mohlo funkci vě-
trání eliminovat. Ale i s odchylkou v laťo-
vání je montáž podhřebenového větrání
rychlejší než pokládka větracích tašek.
Navíc odpadá montáž větracích pásů hře-
bene, protože liniové větrání podél hře-
bene potřebu jeho užití odbourává (větrací
otvor je před zanášením prachem a sně-
hem chráněn krycím mantinelem).

Některé typy podhřebenových větracích
tašek navíc umožňují posunutí až o 20 cm
po spodní řadě tašek. Tím je možno velmi
elegantně vyrovnat případné disproporce
mezi délkou krokve a modulovou krycí dél-
kou tašek při laťování (např. TONDACH
Stodo 12 posuvná). Střecha s liniovým vě-
tráním má i estetický benefit - střešní plo-
cha působí celistvě a nerušeně.

Kdy nelze liniové větrání použít? Samo-
zřejmě u střech s krátkou délkou hřebene.
Příkladem jsou střechy valbové, jejichž
hřeben má obvykle délku pouhý jeden
metr. Použití tašek větracích podhřebeno-
vých je proto bezpředmětné. Odvětrání se
v tomto případě realizuje větracími taš -
kami podél nároží, což samozřejmě platí
pro jakákoliv nároží obecně. 

Fakta na miskách vah

Přestože jsou speciální podhřebenové vě-
trací tašky aplikovány po celé délce hře-
bene (je jich tedy rozhodně více než tašek
větracích), vychází řešení s nimi mnohem
levněji. Při standardním způsobu řešení
větrání je nutno k ceně samotných větra-
cích tašek připočíst i mezilehlé základní
tašky, větrací pás a také zdlouhavější po-
kládku. Při tomto vyčíslení je finanční
úspora jasná na první pohled.

Dalším argumentem „pro použití“ je
efektivita. Větrací průřezy podhřebenových
větracích tašek a tradičních větracích tašek
jsou většinou velmi podobné, takže s pod-
hřebenovými taškami podél celého hře-
bene získává uživatel intezivnější prově-
trání za nižší náklady. 

Nesporné benefity podhřebenových
větracích tašek ale nejsou nic platné u ná-
roží. Přestože se tato část střechy odvě-
trává podle stejných pravidel jako hře-
ben, z konstrukčních důvodů je nelze po-
užít. Odvětrání nároží je možné pouze vě-
tracími taškami v kombinaci s větracími
pásy. �

Bodové versus liniové větrání
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Stavební veletrh FOR ARCH tra-
dičně věnuje tématu zabezpečení
domácnosti pozornost a ve spoji-

tosti s odborníky na toto téma radí Če-
chům, jak si vybudovat bezpečný
domov. Také letošní ročník, který pro-
běhne ve dnech 20. až 24. září v PVA
EXPO PRAHA, poradí se zabezpečením
a představí nejnovější technologie. Part-
nerem veletrhu je Skupina ČEZ. Oficiál-
ními vozy veletrhu jsou automobily
značky FORD.

Policejní statistiky uvádějí, že jen
během roku 2020 došlo v České repub-
lice k 1861 případům vloupání do obydlí.
Jinými slovy – více než osmnáct stovek
rodin přišlo o pocit bezpečného domova.
Jak postupovat, aby byl domov maxi-
málně zabezpečený? Jaké technologie,
ale i chování mohou zloděje zastavit?
V čem může pomoci chytrá domácnost?
To poradí zářijový stavební veletrh FOR
ARCH spolu se svými vystavovateli
a partnery.

Mezi nimi jsou například Ministerstvo
vnitra ČR a Policie ČR, jejichž zástupci
představí v rámci přednášek důležité
údaje, rady a návody, jak se chránit před
krádežemi a vloupáním do bytů, domů
a rekreačních objektů. Jedním z klíčo-
vých parametrů zachování bezpečí do-
mova je prevence. Také na toto téma
budou mluvčí obou institucí hovořit
a nastíní, jak vybrat zabezpečení bydlení,

jak si zvolit vhodného výrobce, jak zkom-
binovat mechanické a elektronické za-
bezpečení a také co udělat, pokud k na-
rušení bezpečnosti domova dojde. „Na
veletrhu FOR ARCH mimo jiné předsta-
víme i nový poradenský web Stop vlou-
pání i projekt Zabezpečte se, chraňte ma-
jetek sobě i svým sousedům zmiňující
souhrn preventivních opatření při
ochraně proti vloupání. Jeho součástí je
také mobilní aplikace pro občany s ná-
zvem Zabezpečte se se základními infor-
macemi a návody pro zabezpečení ma-
jetku,“ řekl Milan Fára z Ministerstva
vnitra ČR. 

Prevence i nejnovější technologie

Návštěvníci veletrhu se také dozví, jak
mohou pomoci preventivní chování –
například nesdělovat informace o dovo-
lené na sociálních sítích, při delší nepří-
tomnosti doma zajistit nepravidelné kon-
troly důvěryhodnými osobami, při kaž-
dém odchodu z domu zkontrolovat
řádné uzavření či uzamčení oken, balko-
nových a vstupních dveří či pořídit si cer-
tifikované zabezpečení. Pojmenovány
budou také nejčastější způsoby prove-
dení vloupání a jejich odlišnosti v návaz-
nosti na typ objektu. 

„Kromě možnosti poradit se s odbor-
níky přinese stavební veletrh FOR ARCH
také přehlídku nejvýznamnějších firem

z oboru zabezpečení, představí nejno-
vější technologie, ale také osvědčené
bezpečnostní systémy – ať již pro byd-
lení, nebo třeba pro firmy či nebytové
prostory,“ řekla ředitelka veletrhu Kate-
řina Maštalířová. 

Své novinky představí na veletrhu
FOR ARCH v Letňanech i JABLOTRON
ALARMS, například zabezpečovací sys -
tém Jablotron 100+ propojující v sobě
funkce alarmu a chytré domácnosti.
Kromě bezpečí tak nabídne i pohodlí.
„Čím dál více se skloňuje pojem chytrý
dům/domácnost. Je to trend zvyšování
pohodlí pomocí komfortního ovládání
osvětlení, žaluzií, garážových vrat, zavla-
žování nebo vytápění. Veškeré úkony
mohou probíhat podle nastaveného
plánu nebo je lze aktivovat, kdykoliv si
vzpomenete prostřednictvím mobilní ap-
likace. Klidně si zapnete zavlažování tráv-
níku na dálku přímo z pláže během do-
volené nebo pustíte topení, než se večer
vrátíte z lyžovačky, abyste přišli do pří-
jemně vyhřátého prostředí,“ vysvětlil
manažer akcí a propagace společnosti
Daniel Havel.

