
Žijeme v těžké době, která je pro firmy složitá.
Průmysl naši zemi vždycky živil a živí.
Bez něj ekonomiku znovu nastartovat nedokážeme.

Magazín českého průmyslu, obchodu, dopravy a stavebnictví

3
2022

Ročník 21

V tomto čísle 
se představují:
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V souvislosti s českým předsednic-
tvím v Radě Evropské unie jsme po-
ložili několik otázek ministrům vlády

České republiky. V druhém čísle Czech -
Industry jsme publikovali odpovědi tří
z nich. V tomto vydání přinášíme aktuali-
zované odpovědi ministra financí.   

Pane ministře, v čem vidíte hlavní přínos
našeho členství v Evropské unii pro resort,
který řídíte?

Z pohledu současné pokračující agrese
Ruska na Ukrajině považuji za největší de-
vízu našeho členství v EU zejména pevné
ukotvení České republiky ve společenství
západních demokracií, které ctí principy
a hodnoty právního státu a představují
funkční model tržní ekonomiky.  Současně
máme možnost podílet se na rozhodování
o klíčových otázkách ve sféře hospodář-
ských a finančních záležitostí v unijních or-

gánech, kde můžeme spolupracovat na do-
končování jednotného vnitřního trhu se
všemi výhodami, které přináší, ale také
prosazovat naše národní zájmy na evrop-
ské úrovni. Díky členství v EU máme také
možnost zlepšovat vzájemnou koordinaci
a navazovat blízké vztahy mezi mým resor-
tem a ostatními resorty financí členských
států v rámci pracovních skupin, výbory
a samozřejmě na jednáních Rady pro hos-
podářské a finanční záležitosti (ECOFIN).
Za velkou výhodu také považuji možnost
vysílání našich expertů do důležitých struk-
tur Evropské unie, díky čemuž mohou
nejen nasbírat cenné zkušenosti, které pak
uplatní po návratu domů ve státní správě. 

Která témata, jež by se měla řešit za na-
šeho předsednictví z pohledu finančního
sektoru, považujete za zásadní z evrop-
ského hlediska a našich národních zájmů?

V minulém roce bych Vám jednoznačně
odpověděl, že hlavním tématem našeho
předsednictví v Radě EU bude vyrovnání
se s následky pandemie covidu a navazu-
jící oživení evropských ekonomik. Toto
téma samozřejmě nezaniklo a nepo-
chybně bude během CZ PRES rezonovat,
nicméně karty v únoru přerozdala ruská
agrese vůči Ukrajině. Nejen Česká repub-
lika se aktuálně vyrovnává s důsledky
uprchlické vlny (vydali jsme víza už přes
380 tisíc uprchlíkům z Ukrajiny), zdražová-
ním pohonných hmot a vysokou inflací.
Bezpochyby budeme muset řešit hospo-
dářské dopady války a strategickou otázku
zbavování se energetické závislosti na
ruské ropě, plynu, ale také hospodářkou
obnovu Ukrajiny. Klíčové pro nás a naše
priority také je, kam se podařilo dojít fran-
couzskému předsednictví a kde tedy mů-
žeme navázat.

3
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Je důležité, aby dění v orgánech EU zohledňovalo potřeby
občanů, ale i podnikajících subjektů tak, aby nedocházelo
k vytváření umělých bariér a nadměrné byrokratické zátěže,

řekl CzechIndustry Zbyněk Stanjura, ministr financí
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Jaké akce v této souvislosti ministerstvo
připravuje?

Ministerstvo financí plánuje uspořádat
celkem sedm neformálních jednání na
území ČR, z toho dvě jednání jsou v gesci
Generálního ředitelství cel. Nejvýznam-
nější akcí pro nás rozhodně bude nefor-
mální setkání ministrů financí v Praze,
které se uskuteční v září. Nyní dochází k fi-
nalizaci programu tohoto jednání, ale už
nyní Vám mohu sdělit, že souběžnou linií
všech témat bude, zcela nepřekvapivě, si-
tuace na Ukrajině a její důsledky. Nejbližší
akcí, která se uskuteční již v červenci, je
jednání Pracovní skupiny na vysoké úrovni
pro daně. Dále také kolegové připravují
jednání neformálního Rozpočtového vý-

boru Rady, neformálního setkání Pracovní
skupiny atašé pro finanční služby a nako-
nec spolu se Stálým zastoupením v Bru-
selu spolupracujeme na přípravě nefor-
málního jednání Pracovní skupiny radů
pro finanční věci. 

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

Tato otázka byla hlavním předmětem
Konference o budoucnosti Evropy, kde
měla veřejnost možnost do 9. května vyjá-
dřit své názory na fungování EU a ovlivnit
tím její směřování. Myslím si, že právě tato
platforma, kde se vyjádřilo kolem 5 mili-
onů občanů, patří mezi dobrou ukázku

toho, jak se EU snaží přiblížit občanům
a dát jim příležitost promluvit do jejího
fungování. Z mého pohledu je důležité,
aby dění v orgánech Evropské unie zohled-
ňovalo potřeby občanů, ale i podnikajících
subjektů tak, aby nedocházelo k vytváření
umělých bariér a nadměrné byrokratické
zátěže.  Doufám, že k tomuto cíli svým
dílem přispěje i naše předsednictví
v Radě EU. Možností, jak veřejnost infor-
movat a zapojit do unijního dění, bude ne-
spočet, a to prostřednictvím informační
kampaně, workshopů, diskusí a dalších
aktivit, které připravuje zejména Úřad
vlády. Rád bych touto cestou vzkázal
všem čtenářům, že jsou na zmíněné akce
pro veřejnost srdečně zváni. �
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Ministři financí a guvernéři centrál-
ních bank EU v čele se Zbyňkem
Stanjurou a Alešem Michlem jed-

nali spolu se zástupci Evropské komise
a ECB na neformálním zasedání Rady Eco-
fin v Praze ve dnech 9. a 10. září. Ministři
financí diskutovali o dopadech ruské
agrese na Ukrajině na evropské ekono-
miky a podpořili rychlé přijetí dodatečné
finanční pomoci Ukrajině ve výši 5 miliard
EUR. Souběžně se zasedáním ministrů pro
energetiku jednali také o řešení vysokých
cen za energie a jejich finančních dopa-
dech na státní rozpočty.

Klíčovým bodem jednání ministrů fi-
nancí a guvernérů centrálních bank byla
možná řešení současných vysokých cen
energií. „Aktuální situace na energetických
trzích vyžaduje okamžité celoevropské ře-
šení a z pohledu významných finančních
dopadů zvažovaných kroků považuji za lo-
gické, že se tato debata promítá i do jed-
nání ministrů financí. Osobně považuji za
rozumné zastropovat na evropské úrovni
ceny elektrické energie z jiných než plyno-
vých zdrojů, kde vznikají enormní zisky.
A také oddělení cen elektrické energie od
cen plynu,“ říká Zbyněk Stanjura a do-
dává: „Na národní úrovni jsme přitom
připraveni přidat k evropskému řešení
i naše vlastní, aby konečné ceny energií
vyhovovaly domácnostem a podnikate-
lům v České republice.“

Po červencové dohodě na poskytnutí
1 mld. eur se ministři financí EU v Praze do-
hodli na urychlení další části makrofinanční
pomoci Ukrajině ve výši 5 mld. EUR. „Nová
půjčka ve výši pěti miliard eur půjde na
běžný provoz státu a zajištění chodu kri-
tické infrastruktury v zemi, jako například
úřadů, škol nebo nemocnic,“ říká ministr fi-
nancí Zbyněk Stanjura a dodává: „Na ná-
sledujících jednáních Ecofinu budu z po-
zice předsedající země prosazovat rychlou
dohodu na poskytnutí zbývajících tří mi -
liard eur, u kterých se musíme dohodnout
také na rozdělení této částky na půjčky
a granty.“ Mezinárodní měnový fond od-
hadl potřebnou finanční pomoc pro Ukra-
jinu v celkové výši 39 mld. USD, z čehož

přibližně 9 mld. eur přislíbila Evropská
unie.

V rámci debaty o hospodářské pomoci
Ukrajině ministři financí diskutovali také
o poválečné obnově Ukrajiny. „Rusko proti
nám vede ekonomickou válku a jeho hlav-
ním cílem je rozdělit společnost v zemích
EU a roztříštit evropskou jednotu. Proto je
na místě už dnes řešit vedle finanční po-
moci na běžný provoz Ukrajiny také její po-
válečnou obnovu, která čím dříve začne,
tím rychleji se země postaví na nohy. Ne-
bavíme se přitom o jednostranném nalé-
vání peněz, ale především o umožnění če-
ským a evropským firmám vstoupit na
ukrajinský trh a investičně se podílet na
obnově země, která nepochybně přinese
celou řadu atraktivních podnikatelských
příležitostí,“ uzavírá Zbyněk Stanjura.

Před společným zasedáním ministrů fi-
nancí zemí EU se uskutečnilo jednání gu-
vernérů evropských centrálních bank. Té-
matem byla rovněž válka na Ukrajině a její
dopady na ekonomickou situaci evrop-
ských zemí.

Druhý den neformálního zasedání Rady
ECOFIN v Praze jednali ministři financí EU
o udržitelnosti veřejných financí v evrop-
ských zemích. Tématem byl také další
vývoj evropského rámce pro přímé daně,
který by měl sloužit k podpoře ekonomic-
kého růstu a odstraňování překážek v ob-
lasti přeshraničních investic.

Návrat k fiskální disciplíně a apel na kon-
solidaci veřejných financí v zemích EU na
udržitelnou kolej patří mezi hlavní priority
českého předsednictví. V současnosti je
pro rok 2023 prodloužena tzv. úniková
klauzule z pravidel Paktu stability a růstu.
To znamená, že Evropská komise nebude
v plném rozsahu aplikovat postupy při po-
rušení fiskálních pravidel pro maximální
výši dluhu (60 % HDP) a deficitu (3 % HDP).

„Přestože jsme se po covidové krizi ply-
nule přesunuli do krize energetické, neměli
bychom odsouvat debatu o návratu evrop-
ských zemí k fiskální disciplíně. V součas-
nosti evropské vlády přirozeně musí zvy-
šovat státní výdaje za účelem pomoci do-
mácnostem a firmám s vysokými cenami

energií. Nesmíme ale zcela ignorovat vý-
znamně se prohlubující veřejné dluhy v EU
za posledních 20 let,“ říká ministr financí
Zbyněk Stanjura.

Debata se týkala také současných fiskál-
ních pravidel, které se s rostoucími veřej-
nými dluhy stávají spíše kosmetickými
pravidly, jejichž dodržování není efektivně
vymáháno. „Česká republika jako možný
budoucí člen eurozóny bude muset před
svým vstupem splnit kritérium dluhu do
60 % HDP. Přestože dnes toto pravidlo se
zadlužením ve výši 43 % HDP prozatím pl-
níme, velmi těžko se české veřejnosti vy-
světluje potřeba rozpočtové odpovědnosti
a dodržování fiskálních pravidel EU, když
současné průměrné zadlužení eurozóny
dosahuje zhruba 95 % HDP,“ dodává mini-
str Stanjura.

V prvním bloku jednání vystoupil k té-
matu udržitelnosti veřejných financí v ze-
mích EU také předseda Národní rozpočtové
rady Mojmír Hampl: „Je nepochybně potě-
šující, že zásadní diskuse o reformě rozpoč-
tových pravidel mezi ministry financí EU
probíhá v Praze a právě v době českého
předsednictví. Může totiž ovlivnit podobu
fiskální politiky v EU na mnoho let dopředu.
Tato debata je o to naléhavější, že probíhá
v časech extrémních fiskálních rizik v Unii,
které vyplývají z energetické a bezpečnostní
krize, a v časech bezprecedentně vysoké in-
flace a nárůstu úrokových sazeb, a tudíž
také nákladů na obsluhu dluhu. V tom
všem jsou problémy zemí EU podobné.“

Druhým bodem na programu druhého
dne jednání byla otázka harmonizace pří-
mých daní. „Jako předsedající země jsme
otevřeli debatu, zda by u některých celo -
evropsky přijímaných opatření na poli pří-
mého zdanění nebyla efektivnější cesta na-
příklad doporučení nebo sdílení nejlepší
praxe, namísto zavádění plošných směr-
nic. Ty jsou obecně schopné méně zohled-
ňovat specifika jednotlivých členských
států. V takových situacích hrozí, že směr-
nice přinese jen malé benefity, které
budou převáženy administrativními ná-
klady na podnikatele a stát,“ uzavírá Zby-
něk Stanjura. �

ECOFIN: Ministři financí jednali 
o udržitelnosti veřejných financí a harmonizaci přímých daní

Je důležité, aby dění v orgánech...
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Dle NRR došlo v posledních letech ke sní-
žení příjmů veřejných rozpočtů, zatímco
výdaje naopak narůstají. Strukturální de-

ficit, který je klíčovým ukazatelem pro vyhod-
nocení situace českých veřejných financí ze
střednědobého pohledu, se aktuálně pohybuje
okolo 3 % HDP. „Strukturální deficit, který vzniká
bez ohledu na to, zda se ekonomice daří nebo
ne, aktuálně činí zhruba 220 miliard korun.
Takto hlubokou střednědobou nerovnováhu
bohužel nevyřeší pouze ekonomický růst, ale
jsou nutné také aktivní kroky vlády vedoucí
k úpravě jak příjmové, tak výdajové strany stát-
ního rozpočtu,“ uvádí předseda NRR Mojmír
Hampl s tím, že tyto kroky sice nebudou popu-
lární, nicméně jsou z pohledu budoucnosti
Česka naprosto klíčové. „Stát je při své velikosti
a rozsahu jím poskytovaných veřejných služeb
ze stávajících příjmů neufinancovatelný,“ do-
dává Mojmír Hampl.

Se značnou nerovnováhou veřejné finance
do roku 2022 už vstupovaly. „Střednědobá ne-
rovnováha je dominantně dědictvím snížení
daní, konkrétně přijetí tzv. daňového balíčku
v roce 2020, který mimo jiné zrušil zdaňování
superhrubé mzdy, čímž veřejné rozpočty na
straně příjmů přichází aktuálně zhruba o 120
miliard korun ročně. Tento krok nejen přišel
v nesprávnou dobu, ale byl i makroekono-
micky kontraproduktivní a s jeho následky se
potýkáme dodnes, neboť výrazně přispěl ke
zvýšení inflačních tlaků,“ uvedl člen NRR Jan
Pavel. 

Nerovnováha veřejných financí dosáhla ta-
kového rozsahu, že může být reálně odstra-
něna pouze zvýšením daňových příjmů ve spo-
jení se změnou zákonů, které ošetřují takzvané
mandatorní výdaje či definují rozsah činností
státu. 

Opatření vypovídající o snaze dostat české
veřejné finance na udržitelnou trajektorii však
dosud zveřejněné vládní dokumenty neobsa-
hují a ani nenaznačují. „Návrh střednědo-
bého výhledu ministerstva financí počítá pro
roky 2024 a 2025 s neměnným strukturálním
deficitem na úrovni 2,9 % HDP, z čehož lze od-
vodit, že žádné systémové reformy se ne-
chystají, přitom na ně zůstává v tomto voleb-
ním období stále méně času,“ dodává Jan
Pavel a pokračuje: „Chápeme, že snaha o fis -
kální konsolidaci je komplikována novou krizí,
jejímž primárním hybatelem je útok Ruské fe-
derace na Ukrajinu. Řešení této krize by však
mělo být spojeno pouze s jednorázovými, ča-
sově omezenými výdaji, které se do struktu-
rálního salda, respektive deficitu nepropi-
sují.“ 

Strukturální deficit jako výsledek
rozvolnění fiskálních pravidel

V minulých letech se ukázalo, jak zásadní je pro
funkčnost a udržitelnost systému veřejných fi-
nancí dlouhodobá stabilita fiskálních pravidel.
Dvojí novelizace zákona o pravidlech rozpoč-
tové odpovědnosti v roce 2020 důvěryhodnost
systému značně podryla a nekvalitní legislativní
zásahy zejména do konstrukce pravidla struk-
turálního salda (deficitu) vedly ke značnému
znepřehlednění právní úpravy.