Již 33. veletrh FOR ARCH se bude
orien tovat mimo zabezpečení a chytré
domácnosti i na další oblasti stavebnictví.
Nebudou chybět vystavovatelé ze sekcí
stavebních prvků a materiálů, vytápění,
dřevostaveb nebo oboru bazény a sauny
& spa. Více na www.forarch.cz. �
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Stavební veletrh FOR ARCH nabídne nové technologie 
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Evropská unie plánuje zavést tzv. uhlí-
kové clo, přesněji mechanismus uhlíko-
vého vyrovnání na hranicích. Vztahovat
se má na elektřinu, ocel, hnojiva a další
zboží, a jeho cílem je ochránit evropské
produkty před levnou a neekologickou
konkurencí ze třetích zemí. Vyplatí se
Česku takový mechanismus?

To je hodně těžká otázka, protože zá-
leží na spoustě aspektů. Když jsme při-
pravovali naši studii, nebylo jasné, co
všechno se bude do uhlíkového cla za-
počítávat – variant bylo hned několik.
Ve výsledku jsme do studie zahrnuli
devatenáct položek, které jsou z envi-
ronmentálního hlediska emisně nejná-
ročnější. V případě těch devatenácti
částí to pro ČR vycházelo relativně po-
zitivně, zhruba na 192 milionů eur za
rok. Uhlíkové clo by se ale mělo nako-
nec týkat asi jen pěti položek, takže to
bude méně (legislativa zavádějící uhlí-
kové clo ještě není na evropské úrovni

schválená, ale je v pokročilé fázi jed-
nání – pozn. red.).

Kam výnosy z uhlíkového cla půjdou?
Vize je zatím taková, že 75 procent vý-

nosů skončí na evropské úrovni, aby po-
kryly půjčku, kterou si EU vzala na Next
Generation EU (tzv. fond obnovy – pozn.
red.). Zbývajících 25 procent by mělo
zůs tat členským státům, aby pokryly ad-
ministrativní náklady spojené s uhlíko-
vým clem. Záleží také, jak poroste cena
emisních povolenek či jak do toho za-
sáhne inflace.

Je podle Vás to rozdělení 75 procent pro
EU a 25 procent pro stát správné?

Jestli je to férové, si netroufám říct,
protože samotné členství ČR v EU je pro
nás výhodné a ekonomicky nezbytné.
Jak jsem již zmínila, 25 procent má po-
krýt administrativní náklady členských
států, které jsou v určité fázi do admini-

strace zapojeny, zbývajících 75 procent
by měl být výnos EU v rámci jednotného
trhu. Zatím je to však v jednání. Pokud to
nicméně vezmu z pohledu rozpočtu EU,
tak celá jeho skladba se musí změnit,
a to i v kontextu brexitu. Environmen-
tální daně se jeví jako vhodný zdroj roz-
počtu. Musíme si říct, jaké konkrétní
daně, respektive zdroje rozpočtu EU jsou
pro členské státy akceptovatelné
a skladbu zdrojů změnit, je to nevyhnu-
telný krok.

Kolik může uhlíkové clo přinést evrop-
skému rozpočtu?

Zmínila bych v této souvislosti studii
kolegů z Vídně. Ti sice nebrali v potaz jen
těch pět či šest položek, na které se bude
uhlíkové clo vztahovat, ale vycházeli ze
širšího rámce. To je také původní záměr
EU, aby se uhlíkové clo postupně rozši-
řovalo na další a další položky. Kolegové
počítali také s vyšší cenou za emisní po-

Uhlíkové clo může spustit domino efekt a snížit emise, 
hrozí ale zdražování, říká odbornice Solilová
Celá skladba zdrojů rozpočtu EU se musí změnit, a to i v kontextu brexitu, říká Veronika Solilová
z Mendelovy Univerzity v Brně. Environmentální daně, jako je například nově připravené uhlíkové clo,
se podle ní jeví jako vhodná cesta.
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volenky, a to až s hodnotou 400 eur za
tunu emisí. Tam už byly výnosy vý-
znamné a dosáhly až 140 miliard eur
v roce 2050. Uhlíkové clo tak může mít
pro EU značný smysl, ať už z pohledu en-
vironmentálního, nebo kvůli tomu, že se
může stát vhodným a stabilním zdrojem
finančních prostředků evropského roz-
počtu.

Jak může na uhlíkové clo dopadnout
ruská invaze na Ukrajinu?

Pro Českou republiku jsou mezi
nejvýz namnějšími dovozci Čína, USA,
Rusko a Japonsko. Z dlouhodobého hle-
diska a v kontextu těch komodit, na něž
bude uvaleno uhlíkové clo, Rusko dováží
hliník, železo, ocel a cement. Nicméně ve
vztahu k uhlíkovému clu je i Ukra -
jina  strategickým dovozcem, a to ze-
jména u železa a oceli, ale taktéž v pří-
padě hliníku, cementu, hnojiv atd. Otáz-
kou je, zda to bude Ukrajina schopna do-
vážet i nadále, jsou to totiž právě ty su-
roviny, které bude země potřebovat pro
svou poválečnou obnovu. Jediný, kdo je
schopný Ukrajinu v dovozu těchto suro-
vin zastoupit, je Čína, Indie a případně
USA a Japonsko. Rusko nemůže kvůli
embargu vyvážet vůbec, takže to je ze
hry, nejméně do té doby, nežli ukončí
válku a kdy budou sankce odstraněny,

Předpokládám, že pokud bude Ukrajina
vůbec schopna něco vyvážet, nebude
zřejmě schopna platit nějaké uhlíkové
clo…

Většina továren na Ukrajině bude po
válce zničena. Na jejich obnovu bude po-
třeba využít „Marshallův plán“, kdy se
předpokládá součinnost i ze strany Ev-
ropy a USA. Továrny mohou být tedy re-
novovány přímo na úroveň evropských
emisních standardů. Pokud továrny do-
loží, že využívají obdobné procesy a pro-
dukují srovnatelné emise, může být vý-
sledná cena certifikátu nízká (uhlíkové
clo bude mít podobu poplatků za certifi-
káty, které budou muset subjekty ze tře-
tích zemí v EU nakupovat – pozn. red.).
Obnovený průmysl na Ukrajině tak může
získat jistou konkurenční výhodu oproti
ostatním ze třetích zemí. V Číně ani Indii
do modernizace tolik neinvestují a jejich
emise budou výrazně vyšší, stejně jako
cena certifikátu.

Podívejme se teď na Rusko. Obchod
s ním je nyní výrazně zredukovaný, zna-
mená to, že tedy nedovážíme tolik „špi-
navých“ věcí z Ruska. Výnosy z cla tedy
můžeme předpokládat nižší, než jsme
původně očekávali?

Embargo na dovoz z Ruska znamená,
že Evropa musí hledat dodavatele jinde,
buď v Evropě, nebo například v zámoří.
Už to zkrátka nebude tak výhodné, ne-
bude to „levnější komodita“ ze třetích
zemí, konkrétně tedy z Ruska. Může to
mít negativní dopad na celkový proces,
protože výrobci budou mít podstatně
vyšší cenu vstupních položek, bez ohledu
na inflaci a další aspekty. Pokud se dovoz
přesměruje z Ruska k jiným zemím, tak
i od nich pak budou plynout příjmy, pro-

tože i ony budou muset certifikáty kupo-
vat. Samozřejmě, že kvalita procesů
a míra vypuštěných emisí je u USA lepší
než v případě Ruska, ale taktéž případně
horší u Číny či Indie ve srovnání s Rus -
kem. Dopad na výnos jako takový tam
tedy skutečně bude, ale nechci odhado-
vat jaký, záleží, jakým směrem se dovoz
přesměruje. Záleží i na již zmiňovaném
rozsahu položek, na které se bude uhlí-
kové clo vztahovat. Nejvíce dovážíme
stroje, elektroniku a minerální oleje, což
není předmětem uhlíkového cla. Pro Čes -
kou republiku je to, co je nyní do cla za-
hrnuto, marginální, neboť to tvoří zhruba
dvě procenta dovozu. Efekt s ohledem na
životní prostředí tak není tak kýžený, jak
bychom chtěli. Pokud bychom systém
rozšířili na více položek, mohli bychom
vyvolat mnohem silnější tlak na výrobce
mimo EU.

Uhlíkové clo by se tedy podle Vás mělo
vztahovat na co nejvíce produktů?

Dávalo by mi především smysl, kdyby-
chom napojili uhlíkové clo na emisní po-
volenky. V momentě, kdy se trh s povo-
lenkami bude rozšiřovat do dalších ob-
lastí, měl by se automaticky rozšiřovat
i mechanismus uhlíkového cla. Emisní
povolenky a uhlíkové clo by měly fungo-
vat vedle sebe, neměli bychom povo-
lenky uhlíkovým clem nahrazovat, což je
cílem současného návrhu Evropské ko-
mise. Obecně ale musíme být v disku-
sích o rozsahu uhlíkového cla opatrní,
můžeme totiž narazit na pravidla Svě-
tové obchodní organizace (WTO). Navíc
se v kontextu současné inflace a výraz -
ného tlaku na cenu energií stále častěji
hovoří o zrušení emisních povolenek.

V jakém případě může být uhlíkové clo
v rozporu s pravidly WTO?

Já si myslím, že konflikt může vyvstat
v momentě, kdy budeme systém rozši-
řovat. Nyní je akceptovatelný, protože se
jedná o narovnání konkurenčních pozic,
byť to narovnání není stoprocentní. Vý-

robci nedodávají své produkty pouze EU,
takže ty náklady za „čistotu“ mohou roz-
prostřít mezi všechny země, do kterých
vyvážejí. Do EU tak budou moci i poté
dodávat za levnější částku v porovnání
s tím, za jakou cenu jsou daný produkt
schopni dodat domácí výrobci.

Nemůže se stát, že se výrobci ze třetích
zemí zkrátka rozhodnou evropský trh
opustit, protože se jim nebude chtít za
certifikáty platit?

Záleží, jak moc je pro dané výrobce EU
významný klient. Myslím, že EU je vní-
mána jako velký a důležitý partner
a dovoz sem se vyplatí i po zavedení cla.
Výrobci ze třetích zemí navíc sami
mohou v důsledku uhlíkového cla začít
tlačit na své vlády, aby podpořily inves-
tice do modernizace jejich provozů. Me-
chanismus tak může vytvořit dominový
efekt.

Může uhlíkové clo vést ke zdražení vý-
robků? 

Určitě může. Potvrdilo se nám to ve
všech kategoriích, se kterými jsme pra-
covali. U všech došlo k navýšení ceny
a také snížení poptávky po daných pro-
duktech. Výjimkou byl plyn, což je nutné
zboží, které není lehce nahraditelné, ze-
jména ve výrobních procesech. Ať už
tedy bude cena jakákoliv, poptávka bude
stále stejná, respektive obdobná.

Vím, že toto není moc otázka pro akade-
mika, ale přeci jen… Pokud dojde ke
zdražení materiálů, které může dopad-
nout i na domácnosti, je vůbec uhlíkové
clo politicky přijatelné? 

To je velmi podstatná otázka. Naše
studie vznikala v době, kdy se inflace dr-
žela na krásných dvou procentech. Teď
musíme v ČR předpokládat nějakých 18
procent. Očekávám tedy velmi výraznou
debatu v Evropském parlamentu, pro-
tože vysoké inflaci čelí všechny členské
státy.

Pokud se nemýlím, tak návrh počítá
v případě schválení s přechodným obdo-
bím, nicméně neměli bychom s uhlíko-
vým clem raději počkat na „klidnější
dobu“?

Evropský parlament chtěl původně
hnát legislativu kupředu velice rychle,
náběh sběru dat o emisích měl nabíhat
již v příštím roce. Já jsem ale k tomuto
termínu skeptická, myslím si, že se to od-
loží. Nejrealističtější je náběh sběru dat
v roce 2024, možná i 2025, abychom se
vyhnuli nechtěným negativním dopa-
dům. Mechanismus sám o sobě je dobrý
a je také pozitivně vnímaný i ze strany
českých subjektů, může totiž narovnat
pozice v sektorech, jako je ocelářství či
cementářství. Problémem ale je, že se
jedná o neznámý mechanismus na rozdíl
od povolenek, se kterými už mají všichni
zkušenost. Proto se kloním k tomu, aby
se systémy doplňovaly a postupně při-
spívaly k narovnávání podmínek a k zlep-
šování životního prostředí. �

Aneta Zachová, EURACTIV.cz
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Proč globalizace definitivně končí?