„Fiskální pravidla byla přes náš nesouhlas
zcela nevhodně rozvolněna ve formě poslanec-
kého pozměňovacího návrhu, který neprochází
přes Legislativní radu vlády. Ta zabezpečuje
mimo jiné to, aby se do právního systému ne-
dostávala vadná ustanovení a paragrafy,“ říká
Mojmír Hampl. Největším problémem právní
úpravy v novelizovaném znění je její nelogičnost
a nejasnost. Zatímco ministerstvo financí z ny-
nějšího znění zákona vyvozuje, že má z právního
hlediska pro konsolidaci veřejných financí dosta-
tek prostoru a času, a tedy nemusí spěchat, NRR
uvádí, že ustanovení novelizující pravidlo struk-
turálního salda, konkrétně stanovení výdajových
rámců, jednoznačně pamatuje pouze na rok
2022. Protože právní úprava pro rok 2023 a ná-
sledující roky v ustanoveních, které přinesla no-
velizace, chybí, má být dle NRR od příštího roku
opět aplikováno pravidlo strukturálního salda ve
výši –1 % HDP. Vrátit se k tomuto pravidlu by
tedy znamenalo, že by deficit pro rok 2023 musel
být o zhruba 140 mld. Kč nižší. 

Stárnutí populace nadále hlavním faktorem
dlouhodobé nerovnováhy
Klíčovým ukazatelem situace veřejných financí
z dlouhodobého hlediska je projekce výše ve-
řejného dluhu na konci 50letého horizontu. Dle
letošní projekce, předpokládající po dobu příš-
tích padesáti let stávající příjmové a výdajové
politiky, by v roce 2072 činil veřejný dluh 296 %
HDP. Nejedná se však o predikci skutečné výše
dluhu za padesát let, nýbrž o ukazatel rozsahu
dlouhodobé nerovnováhy.

Jedním z hlavních důvodů dlouhodobé ne-
rovnováhy veřejných financí je demografická
struktura České republiky a s ní spojená neudr-
žitelnost důchodového systému. Počet starob-
ních důchodců bude dle Českého statistického
úřadu kulminovat kolem roku 2058 na úrovni
zhruba 3,1 milionu osob, což je přibližně o 700
tisíc více než nyní. Na jednoho občana staršího
65 let tak bude za 40 let připadat 1,7 osoby
v produktivním věku (dnes je to 2,8 osoby).

Náraz na dluhovou brzdu se oddaluje.
Nezaslouženě a jen o pár let

Míru naléhavosti řešení obou nerovnováh
NRR ukazuje také na projekci roku, kdy Česko
narazí na takzvanou dluhovou brzdu, tedy kdy
výše dluhu dosáhne hranice 55 % HDP, na
které je tzv. dluhovým fiskálním pravidlem
ukotvena. 

V roce 2021 dosáhl poměr dluhu sektoru
vládních institucí k HDP hodnoty 42 % a mezi-
ročně tak vzrostl o 4,4 p. b. Dle projekce NRR
by k prolomení hranice dluhové brzdy došlo
v roce 2028. Ve srovnání s předchozí Zprávou
to je o 4 roky později, jedná se tedy o dílčí zlep-
šení. „Nejde však o důsledek žádoucích refo-
rem, ale o fakt, že hospodaření veřejných roz-
počtů v roce 2021 skončilo lépe, než bylo pů-
vodně očekáváno. Určitou roli v tomto případě
hraje také vysoká inflace, která snižuje poměr
veřejného dluhu k HDP,“ upozorňuje Jan
Pavel. 

Finanční zátěž pro budoucí generace

Fiskální rozvolnění během pandemie covidu
není jedinou příčinou současné nerovnováhy
veřejných financí. „Kdyby se české vlády cho-
valy fiskálně odpovědně a během ekonomicky
příznivých let, předcházejících pandemii, vytvá-
řely rezervy pro případ krize, byla by nynější si-
tuace veřejných financí výrazně optimističtější,“
objasňuje Jan Pavel. NRR také opakovaně vy-
zývá k provedení potřebných reforem v oblasti
penzijního systému, který, jak ukazují její pro-
jekce, se v této podobě stane počínaje třicátými
lety významným faktorem tlačícím veřejné fi-
nance do deficitů. Odsouvání reformních kroků
fakticky pouze přesouvá finanční zátěž z aktu-
álně ekonomicky aktivních generací na gene-
race budoucí. 

„Bohužel ani aktuální vývoj nenasvědčuje, že
by se situace veřejných financí měla obracet
k lepšímu. Naopak, avizované zásahy do ener-
getického trhu mohou pro veřejné rozpočty
znamenat bezprecedentní a přitom dlouhodo-
bou zátěž. Jak ukazuje zkušenost ze světa, jed-
nou spuštěné rozsáhlé programy kompenzací
cen energií se velmi obtížně vypínají a mohou
se stát dalším významným mandatorním výda-
jem veřejných rozpočtů, a to zejména v situaci,
kdy většina odborníků nečeká rychlý návrat cen
energií na úrovně před začátkem roku 2022. To
bude zesíleno faktem, že samotné kompenzační
programy budou do jisté míry umožňovat
cenám držet se na vyšších úrovních,“ uzavírá
Mojmír Hampl. �

5
3I2022

Propast mezi příjmy a výdaji rozpočtů se zvětšuje. 
Obrat směrem k udržitelnosti není na obzoru
České veřejné finance se nacházejí ve významné nerovnováze, která vznikla kombinací fiskálně nerozvážných
kroků učiněných zejména v posledních dvou letech a dlouhodobého neřešení budoucích dopadů demografického
vývoje. Ve srovnání s loňským rokem došlo v projekcích vývoje zadlužení jen k drobným zlepšením, klíčové závěry
Národní rozpočtové rady (NRR) se tak nemění – pokud nedojde k významné změně daňových a výdajových politik,
lze očekávat náraz na dluhovou brzdu v řádu jednotek let; od 30. let pak bude vlivem stárnutí populace nárůst
veřejného dluhu tak razantní, že jej vzhledem k výši dluhové služby bude obtížné financovat. Vyplývá to ze Zprávy
o dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí, kterou vydala Národní rozpočtová rada. 
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Do průzkumu se zapojila stovka firem
působících v České republice a hned
na jeho začátku 87 % podniků po-

tvrdilo, že se aktivně udržitelnosti věnují.
Jako velmi důležitou pro konkurenceschop-
nost firmy ohodnotilo udržitelnost 60 %
firem. Že firmám není cizí zkratka ESG, po-
tvrdila informace o tom, že plných 70 %
z nich vnímá udržitelnost jako komplexní pří-
stup k naplňování ESG. Mezi tím, co přimělo
podniky věnovat se systematicky udržitel-
nosti, se nejčastěji objevuje vlastní přesvěd-
čení, konkurenceschopnost a udržení ná-
kladů, snaha zvýšit svoji atraktivitu u zákaz -
níků a obchodních partnerů a také snaha vy-
stupovat jako lepší zaměstnavatel. Cíle udr-
žitelného rozvoje OSN zná rámcově polovina
dotázaných, většina z nich 82 % se na některé
konkrétní cíle zaměřuje. Nejčastěji se jedná
o odpovědnou výrobu a spotřebu, zdraví
a kvalitní život a také rovnost mužů a žen.

Velkých firem se týkala část průzkumu
o reportingu. Z padesáti podniků odpovědělo
pouze 21 % ne na otázku, zda jsou seznámeni
s aktuálním návrhem Evropské komise
o směrnici o náležité péči podniků v oblasti
udržitelnosti (Corporate Sustainability Due
Diligence – CSDD). Tyto podniky by také od
Svazu nejvíce uvítali pomoc v oblasti prosa-
zování a hájení zájmů na národní, evropské
a globální úrovni. A opakovaně se v odpově-
dích menších i větších firem objevilo volání
po příkladech dobré praxe, které poslouží
jako zdroj inspirace.

Takovým podnikem je i Škoda Auto, který
jsme nedávno navštívili.

Automobilka by během jedné dekády
měla všechny své závody v České republice
proměnit na uhlíkově neutrální. Už od roku
2020 je uhlíkově neutrální závod na výrobu
komponentů ve Vrchlabí, přeměna čeká Mla-
dou Boleslav a Kvasiny. 

Kromě svých velkých energetických pro-
jektů chystá také změnu ve využívání recyklo-
vaných materiálů, větší užití by měly najít
přímo ve výrobě nových aut.  Jak říká Kar-
sten Schnake, člen představenstva Škody
Auto za oblast nákupu „Už dnes vyrábíme
potahy sedadel utkané z nití vyrobených

Udržitelnost se stává nedílnou součástí byznysu
Začlenění udržitelnosti do obchodního modelu firem je příležitostí jak výrazně prospět celé planetě.
Firmy mají v oblasti udržitelnosti velkou odpovědnost a podle průzkumu, který Svaz průmyslu
a dopravy realizoval na přelomu května a června, si to podniky nejen uvědomují, ale konkrétní kroky
na cestě k udržitelnosti už podnikají. 
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z PET lahví. Na každý elektromobil Enyaq při-
padá zhruba tisíc plastových lahví.“ Zajímavé
je využití kávy. Slupky se totiž používají na
vyčinění kůže. Škoda se proto chystá zaměřit
přímo na produkci kávy, kdy slupky použije
k výrobě a kávu pak nabídne svým zaměst-
nancům.  

Dalším příkladem dobré praxe je i Plzeň-
ský prazdroj, který udělal důležitý krok na
cestě k maximální cirkularitě obalů. Podíl re-
cyklátu obsaženého v plechovkách Pilsner
Urquell zvýšil na 75 %, což je aktuálně nej-
vyšší certifikovaná úroveň dostupná na trhu.
Díky většímu poměru recyklovaného hliníku
mají nové plechovky až o 30 % nižší uhlíko-
vou stopu a ušetří přes 1500 tun nového hli-
níku ročně.

Prazdroj také podporuje opakované využití
obalového materiálu a v loňském roce spolu
s dalšími tuzemskými nápojovými společ-
nostmi založil Iniciativu pro zálohování, která
otevřela dialog o zavedení plošného záloho-
vého systému na plechovky a PET lahve
v Česku. „Naším cílem je maximální cirkula-
rita obalů. To znamená využívat je opako-
vaně, jako to děláme u skleněných vratných
lahví či sudů, které aktuálně tvoří přes 70 %
našeho portfolia. Nebo nový obal vyrobit
z použitého obalu – z recyklátu, tedy z po-
užité nápojové plechovky znovu vyrobit
novou plechovku,“ vysvětluje Pavlína Kalou-
sová, ředitelka firemních vztahů a komuni-
kace Plzeňského Prazdroje. V souladu s touto
strategií definitivně ukončil Prazdroj na konci
loňského roku stáčení piva do PET lahví. 

Příkladem změn v těžkém průmyslu jsou
Třinecké železárny, které letos startují reali-
zaci konkrétních projektů pro snížení emisí
CO2 do ovzduší. Jejich objem podle propočtů
klesne do roku 2030 o více než polovinu. In-
tegrovaný transformační projekt Green Werk
se dotkne energetiky, výrobkového portfolia
i výrobních procesů prvovýroby.

Podmínkou splnění všech aspektů výroby
zelené oceli je podle generálního ředitele zá-
roveň ekonomicky dostupná energie. „Aby-
chom byli féroví, nelze zakrývat, že zelená
ocel bude pro zákazníky dražší. Podotýkám,
že není vyřešena otázka exportu, který bude
pro Evropu znamenat konkurenční nevýhodu
na světových trzích. Podle nedávno zveřej-
něné studie společnosti Prognos pro asociaci
německých výrobců oceli bude snížení emisí

CO2 stát 600 eur hrubé přidané hodnoty na
jednu tunu oceli,“ dodal Jan Czudek.

Řada firem se naopak teprve chystá při-
způsobit nové realitě. Nutí je k tomu i evrop-

ská směrnice CSRD. Určuje pravidla, podle
nichž budou muset podniky informovat
o své nefinanční činnosti. Nejdříve, ve fi-
nanční zprávě za rok 2024, budou muset
novým požadavkům vyhovět velké společ-
nosti. Malé a střední kotované na burzách
přijdou na řadu od roku 2026 a ještě budou
moci požádat o dvouletý odklad. Průzkum
Svazu průmyslu a dopravy zkoumal, jak se
majitelé a odpovědní manažeři na reporto-
vací povinnost připravují. Povědomí o této
nové povinnosti má 71 procent z nich a 87
procent uvedlo, že se věci aktivně věnují.
Většina z velkých firem má již vypracovanou
strategii a cíle udržitelnosti (63 procent)
a pravidelně s nimi seznamují zaměstnance.
Z šetření vyplynulo i to, že koncept ESG pod-
nikům slouží jako vodítko pro tvorbu nefi-
nančních zpráv.

Jak ale dodává poradkyně prezidenta
Svazu průmyslu a dopravy i jeho generální
ředitelky pro oblast mezinárodních organi-
zací a EU Vla dimíra Drbalová, je potřeba vzít
v úvahu i to, že firmy potřebují více flexibility
a méně restrikcí: „Zvyšující se míra detailu
podávaných zpráv stupňuje administrativní
nároky a nepřiměřeně zasahuje do citlivých
podnikových strategií.“ Firmy proto od svazu
mimo jiné očekávají pomoc při prosazování
a hájení jejich zájmů při vzniku směrnice.

Právně nastavená ESG strategie může
firmě přinést konkurenční výhodu a nové
trhy. Aktuálně je nejsledovanější to, co
skrývá písmeno E, tedy environmentální část
byznysu a klimatická neutralita. „Přináší to
novou legislativu a tomu se musí přizpůsobit
i jednotlivé podniky a jejich byznysové stra-
tegie,“ říká Petr Jonák, člen představenstva
Svazu průmyslu a dopravy ČR, který vede ex-
pertní tým pro udržitelnost, a dodává „Naše
firmy by zároveň měly vědět, že samotný re-
porting a jeho metodika jsou celosvětově
„work in progress“. Když začala ruská agrese
na Ukrajině, tak ESG experti reálně řešili,
jestli by zbrojaři neměli mít vyšší ESG skóre.
Známý je i spor Elona Muska, kterému se ne-
líbilo vyřazení ekologické Tesly z žebříčku
S&P 500, což je mimochodem krásný důkaz,
že ESG není jen o životním prostředí, ale také
o podmínkách zaměstnanců nebo gover-
nance. Také se již objevují různé pokusy o lo-
kální české žebříčky nebo metodiky, které ale
nemají větší význam než určité PR. �
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Francouzsko-české fórum 
na téma udržitelného průmyslu
a energetické účinnosti
O udržitelnosti se bude hovořit také
v průběhu Mezinárodního strojírenského
veletrhu v Brně. Fórum pořádá 5. října
Sustainaible Business Forum Francouz-
sko-české obchodní komory ve spolu-
práci se Svazem průmyslu a dopravy ČR
a za podpory Komerční banky, společ-
ností Manutan, Schneider Electric a To-
talEnergies. Cílem francouzsko-českého
fóra o udržitelném průmyslu a energe-
tické účinnosti je představit konkrétní
příklady využití inovativních technologií
a řešení v následujících oblastech: úspory
energie v průmyslu, snižování uhlíkové
stopy, zelené materiály a cirkulární eko-
nomika.

Udržitelnost ve zkratkách
ESG 
Environmental, Social, and Gover-
nance. Zkratka odkazuje na nové re-
portingové požadavky v oblasti udrži-
telnosti. ESG je de facto hodnocení
odol nosti firmy v oblasti sociálních
a environmentálních rizik.

CSRD 
Corporate Sustainability Reporting Di-
rective. Evropská směrnice o nefinanč-
ním reportingu, která má vyjasnit klí-
čová data pro reporting firem v oblasti
udržitelnosti. Půjde například o data
o dopadech, strategiích a cílech s ohle-
dem na dekarbonizaci ekonomiky.

SDGs 
Sustainable Development Goals. Se-
dmnáct cílů udržitelného rozvoje je
prezentováno jako program OSN roz-
voje na následujících 15 let (2015–
2030) 
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Ostrov u Stříbra se díky společnosti KION
stal střediskem komplexních logistických
řešení. Můžete to více konkretizovat?

Společnost KION AG se mezi lety 2014-
2015 rozhodla postavit první výrobní
závod ve východní Evropě. Do té doby
byla většina výroby soustředěna v Ně-
mecku, Francii či Itálii. První závod, který
zde KION AG nechal postavit, byl v rámci
divize ITS (Průmyslové vozíky) pod znač-
kou Linde a šlo o výrobu re-trucků (zakla-
dačů). Vzhledem k úspěchu závodu číslo 1
(zvláště v oblasti nákladů a efektivity vý-
roby) se KION rozhodl expandovat v rámci
druhé divize SCS (automatické sklady
a sys témy), která je „dvorním“ dodavate-
lem společnosti Amazon a následovala tak
růst Amazonu v rámci Evropy. 

Znamená to, cituji z jednoho článku, že ev-
ropský lídr na trhu manipulační techniky
se u nás dobře zabydlel?

Rozhodně ano a nejen to, dokonce se
stáváme hlavní lokací a kompetenčním
centrem pro KION v Evropě. Oba závody
jsou dnes velmi dobře etablované a patří
mezi nejlepší závody, a to ať už našimi
technologickými standardy (stroje a vý-
robní procesy), anebo i výrobními sys -
témy, které se podařilo vyvinout a pos -
tupně zavést.

Takže je možné říci, že kvalita práce za-
městnanců závodu ve Stříbře je totožná
s tou německou?

Asi to bude znít trochu namyšleně, ale
v řadě případů si dovolíme říci, že kvalita
odvedené práce je vyšší. Naše produktivita
a kvalita je na špičkové úrovni, na což jsme
patřičně hrdí. 

A pokud jde o již zmíněnou produktivitu?
Nedávno jsem zaznamenal jeden článek
o tom, že v ní za naším západním souse-
dem dosti zaostáváme.

Jak jsme již zmínili v předchozí odpo-
vědi, produktivita je u nás na velmi vysoké
úrovni. Takzvaná přímá produktivita, rozu-
mějme plnění norem ve výrobě, je jedno-
značně vyšší, než byla na západě, odkud
byly výrobky do České republiky přesu-
nuty. Lidé, kteří u nás pracují přímo ve vý-
robě, jsou velmi šikovní a pracovití, což se
tak často nestává (jak v ČR, tak na západě).
Pokud se bavíme o produktivitě podpůr-
ných oddělení (technologie, logistika atd.),
zde je stále co zlepšovat (občas se více na-
dřeme na stejný výsledek), protože někde
oproti západu ztrácíme. Chybí nám trochu
průmysloví inženýři „Baťovského“ typu,
kteří znají technologii, zároveň rozumí fi-
nančním hlediskům, a hlavně mají vizi. Ale
i zde se postupně posouváme.

Výrobní program dnes tvoří vysoko-
zdvižné vozíky a dopravníkové systémy.
Řekněte nám o nich více?

V rámci divize ITS patříme do skupiny
skladových systémů. To znamená, že vy-
rábíme techniku, která se používá přímo
ve skladech. Jde o takzvaný re-truck ne-
boli zakladač, který je používán pro inten-
zivní manipulaci (vysoká rychlost, vysoký
zdvih, úzké uličky) uvnitř skladů. Dalším
produktem je ručně vedený elektrický
vozík (často se s ním setkáte v průmyslo-
vých firmách, kde je potřeba manipulovat
s materiálem od stroje ke stroji, anebo od
stroje do meziskladu).

Náš závod je součástí divize Supply
Chain Solutions koncernu KION GROUP.
Naše produkty jsou součástí technologic-
kých a logistických řešení pro dodavatel-
ské řetězce. Našimi zákazníky jsou skupiny
Amazon, Decathlon, Aldi, Tesco, Google,
Carrefour atd.

Portfolio produktů vyráběných v našem
závodě můžeme rozdělit na tři podsku-
piny:

MCS – Dematic Modular Conveyor Sy-
stem je zcela integrovaná technologie do-
pravníku balíků pro manipulace s pouzdry,
taškami, podnosy nebo obálkami balíků.

DPS – Dematic Pouch System je flexibilní
a škálovatelné řešení, které lze použít ke

Hlavním směrem KIONu je mít lídry, 
kteří jsou schopni sami nastavovat náročné cíle, které plní,
řekli CzechIndustry Michal Kříž – Plant manager KION Stříbro ITS a Karel Vlček – Plant manager KION
Stříbro SCS společnosti KION AG
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skladování, přepravě, třídění a sekvencování
jednotlivých položek na podporu čistě e-ko-
merce a „omni-channel order fulfillment
operations“. Systém používá vaky pohybu-
jící se na shora zavěšených drahách.

DMS – Dematic Multishuttle System je
vysoce účinný systém pro ukládání pře-
pravek, kartonů, táců nebo jednotlivých
svazků. Jedná se o efektivní řešení fázo-
vání, které nabízí prostorově úsporné úlo-
žiště a vyrovnávací paměti s vysokou hus-
totou úložiště a maximální provozní flexi-
bilitou.

V čem je podle Vás TOP jejich řešení a kde
všude mají uplatnění?

Společnost KION a její značky patří pri-
márně do prémiového segmentu (tzv.
high demanders), anebo technicky efek-
tivní oblasti (tzv. efficiency seekers). Jsou
to technologicky nejvíce pokročilé vozíky,
které dnes lze koupit a jejich bezpečný
provoz je absolutní prioritou a s tím spo-
jené bezpečnostní řešení. Hlavní uplatnění
je ve skladech a při manipulaci materiálu
do výroby či do obchodních prostor. 

Společnost Dematic je partner při navr-
hování, budování a podpoře inteligentních
automatizovaných řešení. Pomáháme do-
davatelským řetězcům zajistit budoucnost
obchodu ve výrobě, skladování a distri-
buci. 

Naším zákazníkům nabízíme velmi ši-
roké portfolio hardwarových i softwaro-
vých řešení projektovaných vždy přesně
dle požadavků našich zákazníků od velmi
malých až po značně rozsáhlé projekty.

A pokud jde o odběratelské země?
V podstatě dodáváme do celého světa

a na všechny kontinenty (od Ameriky, přes
Afriku, Evropu až po Asii). Samozřejmě
majoritu tvoří zákazníci v Evropě (Ně-
mecko, Francie a Velká Británie).

Jako výrobní závod v evropském regi-
onu EMEA jsou naši zákazníci primárně
v Evropě. Ve 100% míře je tomu tak u pro-
duktů Modular Conveyor System a Dema-
tic Multishuttle System, kde dodáváme
pouze do Evropy. Výjimkou je však pro-
dukt Dematic Pouch System, který je vyrá-
běn pouze v našem závodě, kdy naše se-
stavy putují do všech světových regionů.

Udržitelnost je nezbytná součást firemní
strategie, zaznělo na valné hromadě KION
Group letos v květnu. Jak konkrétně se to
projevuje v „našich podmínkách“?  

Na rozdíl od „automotive“ sektoru jsou
vozíky z KIONu od začátku zaměřeny pri-
márně na elektrickou energii = bateriový
pohon, stejně tak jsou i automatické sklady
poháněny elektrickou energií. Mimocho-
dem, byli jsme připraveni již několik let
před elektromobily, například Teslou:-).
V oblasti výroby tzn. výrobních závodů jde
o efektivní využití energií (přechod na be-
zemisní zdroje – například FV elektrárny na
střechách závodů, rekuperace tepla z inter-
ních zařízení jako jsou lakovny a využití
tepla pro vyhřívání hal apod.). Dále jde
o velkou část znečištění, které tvoří do-
prava, takže dnes v pří padě rozhodnutí

9
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o nominaci dodavatele a změně dodava-
tele nehraje roli jen cena, ale i dopad na
spotřebu CO2 a znečištění planety díky do-
pravě. 

Budoucnost přeje připraveným. V případě
společnosti KION to znamená, že digitali-
zace a automatizace jsou trendem pro
současnost a budoucí dobu. Nakolik to
ovlivní výrobu ve Stříbře?

Čeká nás první krok vyšší digitalizace,
který nazýváme tzv. Business Transfor-
mation, kdy dochází k přechodu na S4H
(SAP 4 Hana) a zároveň připravujeme op-
timalizaci procesů tak, aby byla většina
již digitální či připravená na budoucí di-
gitalizaci. Co se našich závodů týče, již
od začátku využíváme systémy IoT –
MES a EWM, které nám pomáhají vyrá-
bět dle digitálních dat, což je dobrý zá-
klad pro následné rozšíření. Na to samo-
zřejmě navazuje automatizace, která
může být částečně nezávislá na digitali-
zaci, ale spojení obou světů enormně
zvyšuje efektivitu, flexibilitu a schopnost
dodávek včas. V rámci automatizace in-
vestujeme desítky miliónů EUR do auto-
matizovaného procesu přípravy profilů
(řezání, tryskání, měření a obrábění) a ro-
botického sváření, čímž zvyšujeme kapa-
city a zároveň efektivitu. Stejně tak nám
to pomáhá v pokrytí pracovních sil, které
na trhu prostě nejsou a dlouhodobě ke
zlepšení určitě nedojde. Již dnes jsme
tímto pro KION jeden z mála závodů,
který je schopen konkurovat čínským vý-
robcům. 

Má válka na Ukrajině dopady na výrobu
v Česku? Jak konkrétně?

Samozřejmě, že má. Čteme to dnes
a denně, takže kromě zdražování energií je
to primárně chybějící materiál a jeho ros-
toucí cena. Jde hlavně o ocelové díly
a elektroniku. V podstatě dříve relativně
stabilní dodavatelský řetězec se rozpadl
a firmy aktivují záložní plány, které se

mění za pochodu. Vždy záleží na tom,
který dodavatel nemá materiál, anebo se
ocitl ve finančních problémech, což se
dělo již během epidemie COVID-19. Zde
máme obavu, že finanční kolapsy nás ve
vyšším počtu teprve čekají.

Co Vám přináší práce v prestižní meziná-
rodní společnosti?

Budeme konkrétně mluvit o KION AG,
protože jeden z nás pracoval ve více me-
zinárodních společnostech a druhý měl
možnost se seznámit s pracovními pod-
mínkami v řadě jiných. KION je opravdu
jiný. Když to vezmeme obecně, tak KION
je společnost, která investuje nemalé pe-
níze a úsilí do svých zaměstnanců. Přitom
nedochází jenom k proklamaci a nakonec
je realita jiná, rozvoj zaměstnanců je
v DNA společnosti. V KIONu je zavedený

proces, kterému se říká „fair-play pro-
cess“ leadership. Není to nic jiného než
rozumný přístup k odpovědným manaže-
rům, kteří nejsou tlačeni do nesmyslných
cílů a následně tráví čas vysvětlováním,
proč jich nedosáhli a jaké další akce
budou dělat, aby těchto cílů bylo dosa-
ženo. Hlavním směrem KIONu je mít
lídry, kteří jsou schopni sami nastavovat
náročné cíle, které plní. Dalším důležitým
faktorem jsou naši nadřízení. My osobně
máme nad sebou „šéfa“, který je výbor-
ným lídrem (rozumí problematice, má
vizi, požaduje výsledky, ale zároveň se za
nás umí postavit). Co si vlastně více přát.
Rádi bychom zdůraznili, že jsme OEM.
Pro člověka pracujícího roky v průmyslu
je to top pozice, jste na vrcholu dodava-
telského řetězce, určujete trendy a máte
vše takzvaně ve svých rukách. A v nepo-
slední řadě je v KIONu prostor pro pra-
covní propojení kolegů napříč celou sku-
pinou. 

A pokud jde o zaměstnance, vnímají to
také tak?

Doufáme, že ano:-). Samozřejmě záleží
na tom, o jakých pozicích se bavíme. Ope-
rátor výroby spíše hledí na finanční pod-
mínky a jak se k němu firma (respektive
management) chová, pracovníci v kance-
lářích jsou již často zapojeni do meziná-
rodních projektů a motivace je rozdělena
mezi finanční část a zároveň zajímavost
práce a prostředí. A v neposlední řadě
tady máme management a ti samozřejmě
výhody znají. Bohužel v aktuální situaci
s dodavateli se každý snaží spíše přežít.
Ale rádi bychom věřili, že si firemní kul-
tury a férového přístupu lidé váží.

Takže se o svou budoucnost obávat ne-
musejí?

Rozhodně ne. Jako management firmy
se již několik let snažíme starat o to, aby-
chom byli nedílnou součástí KIONu. Tomu
odpovídá i množství práce, které se k nám
přesouvá ze západních zemí. �

10
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Hlavním směrem KIONu je mít lídry...

>
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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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Při příležitosti letošního jubilea jsme si po-
vídali s oběma zakladateli, Petrem Kauf-
manem a Petrem Strunzem.

Profiku jste zakládali brzy po revoluci, proč
jste si zvolili právě obor CNC strojů a obrá-
bění?

Petr Kaufman: Celý profesní, ale i soukromý
život mám spojený s prací s kovy. Především
s obráběním. Když měl konvenční stroj nějaké
možnosti zautomatizování, tak jsem je s ra-
dostí využil. Když šla práce zrychlit, tak jsem ji
zrychloval. Přechod k CNC strojům je proto na-
prosto logické vyústění mého zájmu. Obrá-
bění, jak jej známe dnes, není zdaleka překo-
nané a má trvale vysoký potenciál. 

Petr Strunz: Oba máme ke strojařině velmi
blízko a tušili jsme vnitřně, že jednou bude
poptávka firem po nových strojích. Začínali
jsme bez zkušeností, bez peněz i bez majetku.
Postupem času se ukázalo, že skvěle zvládáme
stroje, které dělají třísky a příslušenství a za-
čaly se objevovat zajímavé projekty. Například
v roce 1996 jsme dodávali linku se třemi CNC
soustruhy HYUNDAI a se třemi portálovými
roboty do jedné slévárny. Dneska s vlastní
konstrukcí a výrobou už nabízíme plnohodnot-
nou robotizaci.

Jak už předchozí otázka napověděla, Profika
letos slaví 30. výročí od svého založení. Jaké
byly začátky v 90. letech?

Petr Kaufman: Popravdě mi připadalo na-
prosto logické, že po revoluci začneme podni-
kat. Stejně tak to cítila i moje rodina, která naše
podnikání vždy naprosto přesvědčeně podpo-
rovala. Obráběním vznikají krásné a náročné
součástky, velmi oceňuji takovou preciznost
a čistotu. A také jsme získali velmi důležité
partnery ve dvou slavných jihokorejských fir-
mách. Na CNC strojích HYUNDAI a HANWHA,
které mnoho desetiletí dodáváme, se takové
krásné a funkční výrobky vyrábějí lehčeji, než
na jiných strojích.    

Petr Strunz: Byla to rozhodně výzva, před
30 lety jsme o podnikání nikdo nevěděli vůbec
nic. Pamatuji si na telefonování zákazníkům
z budky, na to, jak jsme sami sobě nevypláceli
mzdy, na placení odvodů státu, i na používání
jednoho společného počítače a později jediné
kopírky.  

Na co jste opravdu hrdí, co se Profice po-
vedlo?

Petr Kaufman: Cením si hlavně spolupra-
covníků. Jejich odbornosti a pracovitosti.
Věřím, že jsou sami hrdí na to, že dobře zvlá-
dají tak složitou a precizní techniku. Musíme si
uvědomit, že před 30 roky nebylo vše tak
běžné, jak je v dnešní době. 

Petr Strunz: Především si vážím lidí od
strojů, kteří kolikrát v celkem šílených tepel-
ných podmínkách dokáží vyrobit nádherný díl,
s prvotřídními hranami, rozměry a povrchy. Co
se týče pracovníků z továrny HYUNDAI
a HANWHA, tak zde oceňuji nekonečnou pra-
covitost a hrdost na své stroje. Konečně doklá-
dají to i naše zkušenosti. Chyba na stroji se ob-
jevuje opravdu minimálně a je nepřeberně
mnoho a mnoho instalací, kdy jsme pro servis
nebyli roky zapotřebí. Jednoduše vše funguje,
jak má.    