Geopolitický dopad ruské války na Ukrajině
v kombinaci s narušením globálních dodavatel-
ských řetězců způsobeným virem, nedávnými
otřesy na trhu a rychle se zhoršujícími ekono-
mickými vyhlídkami nutí korporační lídry a in-
vestory potýkat se se zásadními strategickými
rozhodnutími, uvedlo několik odborníků v roz-
hovorech pro Financial Times letos v květnu.
Některé jejich vyjádření jsou zde:
1. „Napětí mezi USA a Čínou urychlila pande-

mie a nyní váleční invaze Ruska na Ukrajinu
– všechny tyto trendy vzbuzují vážné obavy
z rozdělování světa,“ řekl José Manuel Bar-
roso, předseda Goldman Sachs Internati-
onal, emeritní předseda Evropské komise
a bývalý prezident banky. 

2. Podle Barrose nejnovějšími trendy pro spo-
lečnosti se staly onshoring, renacionalizace
a regionalizace, které zpomalily tempo glo-
balizace, dodal: „Globalizace čelí třenicím
způsobeným nacionalismem, protekcionis-
mem, nativismem, šovinismem, chcete-li,
nebo dokonce někdy xenofobií, a pro mě
není jasné, kdo vyhraje.”

3. Charles ‚Chip‘ Kaye, výkonný ředitel War-
burg Pincus, uvedl, že geopolitika byla „na
okraji toho, jak jsme si mysleli“ od pádu
Berlínské zdi a že to „poskytlo určitý kyslík
globálnímu růstu“. Řekl však, že geopolitika
je nyní „vpředu a v centru“ investičních
rozhodnutí, stejně jako končí „docela silný
zadní vítr cen aktiv“, který poskytují roky
klesající inflace a nízkých úrokových sazeb.
„Neoptimalizujete ekonomický výsledek,
vytváříte tření v systému," sdělil o rostou-
cím geopolitickém napětí.

4. „Společnosti říkají, že potřebují svou vý-
robu blíže svým zákazníkům,“ pověděl
Jonathan Gray, prezident Blackstone
Group. 

5. Šéf největší asijské farmaceutické společ-
nosti řekl, že éra globalizace založené na
outsourcingových funkcích ke snížení ná-
kladů skončila. Christophe Weber, gene-
rální ředitel společnosti Takeda se sídlem
v japonském Tokiu, v souvislosti s předchá-
zejícím uvedl, že výrobci léků budou i na-
dále usilovat o růst na mezinárodních tr-
zích, zejména v Číně kvůli jejímu vysokému
potenciálu. Firemní zaměření se však pře-
sunulo k udržitelnější formě globalizace,
a dodal: „Je to otázka odstranění rizika z va-
šeho dodavatelského řetězce.“

6. „Bylo by zkratkou říci, že globalizace skon-
čila, ale globalizace, kterou mají lidé na
mysli, už není pravdivá,” řekl dále Weber.
„Globalizace, která existovala před několika
lety, obchod bez omezení a myšlenka že
‚svět je plochý‘, skončila.“

7. Společnost Takeda zavedla politiku duál-
ního sourcingu, aby ve svých dodavatel-
ských řetězcích vytvořila větší redun-
danci, dodal Weber: „Nikdy jsem si ne-

myslel, že [outsourcing] bude fungovat
dlouhodobě, ale myslím, že je to nyní kaž-
dému jasné.“

8. Podle Rachida Mohameda Rachida, před-
sedy společností Valentino a Balmain,
spotřebitelský průmysl také zažívá odklon
od globalizace. Některé luxusní společ-
nosti přehodnocují svou strategii, která
měla tendenci silně spoléhat na globální
značku, prodej turistům a přepravu zboží
po celém světě, uvedl: „Podnikání přešlo
na místní úroveň… Nynější obchody
v Londýně, Paříži nebo Miláně dnes záso-
bují místní obyvatele více než dříve.“ V po-
sledních dvou letech se společnosti začaly
„dívat lokálně a začaly jednat lokálně
místo toho, aby jednaly globálně“, řekl
v minulých dnech na konferenci FT Busi-
ness of Luxury. „Na různých trzích, jako
jsou USA, Evropa, Asie, dokonce i na men-
ších trzích, jako je Latinská Amerika
a Afrika, lidé nyní jednají lokálně a jsem si
jistý, že tam bude spousta místních ob-
chodů."

9. Představitel globalistů Dominik Asam, fi-
nanční ředitel společnosti Airbus, varoval,
že by to mohlo mít vážné ekonomické dů-
sledky. „Pokud by se smysluplná část de-
setiletí růstu produktivity taženého globali-
zací v krátkém čase zvrátila, zvýšilo by to in-
flaci a vedlo by to k velké, vleklé recesi,“
řekl. „Z toho důvodu věřím, že hlavní eko-
nomické mocnosti dojdou k závěru, že musí
udělat vše, co je v jejich silách, aby odvrá-
tily tak zničující scénář."

10. Barroso nyní vidí méně kooperativního
ducha na politické úrovni v rámci G20 ve
srovnání s finanční krizí v roce 2008. „Poli-
tičtí lídři by měli rozlišovat mezi vážnými
geopolitickými rozdíly a nutností řešit prob-
lémy, jako je veřejné zdraví a změna kli-
matu,“ řekl. 

11. Šéf německé centrální banky Joachim
Nagel uvedl deglobalizaci jako jedno ze „tří
D“, které by vedle dekarbonizace a demo-
grafie „přispělo k inflačním tlakům“.

12. Odklon od globalizace byl „poháněn geo-
politickým napětím a touhou snížit ekono-
mickou závislost,“ řekl prezident Bundes-
banky po setkání ministrů financí a guver-
nérů centrálních bank G7 v německém Kö-
nigswinteru.

Prostě již žijeme podle formulace společnosti
jako je KPMG (Vyjádření jejího partnera pro
zprávu hodnotového řetězce Tima Sarsona)
v období zrychlující se re-lokalizace alias deglo-
balizované ekonomice, kdy:
� Produkty jsou vyráběny a skladovány blíže

místu, kde jsou prodávány.
� Méně zboží a služeb se dováží a vyváží, za-

tímco více se vytváří doma.
� Akcioví a dluhoví investoři vkládají své pe-

níze do tuzemských podniků a nástrojů stát-
ního dluhu.

� Vlády přistupují k intervenci soukromého
sektoru svalnatým přístupem „na prvním
místě“.