Profice samozřejmě vyrostla řada konkurentů,
v čem se vaše firma liší a kde je její výhoda?

Petr Kaufman: U nás klient může dostat
ucelený balíček od prvních konzultací přes
pomoc s financováním až po školení perso-
nálu a pravidelný servis. Nabízíme stroje de-
sítky roků a vždy jsme měli svůj tým pravi-
delně školených servisních specialistů. Nikdy
jsme neoddělovali od prodeje servis, techno-
logické služby a ani vývoj nadstavbových pe-
riferií. V tom vidím, spolu s vysokou odbor-
ností našich techniků, ceněnou výhodu. Vždy
zpracováváme jednotlivý kontrakt a k němu

30 let s Profikou: začala s prodejem CNC strojů, 
dnes nabízí i vlastní robotizaci
Česká společnost Profika je už 30 let zkušeným odborníkem v oblasti CNC strojů. Nejenže je
výhradním dealerem pro slavné jihokorejské značky HYUNDAI WIA a HANWHA, ale zákazníkům
nabízí komplexní řešení od konzultací, přes pomoc s financováním až po školení obsluhy a servis.
Soustředí se rovněž na další rozvoj v oblasti robotizace a digitalizace. 

12
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Podzimní akce!
Oslavte s Profikou její 30leté výročí.

Do konce října 2022 
získáte výhodný balíček. 

Stačí při objednávce či konzultaci
uvést kód PROFIKA30!

Profika je výhradním dealerem HYUNDAI WIA a HANWHA pro český a slovenský trh.
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vztažené služby poctivě. Až s čestností Rych-
lých šípů :-) 

Petr Strunz: Snažíme se být naprosto slušní
a co nejvíce profesionální, jak už náš název na-
značuje. Snad to tak cítí i naši stálí zákazníci,
sami za sebe máme dojem, že to oceňují
a máme proto trvalé a dobré vztahy. Klienti se
vrací, což je naším velkým vyznamenáním. 

Zmiňovali jste vývoj. Na co se v tomhle
ohledu Profika zaměřila? 

Petr Kaufman: Vždycky jsme pro naše zá-
kazníky tvořili různá zlepšení. Před každým
jednotlivým prodejem projde naprostá vět-
šina CNC strojů naším servisním oddělením
v hale v Benátkách nad Jizerou. Testujeme
a kontrolujeme stroj. Dotahujeme svorkov-
nice, vytváříme „kuchařky“ pro jednodušší
obsluhu. Nahráváme do strojů češtinu, tvo-
říme a doplňujeme chybová hlášení v češtině
a podobně. Snažíme se prostě klientům vyjít
vstříc.     

Petr Strunz: Naše divize PROFIKA ROBO-
TICS necelé desetiletí vyrábí a dodává robo-
tická pracoviště, kde implementuje k našim
CNC strojům HYUNDAI WIA kompletní robo-
tická pracoviště. Navíc vyrábíme a dodáváme,
i naše vlastní robotické buňky lehce přemísti-
telné k jinému CNC stroji.

Tato doba není pro průmysl a strojírenství jed-
noduchá. Jen co jsme se vypořádali s covidem
a stále bojujeme s dozvuky epidemie, už se
roztočila inflační spirála, obrovský zásah je
i ruská válka na Ukrajině. Jak se s tím doká-
žete vypořádat?

Petr Kaufman: Podnikatelé v oboru prodeje
CNC strojů jsou tímto neutěšeným stavem vý-
razně zasaženi. My samozřejmě uděláme vše
nutné pro to, abychom si udrželi naše zlato,
tedy vlastní, firmou vychované odborníky. Ne-
chceme ztratit ani jednoho. Ekonomických krizí
už jsme za 30 let zažili několik a všechny jsme
je zvládli, stejně jako český průmysl. Věříme,
že máme dobré a zdravé jádro, které nám
spolu s poctivým přístupem, zkušenostmi
a dobrým plánováním pomůže vše překonat.
Navíc máme i zodpovědnou finanční politiku
a umíme se připravit. Koneckonců i v této
době jsme jedni z mála, kdo má stále stroje
skladem! Mohu tedy říci, že jsme stabilní a bu-
doucnosti se nebojíme.

Petr Strunz: Dopady na náš obor jsou ve-
liké. Když je nejistota jakéhokoliv druhu, tak
lidé spoří a neinvestují. Na druhou stranu ale
požadují servis na své stroje, které máme v ČR
a na Slovensku. A ten držíme pořád na stejné,
velmi vysoké úrovni, kdy řešení najdeme
v řádu hodin či dní. A disponujeme i obrov-

ským evropským skladem s náhradními díly,
takže zde nejsme nijak omezeni. Opět tedy vě-
říme, že mají zákazníci důvod dát nám svou
důvěru. 

Výročí firma oslavila i tím, že obdarovala
ostatní. Jakou akci jste si zvolili?

Petr Kaufman: Ano, v letošním roce slavíme
po celý rok naše 30leté výročí. Postupně vyhod-
nocujeme reakce na vyhlášenou podporu třiceti
projektům. Vyzvali jsme totiž zájemce z oboru,
aby nám předložili svůj projekt spojený s CNC
stroji, robotizací nebo automatizací. My si je
rádi vyslechneme, navrhneme jim, jak umíme
být nápomocni. Může se jednat například
o technologickou podporu nově vyvíjeného
dílu, nebo třeba možnosti automatizace a robo-
tizace stávajících technologií. O výsledcích bu-
deme naše zákazníky včas informovat :)

Letos vás snad poprvé klienti nepotkají na
brněnském MSV. Proč?

Petr Kaufman: 30 roků vystavujeme jednou
až třikrát na veletrzích v ČR a na Slovensku.
Letos v květnu už PROFIKA vystavovala na
mezinárodním strojírenském veletrhu na Slo-
vensku. Úsměvné je, že na celém veletrhu bylo
vystaveno celkem pět CNC strojů a z nich jsme
tři CNC stroje ukázali my :) Na podzim veletrh
v Česku poprvé vynecháváme a použijeme
prostředky raději na jinou, dlouhodobější
formu prezentace. Zákazníci ale o veletržní
slevu rozhodně nepřijdou. S naším kódem
PROFIKA30 jim nabídneme výhodnější cenu

jak u CNC strojů, tak i u automatizace. Akce
platí do 31. 10. 2022.

Petr Strunz: Nemyslím, že by to bylo nějak
zvláštní. Plno firem vystavuje jednou za dva
nebo i tři roky. My jen zvolili jiné akce, napří-
klad prestižní evropský veletrh EMO, jež je eta-
lonem pro výstavy obráběcích strojů po světě,
a koná se jen 1x za 2 roky. My jsme navíc letos
kromě strojírenského veletrhu v Nitře vystavo-
vali obráběcí stroje i v půlce letošního roku na
našem soukromém veletrhu v Benátkách nad
Jizerou, na akci otevřených dveří Open House.
A koneckonců každý zájemce se s námi může
kdykoliv domluvit a my mu stroje rádi uká-
žeme. Stačí nás kontaktovat na profika.cz.

Co vám podnikání v oboru dalo a co vzalo? 
Petr Kaufman: Podnikání dá člověku ma-

linkatou svobodu. Je ale vykoupená, ales-
poň v našem oboru, nekonečným stresem,
přemýšlením a strachem. Není potřeba
o tom mluvit. Kdo podnikání v podobném
rozsahu zkusil, ten to ví. U nás je to umoc-
něno tím, že je Profika rodinnou firmou,
takže podnikáním žijeme téměř všichni.
Mnoho společností aktuálně řeší generační
problém. Já i Profika máme možnost pokra-
čování mého působení v synovi Jakubovi.
Má vystudovanou ČVUT v Praze a aktuálně
mimo jiné působí ve firmě jako hlavní kon-
struktér a svojí odborností také, neoficiálně,
jako technický ředitel. Úspěšně vyvinul třeba
vlastní robotické buňky a robotizace na míru,
které jsou již několik let v neustálém pro-

vozu, a v oblasti automatizace hledá nová
a nová řešení. O budoucnost firmy je tak,
věřím, postaráno.

Petr Strunz: Mně podnikání dalo spoustu
rozmanitých životních zkušeností, dobrý pocit
z toho, že můžeme přispívat ke zvyšování
konkurenceschopnosti firem, které používají
námi dodané i servisované stroje. A také tro-
chu více volnosti a flexibility pro soukromý
život oproti běžnému zaměstnání. A vzalo mi
spoustu volného času i mimo běžnou pra-
covní dobu, věděl bych jak ho využít, nejde
ale stihnout všechno. I tak ale pozitiva převlá-
dají. �
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Společnost Profika je úspěšnou rodinnou firmou.

Velmi oblíbený je každoroční soukromý
veletrh Open House, který Profika
pořádá pro zákazníky i zájemce.
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Obor strojírenství aktuálně čelí celé
řadě výzev. Epidemie covidu 19
zkomplikovala situaci na trzích, ke

které se přidala i nefungující mezinárodní
námořní doprava či umělé navyšování
platů státní správy, které vytváří tlak i na
zvyšování platů v soukromé sféře. K aktu-
álnímu i dlouhodobému nedostatku mate-
riálu a zvyšujícím se cenám všech vstupů,
se před výrobními podniky využívající CNC
obráběcí stroje objevila další zkouška.
Musí své provozy připravit tak, aby v eko-
nomickém i technickém zdraví přečkaly
nadcházející přechodné období bez plynu
či s jeho výrazným nedostatkem.

„U CNC strojů je vždy požadována maxi-
mální přesnost. Při tlaku konstruktérů na
preciznost v řádu tisícin milimetru musí mít
technika vhodné výrobní prostředí. To za-
hrnuje i adekvátní teplotní komfort, který
hlavně v zimních měsících zajišťuje vytá-
pění, často plynem. Žádný obráběcí stroj
nelze provozovat při velkých teplotních vý-
kyvech. Stejně na tom jsou i obslužná zaří-
zení u CNC stroje, jako je například chladicí
okruh řezné kapaliny, rozvody vzduchu
a kompresorové stanice,“ zdůrazňuje Jakub
Kaufman ze společnosti Profika, která se na
obráběcí stroje specializuje třicet let. CNC
stroj by proto měl být provozován ve vhod-
ném prostředí, což je teplota 20-25 °C.

Co když bude třeba šetřit s plynem?

Nikdo v Evropě dosud nemusel řešit
problém, který nastane, když ve výrob-

ních halách nebude možnost  topit, popří-
padě alespoň temperovat. „Teprve se
proto ukáže, jak si s případným dočasným
nedostatkem poradí například záložní ba-
terie ve stroji, jak se bude chovat vzdušná
vlhkost v lineárních vedeních, ložiscích
motorů a podobně,“ upozorňuje Kauf-
man.

Profika má pro majitele a provozovatele
strojů pro případnou krizi několik doporu-
čení, které vychází z její 30leté praxe. Včas-
nou implementací těchto postupů je
možné zabránit poškození stroje a i přes
případné omezení zajistit jeho funkčnost.

„Základem je dobrá příprava a pravi-
delný servis. Před zimou si rozhodně nech -
te odborníky vyměnit všechny záložní ba-
terie CNC řídicího systému a nahraďte
svou starou řeznou kapalinu novou, a to
o nejvyšší kvalitě. Pokud je to možné, do-
plňte i zařízení na udržování stálé teploty.
Nepodceňte výměnu hydraulických olejů
i filtrů,“ radí Kaufman.

Důležité je zajistit CNC stroji suchý tla-
kový vzduch. Vyměňte staré vzduchové
fitry za nové bezvadné. Zkontrolujte jed-
notku odvádění kondenzátu na přívodu
vzduchu ve stroji a i na vašem rozvodu
v továrně, zaměřte se rovněž na ztrátové
mazání lineárních posuvů a kvalitu teplo-
nosných kapalin v chladiči vřeten. Tyto
kroky by měly zajistit, že bude stroj na tep-
lotní výkyvy připraven, protože veškeré
ochranné mechanismy budou na maximu
své účinnosti. Přesto je třeba počítat s tím,
že teplotní skoky jsou vždy riskantní.

Podle Kaufmana je vhodné upravit i pra-
covní a výrobní dobu stroje. Jestliže může
za dohledu personálu pracovat nepřetržitě,
sám si vytvoří alespoň základní tepelnou
pohodu svou činnosti. �

Profika: bez plynu čeká průmysl těžká zkouška, 
majitelé CNC strojů musí své provozy dobře připravit
Případný nedostatek plynu staví výrobce a uživatele obráběcích CNC strojů do nezáviděníhodné
situace. Nároky na přesnost obráběcích strojů jsou vysoké – k jejímu dosažení je třeba teplotní
komfort, který zajišťuje právě vytápění. Jedná se o další komplikaci po dvou letech covidu,
problémem jsou i snížené, nepravidelné a rušené zakázky z Asie. Jak se na potenciální krizi připravit,
radí společnost Profika.
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Společnost KUKA na MSV v Brně předsta-
vuje novinku, která dále rozšiřuje její na-
bídku robotů spolupracujících s člově-

kem. Jedná se o nové modely robotů: LBR iisy 3
R760, LBR iisy 11 R1300 a LBR iisy 15 R930.
Díky většímu užitečnému zatížení, delšímu do-
sahu a vyššímu stupni krytí IP jsou LBR iisy
vhodné pro širokou škálu nových úkolů a apli-
kací nejen v průmyslu, ale i v řadě dalších od-
větví.

S lehkými koboty řady LBR iisy je robotika
snadná, neboť uvedení do provozu je otázkou
několika minut, a to i bez předchozích znalostí
robotiky nebo programování. To je možné díky
novému operačnímu systému iiQKA.OS od
společnosti KUKA, který se snadno a intuitivně
používá.

„Společnost KUKA vyvinula LBR iisy s cílem
usnadnit nasazení robotů v nových aplikacích,
které využíjí snadnou implementaci nových ko-
botů. Ve spojení s operačním systémem
iiQKA.OS nejsou nutné speciální technické zna-
losti,“ říká Radek Velebil, Sales Manager KUKA
CZ&SK.

Mezi typické oblasti použití robotů řady LBR
iisy patří manipulace, montáž, testování a ob-
sluha strojů. Všechny roboty řady LBR iisy na-
bízejí velmi dobrý poměr cena/výkon a mají
plnou servisní podporu KUKA.

Přidaná hodnota pro zákazníky

Prvotřídní hardware ve spojení s intuitivním
softwarem v kombinaci s novým operačním
sys témem iiQKA.OS dává řadě LBR iisy zcela
nový robotický efekt. Koboti jsou rychle připra-
veni na práci – a díky programování pomocí
funkcí drag-and-drop, pohodlnému učení po-
mocí ergonomického ovladače KUKA smart-
PAD pro je robotika jednodušší než kdykoli
předtím. Snímače momentu v kloubech kobotů
umožňují provoz bez bezpečnostního plotu, us-
nadňují učení pomocí ručního vedení a v pří-
padě potřeby i bezpečnou spolupráci a koope-
raci mezi člověkem a robotem. Zejména malé
a střední podniky mohou těžit z rychlého spuš-
tění systému LBR iisy bez nutnosti větší inte-
grace.

Vyšší užitečné zatížení, větší dosah, větší
volnost kobotů LBR iisy 11 a 15
Užitečné zatížení obou nových variant LBR iisy
je 11, respektive 15 kg. Dosah činí 1 300 mm,
respektive 930 mm. 

Oba roboty lze montovat na podlahu, na
strop či na stěnu, a splňují požadavky stupně
krytí IP54 - jsou tedy dobře chráněny před pra-
chem a vlhkostí. Nejvyšší prioritou u kobotů
LBR iisy je bezpečnost - od mechaniky zabra-

ňující úrazům až po implementaci bezpečnost-
ních funkcí robotického systému. Koboti jsou ří-
zeni pomocí prostorově úsporného řídicího
sys tému KR C5 s jmenovitým napětím
230 V. V rámci KUKA Marketplace je k dispozici
dokonale sladěné příslušenství, jako jsou cha-
padla a vizuální senzory pro různé aplikace.

Inteligentní řešení pro větší uživatelskou
přívětivost 
Intuitivní a rychlá automatizace pro všechny, jak
je výše uvedeno, se stává skutečností. Operační
systém  iiQKA.OS, vytvoří základnu celého eko-
systému zpřístupněním velkého výběru kom-
ponent, programů, aplikací, služeb a zařízení,
které lze snadno instalovat, provozovat a využí-
vat pro jeho zlepšení. iiQKA Ecosystem, vychá-
zející z iiQKA.OS, umožní novým uživatelům
implementovat automatizaci bez náročného
školení, navíc zlepší a zjednoduší proces pro
odborníky. „Automatizace je jedním z mega-
trendů naší doby. To je důvod, proč si KUKA
jako součást své ‚Mise 2030‘ dává za cíl zpřís-
tupnit robotickou automatizaci pro všechny,”
zdůrazňuje Radek Velebil.

Operační systém iiQKA.OS je založený na
moderní a modulární softwarové architektuře
používající intuitivní a vstřícné funkce napříč
celým uživatelským procesem – nabízí tak
rychlý úvod do robotiky pro začátečníky a výz -
namné zkvalitnění automatizace pro zkušené
uživatele. 

Celkové uspořádání hardware a software
je zásadní
Software je pro uživatelskou přívětivost celého
robotického systému důležitější než kdy jindy.
Robot LBR iisy je první svého druhu, který fun-
guje výhradně na novém operačním systému
podporovaném iiQKA Ecosystem – v kombinaci
s robotickým ovladačem KR C5 micro a novým
ovládacím zařízením smartPAD pro. Cílem spo-
lečnosti KUKA je zpřístupnění robotizace novým

uživatelům a také další rozvoj již existující klient-
ské základny.  Záměrem v příštích letech je do-
cílit vybavení intuitivního operačního systému
iiQKA.OS u všech produktů KUKA. 

Celá architektura nového operačního sys -
tému je postavená na linuxovém jádru a navr-
žena pro rychlý vývoj a vysokou uživatelskou
přívětivost: iiQKA.OS poskytne rychle aktuali-
zace a další funkce budou přidány v průběhu
času. Nový operační systém bude také podpo-
rovat již existující KUKA Robot Language (KRL).
To umožní stávajícím zákazníkům, kteří mají
zkušenosti s KUKA.SystemSoftware, v příštích
letech hladce přejít na iiQKA.OS, a nadále po-
užívat své pracovní postupy a kódy.

„Naše průmyslové roboty jsou standardně
vybaveny sběrnicí Ethernet, lze je tak snadno
připojit k internetové síti a to i pomocí 5G sítí.
Digitálně propojené procesy s využitím robotů
umožní vyrábět flexibilněji, s menší energetic-
kou náročností, vyšší mírou šetření přírodních
zdrojů a také autonomně,“ upozorňuje Radek
Velebil a dodává: „V České republice je zejména
automobilový průmysl na vysokém stupni ro-
botizace. Roboty jsou ale čím dál tím více nasa-
zovány i v jiných odvětvích jako například v po-

travinářském průmyslu, logistice, slévárenství
a ostatně i pandemie covid-19 ukázala, že i ve
zdravotnictví má zajímavý potenciál pro robo-
tické aplikace.”

Dlouhodobě nízká nezaměstnanost v ČR
navíc zvyšuje požadavky na vyšší stupeň robo-
tizace výroby. Výrobní závody, pokud chtějí ob-
stát v mezinárodní konkurenci, musí navyšovat
výrobu při dodržení kritérií kvality a přesnosti,
flexibility, rychlosti a energetické účinnosti. Ře-
šením je průmyslová automatizace s využitím
robotů. Jedná se o investici do budoucnosti,
která se rozhodně vyplatí. Fakta: výkon robota
je mnohonásobně vyšší než u člověka, může
pracovat nepřetržitě v třísměnném provozu, do-
držuje vysokou kvalitu výroby s minimálními
nároky na údržbu. �

Více informací na: www.kuka.com
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Stánek společnosti KUKA na MSV je
v přízemí pavilonu P, č. 39.
K vidění zde budou nejen novinky
z oblasti průmyslových robotů, ale
i operační systém, který dělá instalaci
robotů jednoduchou a snadnou.

LBR iisy usnadňuje robotiku 
– od konfigurace, uvedení do provozu až po servis
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Název vaší společnosti s ručením omezeným
je BayWa r.e. Solar Systems a hlavním před-
mětem činnosti je velkoobchod s kompo-
nenty pro fotovoltaické elektrárny. Jak vznikl
nápad založit společnost s tímto zaměřením,
řekněte nám o ní více?

Nápad se zrodil v roce 2016 a byl založen
velkoobchod s komponenty pro fotovoltaické
elektrárny a vznikla společnost Solid Power
Distribution s.r.o. Ve stejném roce jsme zahájili
spolupráci se značkami GOODWE a PYLON-
TECH. Cílem bylo získat na trhu konkurenční
výhodu, což se podařilo díky silnému partner-
ství, znalostem produktu a spolupráci na vý-
voji a spustili jsme službu technické podpory.
V květnu 2021 proběhla akvizice a ze společ-
nosti Solid Power Distribution s.r.o. se stala
BayWa r.e. Solar Systems s.r.o. Akvizice umož-
nila nabídnout našim zákazníkům ještě větší
portfolio kvalitních produktů a poskytnout více
služeb.

„Naší vizí je dodávat cenově dostupné kom-
ponenty prémiové kvality pro obnovitelné
zdroje energie,“ přečetl jsem si na vašich we-
bových stránkách. Jedná se o výrobky společ-
nosti nebo produkty obchodních partnerů?

Nabízíme produkty světových výrobců.
V současné chvíli jsme největší specialisté na
značku střídačů GoodWe a baterií Pylontech,
kteří jsou velice dobře známí na českém trhu
a poskytují našim zákazníkům z řad instalač-
ních firem široké portfolio využitelnosti, kva-
litní zpracování a přijatelnou cenu. V našem
portfoliu najdete i ověřené značky fotovoltaic-
kých panelů JA Solar, Trina, Hundai. Portfolio

jsme rozšířili také o konstrukce německé kva-
lity novotegra, která patří naší mateřské spo-
lečnosti BayWa r.e. Naši zákazníci z řad insta-
lačních firem u nás najdou i optimizéry Tigo
a nabíjecí stanice WallBox. Z českých dodava-
telů pak nabízíme pro regulační jednotky
značky AZ Router od společnosti AZ Traders
nebo Wattrouter z dílny Solar controls.

O fotovoltaických panelech koluje mezi čes -
kou veřejností spousta fám. Například ta, že
na jejich výrobu se spotřebuje více elektřiny,

než samy vyrobí. Logicky se tak nabízí otázka,
jak je to s jejich účinností v létě a zimě, dobou
životnosti, údržbou, požární bezpečností, ná-
vratností investice do nich, s recyklací a likvi-
dací po skončení životnosti?

Fáma ohledně větší spotřeby elektřiny na
výrobu panelů, než sami vyrobí, je jedna z nej-
větších, které slýchávám. Pravda je taková, že
použitím moderních technologií ve výrobě,
zvyšováním účinnosti přeměny slunečního zá-
ření na elektřinu atd., vyrobí fotovoltaický
panel za 1 až 3 roky tolik energie, která byla
spotřebována na jeho výrobu. Samozřejmě
záleží, jak je nainstalován, v jaké lokalitě a jaký
má sklon. Účinnost je paradoxně vyšší v zimě,
jelikož je panel chlazen, ale v našich podmín-
kách nemáme tolik slunečních hodin, takže vy-
robí jen malou část oproti letním měsícům. Ži-
votnost fotovoltaických panelů je v podstatě
neomezená. Výrobci ve většině případů garan-
tují, že nominální výkon panelů nepoklesne
pod 80 % za 25 let. To však neznamená, že v tu
chvíli panel přestane vyrábět a je nutné jej vy-
měnit. Panel funguje normálně dále a vyrábí
elektřinu, nicméně se jeho nominální výkon
stále snižuje, jelikož dochází k degradaci použi-
tých materiálů. Údržba je nutná vždy, ale je
rozhodující místo instalace, množství nečistot
na panelech, ale minimálně jednou do roka by
se měly panely umýt, abychom měli zajištěný
jejich optimální výkon a nedocházelo k jeho
poškození vlivem trvalého zašpinění na někte-
rých článcích. Pro zvýšení požární bezpečnosti
se v dnešní době již používá celá řada odpojo-
vačů (Rapid shut down system) nebo optimi-
zérů s integrovaným odpojovačem, které za-

Stát se energeticky soběstačným je velice lákavá myšlenka,
ale v praxi proveditelná jen za určitých podmínek,
řekl CzechIndustry Ing. Petr Varmuža, technický ředitel společnosti BayWa r.e. Solar Systems s.r.o.
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Ing. Petr Varmuža, technický ředitel společnosti
BayWa r.e. Solar Systems s.r.o.
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jistí jejich odpojení od střídače a napětí zůs-
tává pouze na střeše pod panely v bezpečných
hodnotách. To znamená, že při hašení není
hasič ohrožen proudem jdoucím do střídače.
Důležitým faktorem je také správné krimpo-
vání konektorů vhodnými nástroji, aby nedo-
cházelo k jejich přehřívání a tím potenciálnímu
riziku požáru. V současné době se návratnost
investice do pořízení fotovoltaické elektrárny
výrazně zkracuje. Program Nová Zelená Úspo-
rám, ale také vyšší cena energie ze sítě způso-
bují rychlejší návratnost. Co se týká recyklace,
tak samotný solární panel tvoří asi z 90 % sklo
a hliník, které jsou běžně recyklovatelné,
ostatní položky jako křemík, stříbro a další je
možné zpětně získat také, ale již složitějšími
postupy, kterými se zabývají specializované
firmy.

„Naší misí je vyhledávat technologie, testovat
je, proškolit naše klienty z řad instalačních
firem a pomoci jim navrhnout vhodné řešení
pro jejich koncové zákazníky,“ uvádíte dále na
webových stránkách. Které základní pod-
mínky musí splňovat instalační firma, pokud
se chce stát vaším klientem?

Poptávka po technologiích je v současné
chvíli enormní, existují prosto jisté dočasné li-
mitace ohledně přijímání nových zákazníků.
Abychom do budoucna uspokojili zájem
všech, podnikáme řadu kroků, které by nám
měly pomoci výrazně navýšit naše kapacity.
Jde např. o nárůst objednávek zboží, stěhování
se do nových a větších skladů i kanceláří, po-
silování týmu na prakticky všech pozicích
a v neposlední řadě přechod na nový e-shop
a ERP systém. Ten nás podpoří v efektivní
správě aktuálního nadměrného počtu objed-
návek a umožní nám další růst.

Oddělení technické podpory je pro vaše zákaz -
níky přidaná hodnota, která je ve srovnání
s dalšími hráči na trhu ojedinělá. Co vše tech-
nická podpora zahrnuje, jak je přijímána od-
bornou veřejností?

Technická podpora je součástí celého tech-
nického oddělení, které zahrnuje hotline tech-
nickou linku pro naše zákazníky od 7 do 18
hodin každý pracovní den, kde řešíme prob-
lémy spojené s instalací námi prodaných kom-
ponent. Radíme, jak vše nastavit správně, kde
by mohla být chyba v zapojení a jak ji odstra-
nit. Snažíme se našim zákazníkům věnovat
maximální možnou péči a pomáhat jim po-
souvat se kupředu. Dále provádíme produk-
tové školení pro stávající i nové zákazníky, vý-
jezdy k problematickým případům, připravu-
jeme video návody v českém jazyce, pomá-
háme překládat uživatelské manuály, testu-
jeme nové produkty před zařazením do pro-
deje, provádíme technické konzultace a v ne-
poslední řadě provádíme opravy a řešíme re-
klamace. Odbornou veřejností je naše tech-
nická podpora přijímána velice kladně, jelikož
právě jí pomáháme a školíme.

Počátkem srpna jste spustili novou bezplat-
nou službu BayWa r.e. monitoring, která po-
může instalačním firmám odhalit chyby a zá-
vady v instalaci. Pozorného čtenáře jistě na-
padne otázka, jaké jsou nejčastější závady
a chyby a zda je také možné provozovat foto-
voltaiku i s nimi?

Ano, počátkem srpna jsme zprovoznili pro-
aktivní monitoring, který se snaží vyhledat

chyby v zapojení nebo nastavení námi proda-
ných komponentů ještě dříve, než může dojít
k významným ekonomickým ztrátám. Nejčas-
tější závadou je špatně zapojené měření, vy-
pnutá asymetrie. S těmito chybami je možné
elektrárnu provozovat, ale dochází k ekono-
mickým ztrátám u koncových uživatelů, což
způsobuje jejich nespokojenost a prodloužení
návratnosti investice. Standardní postup býval
reaktivní, což znamenalo, že si daného prob-
lému všimnul koncový uživatel až po několika
měsících, kdy mu elektrárna nepřinesla
úsporu a teprve potom se začalo zjišťovat,
proč k tomu došlo a situace se teprve začala
řešit. Tento postup se nám nelíbil a v současné
chvíli vyhledáváme chyby aktivně my a daný
problém hlásíme instalačním firmám, aby jej
mohli vyřešit. Případně pomáháme s konzul-
tací za ně přes vzdálené možnosti nastavení.

Abych se stal energeticky soběstačným, tak
kromě solárních panelů potřebuji další příslu-
šenství. Co vše konkrétně? 

Stát se energeticky soběstačným je velice
lákavá myšlenka, ale v praxi proveditelná jen
za určitých podmínek. Fungovat tzv. v ostrovu,
bez připojení k distribuční soustavě, je velice
nákladná položka, jelikož je potřeba dostat do
domu výkon i v zimním období. To znamená
předimenzování panelů, hybridního střídače
a baterií. Pokud bychom se zamýšleli nad so-
běstačností v rámci připojení k síti a chtěli vy-
užít některý z nástrojů distributorů (speciální
tarify pro elektrárny), tak stačí panely, hybridní
střídač a baterie, nebo pouze síťový střídač,
který bude vyrábět elektřinu a dodávat do spo-
třeby v domě a případné přebytky zpracovávat
pomocí regulátorů do teplé vody a až poté
pouštět nevyužitou elektřinu do sítě distribu-
tora. U hybridních systémů s bateriemi se nej-
dříve podporují zátěže v domě, poté nabíjí ba-
terie a až poté dodává energie do sítě. V pří-
padě spotřeby pak uskladněnou energii ode-
bíráme nejdříve z baterií a až poté případně ze
sítě (typicky v noci), čímž minimalizujeme od-
běry ze sítě a stáváme se částečně soběstač-
nými.

Řešení poskytujete pro domácnosti i průmys-
lové podniky. V čem je mezi nimi zásadní roz-
díl po technické stránce?

Zásadní rozdíl je ve velikosti samotné elek -
trárny, a tím pádem i použitých vodičů, mě-

ničů, dimenzování rozváděčů, bezpečnosti
a požární ochrany. Samozřejmě je také velký
rozdíl z hlediska legislativy a podmínek připo-
jení pro průmyslové podniky. U rodinných
domů se pohybujeme v průměru kolem 8 kWp
instalovaného výkonu na střeše, ale u průmys-
lových podniků se pohybujeme od 20 kWp až
po velké projekty o výkonu 500 kWp a výš.

Boom fotovoltaiky urychluje vývoj solárních
panelů a přináší nová řešení. Jaké změny lze
očekávat v jejich konstrukci a účinnosti v ho-
rizontu deseti let?

Oblast fotovoltaických panelů se vyvíjí ve-
lice rychle. Před deseti lety byly panely s vý-
kony 190 Wp a účinností 10 %. Dnes jsme na
mnohem vyšších výkonech (>550 Wp) s účin-
ností >20 %. Což je obrovský posun, ke kte-
rému přispěly nové technologie PERC, half-
cut, větší počet busbarů, různé typy fotovolta-
ických článků a materiálů. Horizont 10 let je ve-
lice daleko, ale již dnes jsou vědci v laborator-
ních podmínkách schopni vytvořit panely
s účinností 30 % a více, případně kombinovat
fotovoltaické panely s fototermickými. Ale
jestli se tyto technologie prosadí a budou vy-
užívány ve větším měřítku, ukáže až čas.