Na co dlouhodobě upozorňuje 
prof. Milan Zelený?
Mezinárodně uznávaný profesor Milan Zelený,
který je mezi svými spolupracovníky jedním
z TOP kandidátů na Nobelovu cenu za ekonomii
za svůj originální výzkum a přínos lidské spo-
lečnosti v řetězci: Evoluční ekonomika ► trans-
formace ► metamorfóza ► deglobalizace ► re-
lokalizace ► z centrální do lokální rovnováhy
v tomto svém výzkumu srozumitelným způso-
bem pomohl objasnit, že:
1. To, co prožíváme, není cyklická krize, která

se čas od času opakuje, ale transformační
změna, jako byla průmyslová revoluce;

2. jsme vyčerpali čtyři oblasti – zemědělství,
průmysl, služby, stát – a nikam dál se už
ekonomika transformovat nemůže;

3. evoluční změny jsou rychlejší a docházejí
do dnešní situace, kdy se přirozená evoluce
proměnila v kulturní;

4. se budeme metamorfozovat do lokální eko-
nomiky, což znamená autonomizaci regi-
onů, lokalit, lokální technologie, lokální vý-
robu, lokální samosprávu;

5. globalizaci jsme vyčerpali a regiony mají
výhodu, že jsou malé, zvládnutelné, lidé se
víceméně znají a mohou postupovat
správně;

6. řešením bude osvobození se od světových
měn, protože ty jsou v rukou spekulací a vý-
kyvů, což pro lokální ekonomiky není žá-
doucí;

7. politický systém se nevzdává dobrovolně,
ale když pochopí, že už není východisko, jde
to velmi rychle;

8. musíme se naučit, jak informace najít, jak
je interpretovat a co s nimi udělat;

9. lokální ekonomiky se budou vyvíjet na ji-
ných principech než ty globální;

10. impulsem pro nový svět budou takzvané
podnikatelské univerzity, které by vzdělá-
valy podnikatele k zakládání reálných firem,
s nimiž by vstupovali do regionu;

11. například založením nových, regionálních
malých Zlínů lze v Česku vytvořit desítky
center pro rozvoj regionálních a lokálních
ekonomik, a tím napodobit „zázrak“ rovno-
váhy Jana a Tomáše Bati – nezávislosti, so-
běstačnosti a spolupráce místních iniciativ
na celém světě co nejblíže konečnému zá-
kazníkovi.

Originálnost svého výzkumu a tvrzení Zelený
potvrdil již v roce 2016 i pro Echo24.cz ve své
eseji "Evoluční ekonomika a dynamická resili-
ence společenských systémů" ve které zdůraz-
ňuje, že za podmínek akcelerující, bezprece-
dentní a vysoce náročné změny, se resilience
samotná mění a přizpůsobuje; je dynamickou
adaptací, která, obzvláště u lidského druhu, už

K diskusi

Globalizace a války nezvyšují životní úroveň lidí. 
Obyčejní lidé potřebují mír a chleba – relokalizaci
Proč globalizace definitivně končí? Na co dlouhodobě upozorňuje prof. Milan Zelený? Jak zajistit mír
a chleba pro obyčejné lidi? Řešení současné krize alias konfliktu s Ruskem? 
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není jen biologicky evoluční či geneticky deter-
minovaná, ale je předmětem kultury: musíme
se jí učit za stále náročnějších podmínek akce-
lerace evoluce kulturní. Logičnost a jedinečnost
tohoto tvrzení je možné doložit průzkumem
Bank of America z roku 2020, tvrzením Williho
Shiha v článku pro MITSloan Management Re-
view věnujícího se přehodnocení rizik dodava-
telského řetězce nebo přístupem vlády Nového
Zélandu, který dává této krásné zemi obrovskou
příležitost znovu vybudovat lepší, odolnější
a inkluzivnější ekonomiku.

Skutečnost, že se postupně metamorfuzu-
jeme potvrdili také uznávané poradenské spo-
lečnosti jako PWC, BCG, McK. Andrew Cainey
z BCG Henderson Institute dokonce ve svém
článku "Mind the Gap: Navigating the New
Fault Lines of Global Business" píše, že tren-
dem je svět větší autonomie a argument pro lo-
kalizaci výrobních a dodavatelských řetězců se
posiluje. Silnější místní talent, s důvěryhodností
společnosti rozhodovat na místní úrovni, a při-
tom zůstat v souladu s globálními principy, se
stává důležitější.

Jak zajistit mír a chleba 
pro obyčejné lidi?
Papež František ve svých vystoupeních a publi-
kacích upozorňuje, že dějiny nás učí, že jakmile
lidé ztratí smysl pro společné dobro, zbývá nám
anarchie nebo autoritářství anebo obojí dohro-
mady: násilná nestabilní společnost. Sem už
jsme dospěli: stačí si uvědomit, kolik lidí každo-
ročně v Americe umírá kvůli ozbrojenému ná-
silí. A od vypuknutí krize trhá prodej zbraní ve
Spojených státech všechny rekordy.  Papež
František zároveň vyzývá k tomu, aby vznikaly
aktivní komunitní seskupení zdola, které jsou
schopné tvořit kulturu, nastartovat procesy, hle-
dat nové cesty, opravovat a ozdravovat spo-
lečný dům, objevovat nové způsoby výroby,
spotřeby, měnit strnulé a zestárlé způsoby moci.

Tak jak Zelený upozornil již v článku "Nepro-
žíváme krizi, ale změnu ekonomického sy-

stému" pro Českou pozici v roce 2015 všechno
bude neustále dražší a jediný způsob, jak se za-
chránit, je, že se začneme zabývat lokalitami,
kde inflace nebude natolik vysoká. A jelikož se
budou vytvářet i místní lokální měny, stanou se
nástrojem, jak se tomu bránit. Používáte je totiž
místně, a když máte ještě i soběstačnou výrobu
energie, nepodléháte spekulativním trendům.

Používáte-li v nějaké vesnici euro, musíte po-
čítat s tím, že i když si kupujete každý den stejné
housky, euro jde nahoru, což lokalita nemůže
potřebovat. Lokální měny se proto začínají roz-
šiřovat, už jich je asi 40 a stanou se obranou.

Uvolnění inflace, které nastane, jakmile cen-
trální banky přestanou dělat nesmysly, para-
doxně požene lidi do relokalizace a lokálních sy-
stémů. Řešením bude, že se osvobodí od svě-
tových měn, protože ty jsou v rukou spekulací
a výkyvů, což pro lokální ekonomiky není žá-
doucí.

Z mnoha příčin (do nichž náležejí i války na
Ukrajině a v Jemenu, COVID-19, neustálé zdra-
žování a jiné katastrofální otřesy) lze mít, jak již
upozorňoval Karel Čapek ve svém článku „Re-
gionalismus“, za to, „že půjde sociální raciona-
lizace směrem decentralizujícím; lidský život
nebude už smetán do jedné absurdní hromady,
nýbrž rozdělen pravidelněji a organičtěji po po-
vrchu země. Regionalismus je jedna z nejprak-
tičtějších a nejrozumnějších utopií; bezděky vy-
cházeje z místních zájmů pracuje k organizo-
vání budoucnosti. Včas to pochopit a dát se už
teď do toho; snažit se vrátit venkovským měs-
tům bývalou důstojnost, s níž kdysi ovládaly
své okolí, a vybavit je vším, co by z nich udělalo
menší střediska kulturního i hmotného života:
bylo by načase, aby náš venkov přestal stonat
provinciálním komplexem méněcennosti a řekl
si, že je něčím futurističtějším než staré a pře-
rostlé monopolní metropole. Regionalizmus je
prostě cesta jak zajistit mír a chleba pro oby-
čejné lidi. Historie nás učí, že to byl venkov
a horské usedlosti, které obyčejným lidem po-
máhali v minulosti nejen v čase válek překoná-
vat hlad a bídu.“

Řešení současné krize 
alias konfliktu s Ruskem? 

Tak jak již v minulosti řekl Zelený, nezbývá nám
jiné řešení než se domluvit s Ruskem na spo-
lečných zájmech. Opustit politickou a finanční
integraci EU, soustředit se na NATO a zvýšit
jeho obranyschopnost dohodou o neútočení
a vyřešení konfliktu na Ukrajině s Ruskem. Sou-
středit se na Evropské hospodářské společen-
ství. Oslabit tak rostoucí vrstvu eurobyrokratů
a posílit lokální a regionální hospodářský roz-
voj. Invaze Ruska na Ukrajinu jen potvrzuje, že
rozšiřování NATO k hranicím Ruska je výrazem
vítězství sebevražedné politiky nad skomírající
ekonomikou. „Lepší je více objetí nežli obětí“,
řekl náš velký spisovatel a novinář Karel Čapek. 

Závěrem je dobré si uvědomit, že nelze za-
pomínat a aspoň se poučit z chyb jiných, které
obyčejné lidi, a to hlavně matky samoživitelky,
důchodce a střední třídu s jejich způsobem ži-
vota a závazky, které jim nevytvořily přidanou
hodnotu, dovedly do velice obtížných životních
situaci. Mezi tyto chyby, které nezpůsobili
a mohou za ně hlavně politici, patří (1) ničím ne-
zajištěný tisk peněz, (2) rozdávání peněz z heli-
koptéry za nic vyvoleným skupinám obyvatel-
stva, (3) nepřipravenost na nepředvídatelné si-
tuace jako jsou válka, pandemie a podobně.
Prostě u většiny politiků, a to hlavně u předsta-
vitelů Evropské unie, se projevuje nedostatek
prostých lidských hodnot, jako jsou odbornost,
spolupráce, soudržnost a lidská vzájemnost.
Jak je potom možné vytvářet společné dobro,
o kterém mluví papež František? 

Tomu, abychom mohli prosperovat, brání,
jak upozorňoval Paul Krugman, nositel Nobe-
lovy ceny za ekonomii, nedostatek intelektuální
prozíravosti a politické vůle. A je na každém,
komu na věci záleží – od profesionálních evo-
lučních ekonomů přes politiky až po zaintere-
sované občany, aby udělali vše, co je v jejich si-
lách, a tento nedostatek konečně napravili. �

Adrián Podskľan 
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Jan Dezort nikdy nebyl typ kluka, který
– jak se říká – se narodil s vrtačkou
v ruce. Vystudoval střední školu eko-

nomického zaměření a šroubovák vzal do
rukou jen, když už oprava něčeho doma
nesnesla odkladu. Jeho dravost zápasníka
a velké vize ho po maturitě přivedly do
světa byznysu. Přesto se jako úspěšný
podnikatel za pár let dostal úplně na dno.
Neměl štěstí na lidi, kteří zneužili jeho dů-
věry a přivedli ho tak do obrovských dluhů.
Musel skončit s podnikáním a prodat vše,
co měl. Ze dne na den se tak stal bytostí
bez práce i bez domova. Poslední nadějí
mu byla chata od příbuzných u řeky, kam
se uchýlil, aby přemýšlel, co s životem dál.
Za necelé tři týdny bohužel přišel i o po-
slední osobní věci díky povodni, která
tehdy danou oblast zasáhla.

Doba absolutního temna, vyhoření
a beznaděje nabízela tenkrát Janovi rovněž
i variantu, aby se vším skoncoval. Nic-
méně jedno ráno procitl jakýmsi osvíce-
ním. Odhodlal se vzchopit zpět na nohy,
vypůjčil si nářadí a z odpadového dřeva se
rozhodl vybudovat svůj nový svět.

Cestou pokusů a omylů při dřevozpraco-
vání se mu dostal pod nos křišťálově čirý
materiál, který má aktuálně velké ambice
i popularitu v designovém světě. Transpa-
rentní pryskyřice (nebo-li epoxid) v kombi-
naci se dřevem ho zaujala natolik, že se
z toho stala - jak sám říká - posedlost.
Musel si ale o epoxidu dosti nastudovat.
Například, že dokáže krásně stmelit a vy-
tvrdit i velmi prohnilé dřevo. Ze začátku,
aby se vůbec uživil, vytvářel různé pro-
dukty typu servírovacích táců či šperků dle
poptávky. Později se začal specializovat

a tedy kreativně soustředit jen na lampy,
které si díky dokonale vybroušené prysky-
řici a integrovanému LED světlu různých
odstínů zaslouží pro svou jedinečnost pří-
vlastek „umělecká díla". Výroba jedné epo-
xidové lampy trvá přibližně měsíc. Jde
o čistě ruční práci, kdy zlomová přírodní
linie dřeva je nerušeně prodloužena prys -
kyřicí.

Různé efekty při zpracování epoxidu, ale
rovněž designování spojů, by se daly při-
rovnat ke kouzlení. Vyžité trámy jsou ty
nejpoptávanější a většinou pochází z de-
molic starých střech. A exotické dřevo
pak z dovozu na přání. Není tedy v pod-

statě pro Honzu žádný problém vyrobit
lampu či mini lampičku přesně dle specifi-
kace zákazníka. Barevnost podsvícení lze
měnit dle nálady přepnutím tlačítka na při-
druženém kabelu, jenž ústí do elektrické
zásuvky. Fascinuje-li vás tedy pohled do
rozžhavených plamenů v krbu, nebo pozo-
rujete-li rádi kyslíkové bublinky v azurově
modrém akváriu, stanete se určitě novým
příznivcem nejen samotné pryskyřice, ale
i něžně nasvícených ikon, které vznikají
v rukách tohoto bývalého ragbisty. Ro-
mantika tedy zaručena a co kus to originál!