Nevyplatí se tedy s instalací fotovoltaické
elektrárny pár let počkat?

Ani ne, samozřejmě za pár let budou tech-
nologie zase o kousek dále, budou lepší a efek-
tivnější. Nicméně není potřeba čekat, protože
elektrárny jsou na velice vysoké úrovni již nyní
a od prvního momentu od spuštění mohu
začít šetřit odebranou elektřinu ze sítě.

Internet věcí, umělá inteligence, digitalizace –
to vše stále více ovlivňuje předmět vašeho
podnikání. Jak moc a v čem především?

Digitální transformace zasahuje i do našeho
oboru. Abychom usnadnili práci našim zákaz -
níkům, pracuje tým naší technické podpory na
zdokonalování technologií a vývoji aplikací.
Nedávno jsme na trh uvedli již zmíněnou
službu BayWa r.e. monitoring, která dokáže
odhalit chyby nainstalované elektrárny. Dal-
ším příkladem je náš bezplatný nástroj pro
návrh FVE systému Solar-Planit, díky kterému
si mohou naši zákazníci jednoduše a pře-
hledně naplánovat celý projekt. Solar-Planit
vypočítá statiku, balastní zatížení, kusovník
materiálu i cenu. �
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Dramatický obrat v evropské energe-
tice po únoru 2022 spojený s růstem
cen elektřiny a plynu velí dosahovat

vyšší efektivity i v samotné výrobě a lépe vy-
užívat energetické zdroje. ČEZ se dlouho-
době snaží jít v tomto směru příkladem, na-
příklad celkovou energetickou náročnost
(tedy spotřebu paliva na jednotku vyrobené
energie) snížil od roku 2005 o 10 procent.
Nyní toto úsilí ještě zintenzivňuje a v dalších
měsících chystá sérii úsporných a optimali-
začních opatření ve všech typech výrobních
zdrojů. Kromě opatření zaměřených na vyšší
efektivitu výroby se zaměřuje také na snižo-
vání vlastní spotřeby.  V jednotlivých provo-
zech tak dochází k průběžné výměně svítidel
za úspornější LED zářivky v kotelnách, stro-
jovnách i v areálovém osvětlení komunikací
nebo k výměně ventilů topných těles, které
přinášejí úspory díky lepší regulaci topení.
Snižuje se počet osvětlených prostor a ome-
zuje se provoz klimatizací v netechnických
místnostech, budovy se zateplují apod.

„V jaderných elektrárnách přináší úspory
série čerstvě dokončených i připravovaných
modifikací. Jednou z aktuálně dokončených
je optimalizace provozu čerpadel pro dopra-
vování vody do chladicích věží v nejaderné
části temelínské elektrárny, která využívá
moderních metod na zpracování velkých dat
(Big Data) a tím zlepšuje ekonomii pro-
vozu,“ uvedl člen představenstva a ředitel
divize jaderná energetika ČEZ Bohdan Zro-
nek.

V Temelíně také počítají s navýšením vý-
roby až o 6 tisíc MWh ročně díky právě zmo-
dernizované blokové výměníkové stanici ve
druhém bloku. Podobný nárůst by měla
dodat identická modernizace v prvním bloku
v letech 2023-24.

Šetří i další typy elektráren. V paroplyno-
vém cyklu v Počeradech, kde se aktuální na-

Za 15 let snížil ČEZ energetickou náročnost výroby elektřiny
o 10 %, další velké úspory připravuje
Skupina ČEZ jde příkladem v úsporném chování i ve svých elektrárnách, kde chce v příštích letech
dosáhnout významných úspor ve vnitřní spotřebě a získat další dodatečnou energii instalací
bezemisních inovativních zdrojů. Díky tomu předpokládá úhrnné úspory a přidanou výrobu v řádu
tisíců megawatthodin ročně. 
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sazení energeticky méně náročných čerpa-
del surové vody projeví roční úsporou více
než 240 MWh elektřiny, už přemýšlejí do-
předu. Nová turbínka nasazená na přívodu
plynu a areálová instalace fotovoltaické
elektrárny umožní vyrobit ročně megawatt -
hodiny elektřiny navíc. Elektrárna Hodonín
vyrábějící elektřinu z biomasy plánuje výz -
namnou optimalizaci ve výrobě díky moder-
nizaci software řídicího systému. 

V Tušimicích se zase díky rekonstrukcí
osvětlení v hale čističky chladicí vody sníží
v této části elektrárny spotřeba minimálně
o 20 %. Dojde i na optimalizaci provozu chla-
dicích věží, která spotřebu v této energeticky
náročné části srazí o 0,5 %. Sérii úsporných
patření připravuje provoz Energotrans ve
středočeském Mělníku, do dvou let bude na-
příklad hotova optimalizace a regulace tep-
lovodního vytápění v celém areálu. Investice
za 12 milionů korun přinese roční úspory na
teplu ve výši 6 mil. Kč.

I v oblasti obnovitelných zdrojů chce ČEZ
vedle rozvojových plánů s cílem vybudovat
nové ekologické elektrárny o výkonu 6 tisíc
MW hledat další možnosti optimalizace a re-
zerv ve výrobě. Největší objem vnitřních
úspor budou tvořit modernizované vodní
elektrárny, které jsou díky efektivnějšímu pro-
vozu nových oběžných kol turbín a generá-
torů schopné přeměnit stejné množství vody
v objem vyrobené elektřiny vyšší až o 4 pro-
centa. Kompletně hotovo je z velkých elek -
tráren na Lipně, Slapech a Kamýku, připra-
vuje se modernizace Orlíku nebo Štěchovic. 

„Letos jsme dokončili obnovu elektrárny
Slapy a připravujeme modernizaci dalších

elektráren na Vltavské kaskádě i dalších čes -
kých řekách. Získáme tak při příznivých kli-
matických podmínkách ročně desítky tisíc
MWh bezemisní elektřiny navíc. Lepší koor-
dinaci provozu vodních elektráren a optima-
lizaci energetického využívání vody prospěla
modernizace centrálního dispečinku vod-
ních elektráren. Další významné synergie
a úspory si slibujeme od připravovaného
nového dohledového centra pro všechny
vodní, sluneční, větrné a další obnovitelné
elektrárny,“ uvedl člen představenstva a ře-
ditel divize obnovitelná a klasická energe-
tika ČEZ Jan Kalina.

Hlavní potenciál vidí ČEZ v následujícím
období v segmentu fotovoltaiky. Díky roč-
nímu provozu testovací elektrárny v Ledvi-
cích získal datové podklady o vhodnosti jed-
notlivých typů panelů pro jejich umístění
v budoucích velkých parcích. Efektivní nasa-
zení na míru šitých panelů do správných lo-
kalit eliminuje ztráty ve výrobě v řádu jed-
notek procent, což při tisících MW výkonu
přinese získání tisíců GWh vyrobené bez -
emisní elektřiny navíc. Úsporu cenných pro-
cent přinesou také plovoucí fotovoltaické
elektrárny, jejichž vlastnosti testuje ČEZ na
horní nádrži přečerpávací elektrárny ve stře-
dočeských Štěchovicích. Plovoucí instalace
FVE přispějí ke snížení tepelných ztrát
hlavně v létě a ke zvyšování výroby díky při-
rozenému chlazení panelů pomocí vodní
hladiny.

Energetické provozy nespoří jen energie,
ale i cenné vstupní suroviny, především
vodu. V roce 2021 elektrárny v České repub-
lice uspořily 50 milionů kubíků povrchové

vody, spotřebu pitné vody snížily o 18 %.
ČEZ plánuje dosahovat jejích výrazných
úspor i nadále. Miliony kubíků vody uspoří
v provozech např. díky vestavbám v chladi-
cích věžích snižujících odpar surové vody
nebo snižováním výroby v uhelných elek -
trárnách. Zásadní je také recyklace vody,
která energetikům již jednou posloužila.
Voda z chladicích cyklů opouštějící klasické
elektrárny tak svou sílu ještě jednou posky-
tuje vodním turbínám například v Mělníce,
Kořensku pod Jadernou elektrárnou Temelín
a také v Ledvicích, kde pohání unikátní od-
valovací turbíny. Další typ pracující efektivně
na nízkém vodním spádu, dvojice tzv. víro-
vých vodních turbín, je nasazena na malé
vodní elektrárně Želina. Podobná řešení
budou postupně instalována v dalších ener-
getických provozech.

Příklady investic ČEZ do úspor energií a op-
timalizace výroby:
•  Jaderná elektrárna Temelín: optimalizace

provozu čerpadel díky moderní matema-
tické metodě zpracování velkých dat (Big
data) využívající provozní a meteorolo-
gická data za posledních pět let – dokon-
čení léto 2022 – úspora až 4 000 MWh bez -
emisní elektřiny.

•  Vodní elektrárna Slapy: komplexní moder-
nizace soustrojí TG2 – dokončení léto 2022
– nárůst roční výroby o 10 tisíc MWh. 

•  Inovativní vodní turbíny pro nízké vodní
spády v elektrárně Ledvice – dokončení
léto 2020 – dodatečná roční výroba cca
3,7 MWh pokryje spotřebu osvětlení le-
dvické čističky odpadních vod. �
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Kdy a proč se stala stagnace novou
normálou na 50 let a co jí dnes podporuje?

Stagnace se již v roce 2015 stala novou normá-
lou na příštích 50 let. Celý svět vstoupil v tomto
období do éry klesajícího nebo stagnujícího
růstu, do sekulární stagnace tradiční ekonomiky.
Tuto stagnaci lze překonat pouze přizpůsobením
se transformaci a metamorfóze – a následně vy-
užít nových příležitosti regionálního a lokálního
rozvoje, jakož i re-lokalizace domácích hospo-
dářských aktivit, která se neustále zrychluje. Pro-
stě se metamorfozujeme i v Česku a na Sloven-
sku do lokální ekonomiky, což znamená auto-
nomizaci regionů, lokalit, lokální technologie,
lokální výrobu, lokální samosprávu. Musíme
tedy, tak jako nás dlouhodobě upozorňuje
prof. Milan Zelený, konečně velice rychle po-
chopit, že ekonomika je adaptivní organismus,
který se pohybuje na základě vnitřní energie,
motivačního pnutí a následné dynamiky, ne na
základě vnějších stimulů nebo zapojení do zá-
strčky, jako stroj. Nemá li stroj benzin, můžete
jej nahazovat opakovaně: vždy jen zabafá a nic
víc. Nemá-li ekonomika vnitřní energii – opět je
to otázka znalosti důvodů a příčin. Energie sys -
tému je spojená s vlastnictvím, vzděláním, mo-
tivací, podnikatelstvím a investicemi – takže
vnitřní energii prostě nemáme.

Dnes, tj. v roce 2022, snad nikdo už ani ne-
pochybuje, že Covid-19, válka nejen na Ukra-
jině, digitalizace, klimatické změny, bída, prob-
lémy v dodavatelských řetězcích, nedostatek
čipů a specifických surovin a materiálu, inflace
a probíhající geopolitické změny potvrzují, že
evoluční změny zrychlují a docházejí do dnešní
situace - metamorfózy, kdy se přirozená evo-
luce stala již dávno kulturní přeměnou; bohužel
hlavně globalisté to nechtějí pochopit. Politický
systém se prostě nevzdává dobrovolně, ale
když pochopí, že už není východisko, jde to
velmi rychle. 

Stagnaci v současnosti nejvíce podporuje
vysoká inflace, která podle Reuters v eurozóně
vyskočila na další rekordní maximum a brzy do-
sáhne dvouciferné výše, což předznamenává
řadu velkých zvýšení úrokových sazeb, i když se
bolestivá recese jeví stále jistější.

Spotřebitelské ceny, tažené drahým plynem
a ničivým suchem, v srpnu vyskočily více, než
se očekávalo, a další růst se již připravuje, což
naznačuje větší strasti pro domácnosti a pod-
niky, když propalují své hotovostní rezervy.

Tato shoda vysokých cen a nízkého růstu,
často označovaná jako stagflace, ponechává
Evropské centrální bance jen bolestivá rozhod-
nutí, která zvýší trampoty pro 340 milionů lidí
v eurozóně.

Stimuly pro Unii jen podpoří další inflaci
a nakonec poškodí důvěryhodnost banky, což
ohrozí samotné základy jejího mandátu v boji
proti inflaci. 

Globalisté a centralisté na čele s centrálními
bankéři prostě nemají žádná rozumná řešení na
současné problémy světa a života lidí. Nejsou
schopni se inspirovat ve Švýcarsku, jak píše
prof. Tomáš Havránek ve svém článku „Zrušme
inflaci. Je to jen naše volba“ pro Forbes, kde

byly průměrné ceny v roce 2021 stejné jako
v roce 2008. Zásadní rozdíl například oproti
Česku je, že Švýcarská národní banka se snaží
o inflaci pod dvě procenta, takže toleruje i inflaci
nulovou. Že je Švýcarsko speciální případ? Švý-
carsko nikdy z lokální ekonomiky nevyšlo a je
to jediná země, která si udržela nezávislé auto-
nomní kantony a dnes se jí to vyplácí, protože
v re-lokalizaci žijí a mají dlouhodobě diverzifi-
kované energetické zdroje, proto inflace u nich
není natolik vysoká. A jelikož jednotlivé kantony
mají i místní lokální měny, nemají problém, jak
se bránit různým spekulacím. Používáte je totiž
místně a nepodléháte spekulativním trendům.

Inflace navíc podle Havránka neexistovala ve
většině vyspělých zemí od konce napoleon-
ských válek až do první světové války; ceny prů-
měrného zboží byly celé století prakticky stejné.
Přitom to bylo období neslýchaného hospodář-
ského rozmachu.

Každoroční inflace je vynález dvacátého sto-
letí, který trvá zhruba sto let – oproti nejméně
pěti tisícům let existence peněz. Moderní eko-
nomický výzkum ukazuje, že inflace v dlouho-
dobém měřítku ekonomickému růstu nijak ne-
pomáhá a pro lokální ekonomiku je nežádoucí,
přesně tak jako světové měny, které jsou v ru-
kách spekulací a výkyvů.

Financial Times upozorňuje, že podnikatelská
aktivita v eurozóně utrpěla v srpnu 2022 nej-
větší pokles za 18 měsíců v důsledku vyšších
cen, klesající poptávky a rostoucích zásob ne-
prodaného zboží, podle srovnávacího průz -
kumu mezi společnostmi, což přispělo k oba-
vám z blížící se recese.

Nové objednávky pro podniky v eurozóně
jak ve službách, tak ve výrobě klesaly podle
S&P Global již druhý měsíc v řadě, takže to-
várny se potýkaly s největším nárůstem zásob
neprodaných produktů za 25letou historii prů-
zkumu.

„Obzvláště prudký pokles produkce byl za-
znamenán v kategoriích základních materiálů
a v automobilovém sektoru, ale snížení bylo za-
znamenáno také v částech sektoru služeb,

včetně cestovního ruchu a rekreace a nemovi-
tostí," uvedla společnost S&P Global.

Snížení podnikatelské aktivity se podle zjiš-
tění nejvíce soustředilo do Německa a Francie,
zatímco produkce v ostatních zemích eurozóny
nadále rostla, i když jen okrajově. 

Jak je na tom Evropa ve srovnání 
s USA a Asií?
Abychom pochopili rozdílná rizika a jejich prav-
děpodobné načasování, tak jak píší pro Fortune
Philipp Carlsson-Slezak a Paul Swartz, měli by-
chom si připomenout cyklické hnací síly a struk-
turální kontext každého regionu. Ve srovnání
s USA je eurozóna v blízké budoucnosti zasa-
žena akutnějšími ekonomickými protivětry, ale
v roce 2023 by mohlo dojít ke zvratu, protože
problémy v USA budou pravděpodobně trva-
lejší. Mezitím největší asijské ekonomiky – Ja-
ponsko a Čína – jsou v nejbližší době v nejpří-
znivější pozici, protože rizika recese se zdají být
poměrně nízká. Z dlouhodobého hlediska však
nové i staré strukturální problémy v Asii prav-
děpodobně učiní růst rizikovějším než na Zá-
padě.