Stojí určitě taky za zmínku, že v minulém
roce získal Honza ocenění veřejnosti za
svůj netradiční startup v soutěži „Nastartuj
se“ organizované Komerční bankou. A co
má společného značka DEZWOOD s epo-
xidovými lampami? Za prvé jeho příjmení
Dezort a za druhé Wood z anglického
názvu pro dřevo. 

V České republice nikdo kromě Jana De-
zorta nevyrábí designové lampy z epoxidu
v rámci své hlavní činnosti. A ve světě se
pak řadí mezi desítku producentů, jejichž de-
sign i výsledná kvalita produktů stojí za po -
všimnutí. Nicméně jeho cílem je dostat
kouzlo epoxidových lamp více do povědomí
veřejnosti u nás i v zahraničí. Rád by si taky
postavil prostornou dílnu a v ní vytvářel roz-
šířený sortiment svých lamp. Jeden nový
model představil před Vánoci a prý si u ve-
řejnosti již našel zalíbení. Chce rovněž udělat
tlustou čáru za zklamáním z minulosti a za-
ložit si vlastní rodinu, na kterou jsou ale za-
potřebí dva. Motto, které si zvolil, jednak na-
plňuje jeho misi i prozatím nesplněné přání
„Jdi a najdi své světlo“. Držme mu tedy
pěsti! �

Epoxidový ragbista 
Před pár lety ještě vrcholový sportovec, dnes na prahu čtyřicítky vyměnil týmový souboj velkých
ramen i šišatého míče zcela neplánovaně za individuální koníček, jehož základem je epoxidová
pryskyřice, letité trámy a světlo. Jan Dezort je v Česku jediný, kdo vyrábí designové lampy z epoxidu
v rámci své hlavní činnosti. A ve světě se pak řadí mezi TOP 10 producentů, jejichž design i výsledná
kvalita produktů stojí za povšimnutí. Nicméně jeho úspěšnému životnímu restartu absolutně od nuly
předcházel silný příběh, který může být pro ostatní motivací, stejně tak ponaučením z reálného života.
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Správné oblečení je zárukou úspěchu

Především se jedná o oblečení manažerů
a úředníků do zaměstnání a pro obchodní jed-
nání. Všichni tito muži sledují úspěch, který se
jim promění v obchodní smlouvy nebo peníze.
K jednomu z největších prohřešků patří elimi-
nace kravaty ke společenskému oblečení na ob-
chodní jednání. Je potřeba si uvědomit, že ob-
lečení hraje prim při posuzování jejich osob-
nosti ze strany obchodního partnera. Hraje se
o důvěru, která je pro spolupráci to nejdůleži-
tější. Použití kravaty se na tom podílí velkou
měrou. 

Kravata má stejný význam i při oblékání na
společenské události. Jedná se například
o plesy, svatby, oslavy životních jubileí, taneční
a jiné. I zde muži sledují svůj cíl. Vypadat skvěle,
potvrdit elegantním oblečením své společen-
ské postavení nebo udělat na druhé dojem.
I zde se můžeme setkat s neúspěchy pouze
kvůli tomu, že se muži nějakým způsobem od-
chýlili od pravidel a nedosáhli svého cíle. A jak
je to tedy správně?

Oblečení do zaměstnání

V současné době jsou velice moderní a popu-
lární pánské obleky v modrých odstínech barev.
„Modrou barvu obleku spolu s bílou košilí, hně-
dou obuví a správně zvolenou kravatou bych
jednoznačně doporučila každému muži do
práce. Takovýto outfit vzbuzuje nejen důvěru,
ale zvyšuje i respekt vůči okolí. To ocení ze-
jména úředníci ve styku s veřejností,“ říká De-

nisa Vámoš Gróffová, kreativní vizionářka Pán-
ské obleky BANDI, výrobce společenské módy.

Je taktéž potřeba rozlišit, jestli se manažer
účastní obchodního jednání mimo kancelář,
nebo vykonává svou činnost ve své firmě, v ko-
lektivu svých kolegů. V pracovním prostoru ko-
lektivu je nutné variabilně volit k modrému ob-
leku několik barev a vzorů. A to jak košil, tak kra-
vat. Barvy a vzory je více než nutné měnit, aby
okolí nenabylo dojmu, že muž chodí v jednom
oblečení a nedbá o sebe. 

Správné oblečení 
pro společenské události
Nestárnoucí klasikou byl, je a dlouho bude
černý pánský oblek. Ten by měl být pro svou
dokonalou eleganci součástí každého pánského
šatníku. Velkou předností černého obleku je va-
riabilita. Lze jej kombinovat s pánskými mód-
ními doplňky v odstínech grafitové nebo tmavě
modré barvy. „Modré odstíny vzbuzují důvěru
a klid, hodí se na všechny společenské a životní
události. Outfit složený z černého obleku a tma-
vých barev košile či kravaty vřele doporučuji na
společenské události pořádané ve večerních
hodinách nebo v zimním období. Což jsou na-
příklad plesy,“ dodává Denisa Vámoš Gróffová.

Naopak letní období je více než vhodné pro
změny barev oblečení. Například na svatbu
jsou vhodné barvy obleků jako světle modrá,
šedá, krémová a podobně. Doporučené barvy
košil k těmto barvám obleků jsou všechny
jemné odstíny barev. Vyjma bílé se jedná o ná-
dech modré, růžové a podobně. Ani u této spo-

lečenské události není vhodné vynechat kra-
vatu, pokud ženich s nevěstou neorganizují tzv.
tematickou svatbu, která předpokládá výjimku
z pravidel společenské etikety. Vzhledem
k tomu, že na svatby přicházejí hosté v páru, je
správným řešením vybírat například barvu kra-
vaty podle barvy šatů či doplňků partnerky.
Vždy tak, aby tito hosté působili na okolí jako
barevně sladěný pár.