Ačkoli jak USA, tak Evropa čelí vysokému ri-
ziku recese – mnohem vyššímu než asijské eko-
nomiky – rizika se liší co do stupně a druhu.
Ano, energetický šok je celosvětový, ale je to
Evropa, kde ceny energií mohou způsobit re-
cesi samy o sobě. Přestože energetický mix
v USA je ještě více závislý na zemním plynu než
evropský, spotové ceny zemního plynu, se v Ev-
ropě od začátku roku 2021 zvýšily více než
15krát, takže podstatný čtyřnásobný nárůst
v USA vypadá ve srovnání s tím jako mírný.

Tento divergentní energetický šok se promítá
do materiálního makroekonomického protivě-
tru v USA, ale zejména do mnohem divočejšího
šoku v Evropě, který tlačí na reálné příjmy
a kupní sílu. Narušuje také průmyslovou kon-
kurenceschopnost, které bylo dosaženo čás-
tečně díky nerealisticky levné energii po příliš
dlouhou dobu.

Jak mohou lidé, podnikatelé a podniky přežít 
období vysoké inflace a nejistoty
Kdy a proč se stala stagnace novou normálou na 50 let a co jí dnes podporuje? Jak je na tom Evropa ve
srovnání s USA a Asií? Jak mohou lidé, podnikatelé a podniky přežít období vysoké inflace a nejistoty? 

20
3I2022

CI03_22_20_21_CI_SABLONA  28/09/22  21:56  Stránka 20



Ovšem mnohem větší vystavení Evropy geo-
politickému využívání energie z Ruska je pouze
jednou nevýhodou – ekonomiky eurozóny jsou
také méně odolné než USA.

Ve srovnání se Západem vypadají rizika, jimž
čelí největší asijské ekonomiky, mírná. Za prvé,
Japonsko a Čína nezažily energetický šok ev-
ropské velikosti, přestože jsou významnými do-
vozci energie. A protože inflace zůstává nízká,
potřeba, aby měnová politika vyvíjela trvalý
protivítr, neplatí.

Je pravda, že globální ceny energií posunuly
japonskou inflaci výše. Ceny energií, které tlačí
celkovou inflaci nemnoho nad 2% cíl, však ne-
ukončí dvou desetiletí trvající strukturální boj
Japonska o dosažení zdravého růstu cen, ani to
nepředstavuje ohromující šok z reálného pří-
jmu. Složení inflace nepodporuje myšlenku, že
inflace blízko cíle bude přetrvávat. Inflace služeb
je stále deflační a růst mezd je těžké najít. V dů-
sledku toho se Bank of Japan nepřipojila k saz-
bám západních centrálních bank, ale zůstala od-
dána nulovým úrokovým sazbám navzdory
prudkému oslabení měny.

Podobně jsou čínská cyklická rizika ve srov-
nání se Západem mírná. Inflace je pod 3% in-
flačním cílem a je méně poháněna energetic-
kým tlakem – zčásti výhoda koupě ruské ropy,
protože uralská ropa byla prodávána s výraz -
nou slevou (často více než 30 USD za barel,
v poslední době blíže 20 $) od začátku války na
konci února. Nedochází k žádnému reálnému
příjmovému šoku z inflace, ani není potřeba
zvyšovat úrokové sazby pro boj s inflací.

Místo toho se čínská cyklická rizika i nadále
soustředí na politiku COVID. Uzamčení, nezbyt-
nost strategie nulového COVID, přinesly ve dru-
hém čtvrtletí stagnující meziroční růst a zá-
porný mezičtvrtletní růst. A i když se očekává,
že se čínská ekonomika opět silně odrazí,
hrozba dalších „odstávek“ bude přetrvávat.
Číně, která v roce 2020 zvládla pozitivní růst,
tehdy svět záviděl, ale dnes jsou ostatní ekono-
miky vůči viru méně zranitelné.

Dnes se asijské cyklické riziko jeví jako vý-
hodnější než západní, ale méně dlouhodobější,
protože strukturální problémy zůstávají výz -
namné, Japonsko uvízlo v pasti nulových úro-
kových sazeb a Čína se pustila do transformace
směrem k pomalejšímu trendovému růstu. Na-
proti tomu strukturální výhled Západu – i když
čelí vlastním výzvám – je pravděpodobně lepší,
než tomu bylo v minulých letech.

Jak mohou lidé, podnikatelé a podniky
přežít období vysoké inflace a nejistoty?
Charles Darwin už v roce 1859 poprvé uveřejnil
svou evoluční teorii, založenou na přírodním

výběru, tedy přežití a množení jedinců lépe při-
způsobených podmínkám, ve kterých žijí. Před-
ložil množství důkazů, že rozmanitost života
vznikla rozrůzňováním druhů ze společných
předků. Věda již tedy dávno prokázala, že
úspěch všech projevů života na Zemi závisí na
jejich schopnosti adaptace na okolní podmínky,
ve kterých existují. V současnosti už navíc od
Darwina víme, že na organismech není nejdů-
ležitější reprodukce a evoluce, ale jejich pri-
mární sebeprodukce. Organismy se od strojů
liší tím, že nejsou konstruovány zevně člově-
kem (heteropoiesis), ale vyvíjejí se vnitřně, sa-
movolně, autopoieticky. Stejně tak se instituce
trhu a celá ekonomika chovají jako živý orga-
nismus, ne jako mrtvý stroj. Řešení pro získání
schopností, které nám umožní rychle reagovat
na měnící se podmínky podnikání, evoluční mi-
kroekonomové proto vidí v budování, rozvoji
a vylaďování národních regionálních vitálních
adaptivních organizací, v nichž jeden druhého
učíme, schopných nadchnout a získat lidské
srdce a fungujících jako živý systém s meziná-
rodní působností. Důvodem je skutečnost, že
koncept vitální adaptivní organizace analogicky
vychází z myšlenky, že jen organizace, které se
dokáží velmi dobře a včas adaptovat na rychle
a neredukovatelně se měnící turbulentní pro-
středí v transformujícím se a vzájemně propo-
jeném světě, dokáží být úspěšné v soutěži
s ostatními a trvale prosperovat.

Inspirací pro budování a rozvoj vitálních
adaptivních organizací se stal hlavně Tomáš
Baťa, který byl podle dostupných informací
zralý, vyrovnaný muž, jenž znal cestu a cíl,
a který se nezalekl ani největších bouří a zmatků
národů přicházejících na přelomu 19. a 20. sto-
letí Do ankety Českého slova, 3. 7. 1932 napsal
svůj názor na hospodářskou krizi takto:

„Přelom hospodářské krise? Nevěřím
v žádné přelomy samy od sebe. To, čemu jsme
si zvykli říkat hospodářská krise, je jiné jméno
pro mravní bídu. Mravní bída je příčina, hospo-
dářský úpadek následek.

V naší zemi je mnoho lidí, kteří se domnívají,
že hospodářský úpadek lze sanovat penězi.
Hrozím se důsledků tohoto omylu.

Jsme ještě příliš bohatí, než abychom byli
blízko takovému přelomu, k němuž nás mnozí
– i velmi ušlechtile cítící lidé zvou. Máme ještě
dosti času obrátiti.

V postavení, v němž se nacházíme, nepotře-
bujeme žádných geniálních obratů a kombi-
nací. Potřebujeme mravního stanoviska
k lidem, k práci a veřejnému majetku. 

Nepodporovat bankrotáře, nedělat dluhů, ne-
vyhazovat hodnoty za nic, nevydírat pracující. 

Dělat to, co nás pozvedlo z poválečné bídy:
pracovat a šetřit a učinit práci a šetření výnos-

nější, žádoucnější a čestnější než lenošení a mr-
hání.

Máte pravdu, je třeba překonat krizi důvěry.
Technickými zásahy, finančními a úvěrovými, ji
však překonat nelze. Důvěra je věc osobní, a dů-
věru lze obnovit jen mravním stanoviskem
a osobním příkladem.“

Ve stále dynamičtějším nejistém, složitém
a nejednoznačném podnikatelském prostředí
se podnikatelé a podniky již nemohou spoléhat
na tradiční dlouhodobé strategické směřování,
aby uspěli a mohli růst. Zrychlující se životní
cykly produktů a technologický pokrok pohánějí
neúprosné tempo změn a stárnoucí demogra-
fické údaje jsou hnací silou dlouhodobého po-
klesu globálního růstu. Proto dnes musí být or-
ganizace schopny rychle identifikovat vznikající
změny na trhu a rychle reagovat, aby mohly vy-
užít potenciální příležitosti nebo čelit rostoucím
hrozbám. Musí tedy vybudovat organizační ka-
pacitu pro inovace a reinvenci, aby našly a vy-
užily nové příležitosti, které budou hnací silou
zítřejšího úspěchu. 

Zelený v roce 2009 doporučoval vedoucím
představitelům naší země, aby investovali do
technologií, systému a know-how souvisejících
s ekologií. On by to dělal v tom období i za cenu
zadlužení. Je v tom ohromný potenciál. Na roz-
díl od klimatických aktivistů v tom ale viděl Ze-
lený byznys. Dobrý byznys. Malá země jako my
by si měla najít možnosti, které může poskyto-
vat velkým. Nikdy již nebudeme Baťové, ale na
četné Bati tohoto světa se můžeme napojit. Na-
štěstí zmám české firmy, které to pořád ještě
umějí a naslouchají a využívají rady nejen od
prof. Zeleného.

Při zamyšlení se nad riziky, inflací a stagflaci
i v Česku a na Slovensku a inspiraci od Phillip
Cearlsson-Szlezak, Paul Swartz a Martin Reeves
ze společnosti BCG, se ADAPTIVNÍ vůdčí osob-
nosti musí z krátkodobého hlediska zaměřit na
čtyři priority:     

Za prvé, nejprve je potřeba se zamyslet nad
cenotvorbou strategicky. I když je inflace vy-
soká, bude třeba zvyšovat ceny pomalu. Riziko
přetrvává i v recesi. Zatímco síla přenášet zvý-
šení cen bude ve srovnání s oživením Covid
zmírněna, přetrvávající cenový rozptyl a volati-
lita zajistí selektivní příležitosti pro určité ope-
race na některých trzích.

Za druhé, je dobré se vyhnout binárnímu rá-
mování recese a vyvarovat se mentálních mo-
delů ukotvujících riziko na nedávných zkuše-
nostech. Ne všechny recese jsou hlubokými
strukturálními jizvami, jako byl rok 2008, a ne
všechny mají tak závažný dopad jako recese
Covid. Pochopení příčin a povahy budoucí re-
cese připraví podnikatele a firmy na lepší navi-
gaci. Nepodceňujme myšlenku, že příští recese
by mohla být mírná a krátká.

Za třetí, nezapomínejme, že každá dislokace
a stres jsou také příležitostí k lepšímu výkonu.
Ti, kteří mají učebnici zaměřenou na odolnost
a kontrolované podstupování rizika, mají šanci
na relativní nebo dokonce absolutní lepší
výkon, pokud dokážou vytvořit a využít strate-
gické příležitosti ve špatných časech.

Za čtvrté, i když násobky technologických
akcií prudce klesly, neslučujte omezení financo-
vání a korekci trhu s poklesem strategické dů-
ležitosti technologie. Aplikace digitální techno-
logie bude i nadále pohánět narušení konku-
rence a růst ve všech odvětvích. �

Adrián Podskľan
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Mottem VeeamON Tour 2022, která se v září
konala v Praze, byla transformace strategií
moderní ochrany dat. Vy jste ale v úvodním
slovu zdůraznil citát Benjamina Franklina
„Změna je jedinou jistotou života“. Jak to pa-
suje s řešeními pro zálohování, obnovu
a správu dat, v nichž je vaše společnost svě-
tovým lídrem?

Úvodní citát byl použít jako reminiscence
na poslední „živé“ VeeamON Tour CZ & SK
2019, setkaní se zákazníky a partnery, které se
uskutečnilo před třemi lety ve Slovanském
domě v Praze. V té době nikdo z nás nečekal,
jaké množství významných změn se za dva tři
následující roky v našich životech uskuteční.
Podobně je to i s Veeamem a našimi zákazníky
– vnímáme výrazné změny v potřebách pod-
niků v oblasti nákladové efektivity, v požadav-
cích na ochranu dat před bezpečnostními ri-
ziky spojenými s kybernetickými útoky na IT
systémy, změny spojené se zvýšenou poptáv-
kou po integraci cloudu a možnostech pře-
sunu dat mezi datovými centry a cloudovým
prostředím. V návaznosti na všechny tyto
změny přináší Veeam inovace reflektující po-
třeby, které s tímto vývojem souvisí.

Uvádíte, že poskytujete jednotnou platformu
pro cloudová, virtuální a fyzická prostředí,
prostředí SaaS a Kubernetes. Můžete to kon-
kretizovat?

Veeam poskytuje jednotnou platformu,
která poskytuje jednoduché, flexibilní, a při-
tom spolehlivé a výkonné řešení pro správu
a ochranu všech dat a aplikací, bez ohledu na
to, kde se nacházejí. S naším portfoliem nabí-
zíme strategický a komplexní přístup, který
nekončí u základních funkcí zálohování a ob-
novy dat, ale umožňuje moderní ochranu dat.
Pokročilé možnosti zálohování, obnovy a mo-

nitorování od Veeamu podporují dostupnost
a mobilitu dat v jakémkoli prostředí IT, ať už
se jedná o cloud, virtuální, fyzické, SaaS (Soft-
ware-as-a-Service) nebo Kubernetes pro-
středí.

S předcházející odpovědí souvisejí priority
společnosti, kterými jsou cloud, bezpečnost
a Kubernetes. Jaké hlavní důvody pro ně byly
rozhodující?

Důvody jsou pragmatické – potřeby a oče-
kávání zákazníků. Bezpečnost dat má Veeam

v DNA a na cloud, který naplňuje ambice stát
se dominantní datovou platformou, jsme se
přirozeně zaměřili spolu s vývojem technolo-
gií a potřeb trhu. Podle studie Veeam Data
Protection Trends Report 2022 již 67 % orga-
nizací využívá cloudové služby jako součást
své strategie ochrany dat, zatímco 56 % nyní
provozuje v produkčním prostředí kontejnery,
nebo to v příštích 12 měsících plánuje. Navíc,
více než pětina (21 %) organizací pak označila
schopnost chránit pracovní úlohy hostované
v cloudu za nejdůležitější faktor nákupu pod-
nikové ochrany dat v roce 2022.  

S technologickými prioritami souvisí i hod-
noty společnosti, kterými se řídí zaměstnanci
Veeamu a jsou cestou k úspěchu. Které to
jsou?

Mezi základní hodnoty společnosti Veeam
patří, že každý z nás prodává, soutěžíme, aby-
chom vyhráli, prosazujeme týmové jednání
a diskutujeme od srdce, jednáme rychle, ino -
vujeme a zdokonalujeme. V neposlední řadě
máme všichni zdravý smysl pro soutěživost,
který nás motivuje získávat nové klienty
a podporovat je všemi svými odbornými zna-
lostmi a zkušenostmi. 

Pošesté v řadě se v roce 2022 stal Veeam líd -
rem Gartner Magic Quadrantu. Co to pro spo-
lečnost, případně pro vaše zákazníky zna-
mená?

Být tolik let v řadě po sobě lídrem magic-
kého kvadrantu softwarových řešení pro zálo-
hování a obnovu podnikových dat od Gart-
neru, a současně se třetím rokem v řadě umís-
tit nejvýše v oblasti schopnosti realizace, jed-
noduše znamená potvrzení, že ve Veeamu dě-
láme věci správně. Zákazníkům to také dává
jistotu, že pokud budou investovat do Veeam

Pokračujeme v nastavování nejvyšších produktových
standardů a reagujeme na požadavky zákazníků, které nově
definují ochranu a zabezpečení dat,

řekl CzechIndustry Martin Štětka, regionální manažer pro střední a východní Evropu ve společnosti Veeam
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produktů a řešení, budou mít pro modernizaci
IT a optimalizaci své strategie ochrany dat ty
nejlepší technologie ve své kategorii. Toto vy-
znamenání podtrhuje náš dosavadní úspěch
v podobě ročních příjmů přesahujících 1 mili-
ardu dolarů a více než 450 000 spokojených
zákazníků všech velikostí na celém světě,
jakož i vedoucí pozici na trhu moderní
ochrany dat.   