Jak se obléknete, 
takový názor na vás okolí bude mít
Každý muž by měl vždy rozlišit, pro jaký účel
se obléká a co od toho očekává. Pokud půjde
do fitness centra, jsou správně tepláky. Když
se bude chystat do restaurace s kamarády na
drink, není nic proti džínům, tričku s mikinou
a pohodlným teniskám. Je ovšem důležité
vědět, že když se bude chystat na událost, od
které něco očekává, musí se správně oblék-
nout. I přesto, že dochází k uvolňování pravi-
del při oblékání v pánské společenské módě,
neznamená to, že se může obléknout, jak se
mu zlíbí. Mnoho mužů si to neuvědomuje
a pak se diví, že jim jejich plány nevychází. Na
skutečnosti, že má oblečení zásadní vliv na to,
jak bude muž působit na okolí a jaký si o něm
vytvoří úsudek, se nic nemění. Z hlediska
společenského významu se nedá předpoklá-
dat, že by v budoucnu k nějakým změnám
došlo. Vždy bude platit přísloví „Šaty dělají
člověka.“ �

Zdroj: Pánské obleky BANDI
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Nevhodná volba oblečení brzdí muže v kariérním růstu 
i ve společenském životě. Jak to změnit?
Moderní doba vytváří na muže obrovský časový tlak. Mnozí tomuto podléhají a začínají měnit styl
oblečení tak, aby byl jednoduchý a pro oblékání rychlý. Neuvědomují si však, že v některých
oblastech toto není možné. A pokud takto činí, nemůžou se pak divit tomu, že nesklízí úspěchy, které
očekávají. Kde můžeme najít ty největší chyby při oblékání mužů?
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Od 18. do 24. července 2022 se v Ne-
mojanském mlýně v Nemojanech
uskuteční 7. ročník Letního podni-

katelského kempu pro mládež z dětských
domovů, azylových domů a sociálně zne-
výhodněných rodin. Pořádá a organizuje
ho podnikatelka Olga Girstlová ve spolu-
práci s kolegy z Nadace profesora Milana
Zeleného a každoročně ho podporuje řada
úspěšných podnikatelů, manažerů a orga-
nizací z České republiky. Letošní ročník
bude věnován i připomenutí 90 let od
úmrtí podnikatele Tomáše Bati, z jehož
hodnot a principů poslání kempu vychází.  

„Pomáháme znevýhodněným mladým
lidem nastavit si dobrý start do života
a přij mout hodnoty, které nemohly získat
v rodině. Učíme je podnikavě přemýšlet,
vidět kolem sebe příležitosti, mít otevřené
oči a najít si svoje místo ve společnosti.
Pomáháme jim zformulovat si vlastní sen
a věřit, že mohou dokázat, co chtějí, pokud
na tom budou pracovat. Stejně jako hou-
senka přijímá potravu, aby se z ní s vyna-
ložením značného úsilí mohl vylíhnout
krásný motýl, účastníci Letního podnikatel-
ského kempu získávají nové znalosti a do-
vednosti, aby se z nich stali „Žluťásci“ -
mladí lidé, kteří si jsou vědomi sami sebe,
svých předností, dovedností a kteří vědí,
jak dosáhnout svých cílů,“ říká Olga Gir-
stlová, výkonná ředitelka Nadace profe-
sora Milana Zeleného a spoluzakladatelka

Letních podnikatelských kempů a dodává:
„V červenci v Nemojanech uvítáme desítky
hostů, kteří přijedou a bez nároku na ho-
norář budou s mladými účastníky sdílet
své zkušenosti a rady ze svého profesního
i osobního života. Pro ně mají tato setkání
nesmírně velký význam, protože jim dávají
motivaci pracovat na sobě a jít si za tím, co
opravdu chtějí.“

Program letošního sedmého ročníku
LPK se ve větší míře zaměří na témata
e-commerce, bezpečnosti v (digitálním)
světě a technologie v moderním zeměděl-
ství. Hovořit o nich přijdou například Milan
Šmíd, marketingový ředitel skupiny Pac-
keta, Tomáš Havryluk, místopředseda
představenstva společnosti Alza.cz, Kris-
tina Soukupová, bezpečnostní konzul-
tantka a prezidentka DefSec Innovation
Hub, Monika Nebeská, předsedkyně před-
stavenstva společnosti ZD Všestary nebo
Martin Rada, výkonný ředitel ve společ-
nosti Agrotec. Přední expert na vyjedná-
vání Radim Pařík seznámí v rámci tříhodi-
nového workshopu mladé účastníky se zá-
kladními technikami vyjednávání, které
mohou uplatnit na pracovním trhu.
O osobní motivaci a rozvoji bude hovořit
manažer Michal Vydržel. 

Pozvání na Letní podnikatelský kemp
přijali i další hosté, kteří se zapojí do ce-
lotýdenního mentoringu mladých účast-
níků a budou jim nápomocni při tvorbě je-

jich profesního plánu, jehož prezentací
před odbornou komisí je kemp ukončen.
Jmenovitě se jedná například o Radka
Špicara, vicepresidenta Business Europe
a vicepresidenta pro hospodářskou poli-
tiku a export Svazu průmyslu a dopravy,
Martina Vohánku ze společnosti Eurowag
a další.

Za 6 let konání Letních podnikatelských
kempů získalo tuto nemateriální pomoc
více než 50 mladých lidí ze sociálně znevý-
hodněných podmínek. Někteří z nich stu-
dují na vysokých školách, jiní podnikají, vě-
nují se řemeslu nebo si našli stálá zaměst-
nání. Mnozí již zakládají své rodiny. „Všem
se však podařilo začlenit se do běžného ak-
tivního života jako většině dospělé popu-
lace. Podařilo se nám tak smazat jejich po-
čáteční hendikep a najít jim místo v životě.
A také novou komunitu a zázemí. A za to
pociťuji nesmírnou radost, ale také vděk.
Vděk vůči těmto mladým lidem, kteří nám
svěřili své příběhy a nechali se inspirovat,
jak je možné vzít odpovědnost za svůj život
do svých rukou. Vděk za to, že i oni nás
v mnohém obohatili, nabídli nám jiný úhel
pohledu, pomohli nám se rozvíjet,“ do-
dává Girstlová s tím, že „Žluťásci“ jsou ná-
sledně v kontaktu se zástupci Nadace pro-
fesora Milana Zeleného po celý rok formou
mentoringu. �

Více na www.letnipodnikatelskykemp.cz
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Přední čeští manažeři a podnikatelé už posedmé 
na Letním podnikatelském kempu podpoří mladé lidi
z dětských domovů a sociálně slabých rodin 

CI02_22_66_CI_SABLONA  29/06/22  01:25  Stránka 66



Rychlá doba, rychlá řešení. Tak dost!

Nepolevíme z našich standardů, jako je vysoká kvalita, 

preciznost a šetrnost k přírodě. Na nás záleží, v čem 

budou jednou žít naše děti.

Jsme tu pro všechny, kdo věří, že věci se mají 

dělat pořádně.

Pořádně

Dům, jak má být.
Pořádně. Wienerberger

                   

Pořádně

 

Pořádně

 

Pořádně
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www.forarch.cz
OFICIÁLNÍ 
VOZY20.– 24. 9. 2022

33. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH

            

NÁROD  

  

EVAAVTTASMEZINÁRODNÍ 

  

ELE VBNÍÍ VE

  

HRTE

                                            20.2   . 24. 92   220 2   
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