Nejvýše ze všech zohledněných firem je
Veeam hodnocen ve zmíněné schopnosti re-
alizace. Jak tomu správně rozumět?

Schopnost realizace znamená, že dlouho-
dobé trendy a vize, které se v oblasti ochrany
a správy dat objevují, je Veeam schopen nejen
predikovat, ale i přenést do vlastností použi-
telných produktů. Zdůrazňuje to také, že se
nám daří ve srovnání s ostatními vybranými
dodavateli a že máme dobrou pozici do bu-
doucna.

Zmínil jste studii Veeam Data Protection
Trends Report 2022, která uvádí, že 67 % pod-
niků se při ochraně svých dat spoléhá na
cloudová řešení, zatímco schopnost obnovit
data po ransomwarových útocích je i nadále
hlavním úkolem strategií kontinuity podni-
kání. Jaká nejzajímavější zjištění ze studie vy-
plývají?

Ransomwarovým útokům byly v minulém
roce vystaveny 3 ze 4 dotázaných organizací.
A 3 z 5 dokonce několikrát. Výsledky tohoto
průzkumu tedy říkají, že ochrana před útoky
a následná obnovitelnost dat se stávají stále
kritičtější součásti strategií zálohování a ob-
novy dat.  

Jak si v tomto ohledu stojí Česká republika?
Velmi podobně. Stále častěji slyšíme

o úspěšných útocích na IT systémy českých
a slovenských firem. A pokud o takovém
útoku čteme, tak je zpravidla situace velice
vážná a podnik již ve fázi, kdy se mu data ne-
daří obnovit. My sice nejsme „IT bezpeč-
nostní“ firmou v pravém slova smyslu, ale
přesto se postiženým organizacím snažíme
pomoci s obnovami jejich systémů, pokud
jsou data zálohována pomocí produktů a ře-
šení Veeam. Mnohem důležitější je však pre-
vence, kdy je třeba jasně definovat pravidla
a metodiky zálohování a obnovy dat do stra-
tegie, kterou je třeba zavést a důsledně uplat-
ňovat. V případě útoku toto nastavení výrazně
zvyšuje šance na obnovení původních dat
podle plánu a co nejméně bolestivým způso-
bem.

Takže podniky mají co řešit, napravovat nebo
dohánět?

V tomto ohledu nejsem skeptický. V praxi
se setkáváme s velkým počtem zákazníků,
kteří následkům kybernetických útoků s po-
mocí Veeam řešení pro zálohování, obnovu
a správu dat úspěšně čelí. Není však
vhodné zobecňovat. S jistotou však mohu
říci, že je nesmírně důležité, aby podnik po-
chopil, která z dat jsou kritická pro podni-
kání. Kromě toho je nutné individuální po-
souzení, aby se potřeby organizace v ob-
lasti ochrany dat shodovaly s výkonem IT,
který podnik vyžaduje. A konečně musí být
zajištěna kontinuita podnikání, k čemuž je
třeba detailně porozumět kritickým složkám
a faktorům.

VeeamON 2022 představila budoucí vizi mo-
derní ochrany dat. V čem se především liší ve
srovnání s tou dosavadní?

Vize moderní ochrany dat budoucnosti spo-
lečnosti Veeam zahrnuje především pokročilé
funkce v oblasti bezpečnosti a ve správě, bez-
pečném zálohování a obnově dat v hybridním
cloudu, stejně jako v jakémkoli jiném IT pro-
středí. Tato vize zahrnuje i řešení na ochranu
dat v prostředí Kubernetes, které podporuje
vývoj kontejnerových produktů. 

Stručně řečeno, pokračujeme v nastavo-
vání nejvyšších produktových standardů a re-
agujeme na požadavky zákazníků, které nově
definují ochranu a zabezpečení dat a zvyšují
odolnost IT. Veeam je známý tím, že jeho pro-
duktový plán je do značné míry ovlivňován
komunitami, takže nám umožňuje předvídat
budoucí technologické a obchodní požadavky.

Společnost vydala první verzi řešení Veeam
Backup for Microsoft 365 v listopadu 2016,
které má k dnešku více než 11 milionů uživa-
telů s placenou smlouvou. Pokračující ino-
vace v nejnovější verzi mají dále urychlit ve-
doucí postavení Veeamu na trhu zálohování
pro Microsoft 365. Co vše přinese nový
Veeam Backup for Microsoft 365 v7?

Nová verze, jejíž všeobecná dostupnost se
očekává později v tomto roce, bude mimo jiné
díky integraci s řešením Veeam ONE obsaho-
vat i pokročilé funkce monitorování a reporto-
vání na podnikové úrovni, které s využitím in-
tegrované inteligence pomohou držet hladký
chod systémů a infrastruktury. Nabídne
i úplný a jediný pohled na celou architekturu
zálohování Microsoft 365 a její komponenty,
a umožní proaktivní řízení díky upozorňování
v reálném čase pro rychlé řešení zranitelností
dat. Navíc přinese i podrobné zprávy o plnění
podmínek SLA (Service Level Agreement),
což zákazníkům poskytne klid a ochranu.

V čem jsou podle Vás hlavní přednosti a vý-
hody technologií Veeam ve srovnání s konku-
rencí?

Stručně řešeno jednoduchost, flexibilita,
spolehlivost a výkonné funkce.

Jaké argumenty byste použil pro ty, kteří se
rozhodují, zda využívat vaše produkty
a služby?

Ve zjednodušené odpovědi bych vyzdvihl
hlavní přednosti a výhody Veeam technologií,
jako u předchozí otázky - jednoduchost, flexi-
bilita, spolehlivost a výkonné funkce. Když
mluvím se zákazníky, poukazuji především na
to, že naše jednotná platforma Veeam moder-
nizovala zálohovací a datové strategie, mimo
jiné urychluje přechod na hybridní cloud,
a současně poskytuje i skutečnou obchodní
hodnotu. Náš ekosystém specializovaných
partnerů pomáhá integrovat naše řešení do
jakéhokoli prostředí zákazníka a poskytuje mu
maximální flexibilitu, protože naše portfolio je
softwarově definované a hardwarově nezá-
vislé. Společnost Veeam chrání více než 450
tisíc organizací po celém světě, včetně 81 %
společností ze žebříčku Fortune 500 a 70 %
společností ze žebříčku Global 2000. V prů-
běhu let jsme získali nespočet ocenění

v oboru, ale naším největším úspěchem je dů-
věra, kterou v nás mají naši partneři a zákaz-
níci.

Máte, jak jste uvedl, více než 450 000 zákaz -
níků po celém světě. Jak je tomu v Česku a na
Slovensku, které byste označil takříkajíc za
TOP?

Mezi našimi zákazníky v Čechách a na Slo-
vensku najdete malé, střední, velké lokální
i mezinárodní firmy a korporace. A to i ty nej-
větší globální hráče, napříč všemi segmenty,
jako jsou bankovní instituce, výrobní podniky,
společnosti z oblasti e-commerce, organizace
statní správy, a to jak regionální, tak centrální.
Jako konkrétní příklad mohu zmínit Českou
zemědělskou univerzitu v Praze

Na závěr bych se chtěl zeptat, jakým směrem
se podle Vás bude ubírat ochrana dat před je-
jich zneužitím?

Ochranu dat můžeme vnímat v mnoha
úrovních. Jedním příkladem je General Data
Protection Regulation (GDPR), dalším zneužití
informací například jejich vytržením z kon-
textu. Jinou, nám asi nejbližší, je technolo-
gická ochrana dat. V té se snažíme vnímat
technologické trendy a potřeby zákazníků, při-
způsobovat tomu vlastnosti nových produkto-
vých verzí, a připravovat metodická doporu-
čení a osvědčené postupy jaká data, kdy, kde
a jak uchovávat. �
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Mohla byste nám detailněji přiblížit činnost
společnosti Ynvolve, jaké jsou její silné
stránky, které ji odlišují od konkurence?  

Společnost Ynvolve je systémový integrá-
tor. Cílem je pomáhat s potřebami našich
klien tů v oblasti IT infrastruktury. Nabízíme
IT vybavení a služby, které přinášejí firmám
rovnováhu mezi náklady a výkonem. Čle-
nové našeho týmu konfigurují, optimalizují
a udržují IT infrastrukturu klientů. Zaměřu-
jeme se na veškeré detaily potřebné k udržo-
vání jejich hardwaru v provozu – tak, aby se
zákazníci mohli soustředit na inovace vlast-
ních produktů, škálovatelnost a poskyto-
vání nejlepších produktů a služeb zase svým
klientům. 

Konkurenční výhodou společnosti Ynvolve
je především kvalita repasovaných hardwaro-
vých produktů, odborné znalosti našich speci-
alistů pro vztah se zákazníky v oblastech růz-
ných typů technologií, profesionální služby
v rámci celého životního cyklu IT a vynikající
péčí o zákazníky. 

Můžete podrobněji popsat svou roli ve společ-
nosti Ynvolve? 

Jako Business Development Manager pro
český trh se zaměřuji na vyhledávání klientů,
kteří mají potřeby v oblasti IT infrastruktury,
a dále prezentuji společnost Ynvolve na kon-
ferencích a dalších akcích (živých i virtuálních).
Já a můj tým představujeme pro klienty první
kontaktní osoby. V reakci na konkrétní poža-
davky spojíme následně klienta s obchodním
zástupcem, který má znalosti potřebné k nale-

zení vhodného řešení pro potřeby příslušné
společnosti v oblasti hardwaru. 

Hardware, dodávaný vašim zákazníkům, po-
řizujete vy sami? 

Náš hardware může pocházet z několika
různých zdrojů: od společností, které vyřazují
svá datová centra a vše převádějí do cloudu,

nebo od firem ITAD (IT Asset Disposition)
nebo od společností, které chtějí přestavět
svou IT infrastrukturu a pro stávající hardware
nemají uplatnění. Díky úzkému propojení
a dlouholeté spolupráci s těmito typy společ-
ností dokážeme zajistit nejlepší ceny a ty pak
nabídnout i našim zákazníkům. Máme také
stálé partnery z řad zprostředkovatelů, s nimiž
spolupracujeme při každodenním nákupu po-
třebného zboží. Udělali jsme strategické roz-
hodnutí, že zásoby nakupujeme právě pro-
střednictvím stálých zprostředkovatelů. Dává
nám to jistotu, že vybavení budeme mít vždy
na skladě, dostupné pro rychlou konfiguraci
a dodávku zákazníkovi. 

Jaké jsou hlavní mylné představy o repasova-
ném hardwaru?

To se na jednotlivých trzích opravdu liší. Od
doby, kdy jsem začala pracovat na českém
trhu, jsem si všimla několika omylů, které se
zde při rozhovorech se zákazníky objevují stále
znovu. 

První mylnou představou je, že repasovaný
hardware je považován za ekvivalent toho, co
najdete v „garážovém výprodeji“. Tento po-
hled na věc nebere v úvahu fakt, že nákup re-
pasovaných IT zařízení  je ekvivalentem ná-
kupu ojetého auta. Často můžete získat prvo-
třídní vozidlo po leasingu, které má najeto
pouhých 5 000 km. 

Podobně získáváme řadu zařízení, když se
firma s milionovými investicemi do hardwaru
náhle rozhodne přejít do cloudu. V našem
skladu máme zařízení, která jsou „repaso-

Pořizování repasovaného vybavení bude stále častější volbou,
protože společnosti začnou upřednostňovat udržitelné postupy
Julie Fritscherová, manažerka rozvoje obchodu pro Českou republiku ve společnosti Ynvolve, se
s námi sešla k rozhovoru a odpověděla na naše otázky. Tématem byl především trh s repasovaným
hardwarem a některé mylné představy, které jsou s ním spojeny. 
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vaná“, ale od jejich původního nákupu mohlo
uplynout třeba jen půl roku. 

Další častou mylnou představou je, že jak -
mile výrobce určí datum EOL nebo EOSL (end
of-life, end of-service-life), je čas pořídit si
nové zařízení. Výrobci OEM však předem ur-
čují data EOL a EOSL na základě uvedení nové
generace produktu, což bývá v průměru při-
bližně dva až tři roky od vydání předcházející
verze. Tato zařízení ale přesto mohou mít po-
tenciálně desetiletý nebo i delší životní cyklus. 

A konečně, slyšela jsem mnoho otázek,
pokud jde o záruku. Když společnosti nakupují
nové vybavení přímo od výrobce, poskyto-
vaná záruka jim dává bezpečí. To je pochopi-
telné. Lidé si však ne vždy uvědomují, že reno-
vované zařízení, které kupují od specialisty na
infrastrukturu, jako je Ynvolve, nabízí také roz-
sáhlou záruku a flexibilitu. Všechna naše repa-
sovaná zařízení jsou dodávána s jednoletou
zárukou a nabízíme také možnost prodloužení
záruční doby na tři roky.

Jak dlouho mohou podniky podporovat svá
zařízení po skončení jejich životního cyklu
EOL nebo EOSL ze strany původního dodava-
tele?

Na tuto otázku neexistuje jednoznačná odpo-
věď, protože každé zařízení je třeba posuzovat in-
dividuálně. Stejně jako výrobci nemohou před-
povědět přesnou hranici funkčnosti zařízení, není
možné, aby to dokázal určit kdokoli jiný. 

Je však důležité vědět, že i když hardware
možná dosáhl data stanoveného výrobci OEM
pro konec jeho životnosti, podporu tohoto
hardwaru stejně budou ještě nějaký čas nabí-
zet – jen za vyšší cenu než dříve. Když zařízení
dosáhne předem stanoveného data EOSL,
většina výrobců nebude nabízet pro hardware
už žádnou podporu, ale může dát zákazníkovi
možnost přístupu k údržbě poskytované třetí
stranou (third-party maintenance, TPM). S vy-
užitím služeb oprav a renovace, jako je TPM,
může zařízení fungovat po datu EOL nebo
EOSL ještě několik let (třeba i deset let).  

Které jsou tedy hlavní důvody, proč některé
společnosti cestu repasovaného hardwaru
přesto nevolí?

Některé firmy to prostě nepotřebují. Mají roz-
počet na to, aby si mohly nová IT zařízení poři-
zovat každé dva až tři roky. Chtějí to, co je po-
važováno za nejmodernější, a mít takové pro-
dukty dříve než konkurence. Mohou být také
velmi loajální k určité značce a je pro ně velmi
lákavé jednat pouze s jediným dodavatelem.
Dává jim to jistotu, že budou mít k dispozici
podporu, upgrady a záruky, které potřebují. 

Jak jsem již zmínila, existuje také několik
mylných představ o renovovaném IT hard-
waru, které pak mohou podniky vést
k tomu, že se rozhodnou spíše pro nákup
nového. Být součástí oběhové (cirkulární)
ekonomiky však s největší pravděpodob-
ností prospěje rozpočtu firmy, sníží množ-
ství jejího elektronického odpadu a zapojí ji
do celého souvisejícího ekosystému. Podle
mého názoru bude pořizování repasova-
ného vybavení stále častější volbou, pro-
tože společnosti začnou upřednostňovat
udržitelné postupy.

Jakou odbornou radu můžete dát zákazní-
kovi, který zvažuje přechod na repasovaný
hardware?

Firmám, které uvažují o změně priorit svých
výdajů na IT nebo o snížení uhlíkové stopy,
bych rozhodně doporučila repasovaný hard-
ware vyzkoušet. Pokud váháte, zda se vydat
cestou repasovaného hardwaru, protože jste
loajální k určitému dodavateli nebo vám vyho-
vuje konkrétní značka, pak společnost Ynvolve
často dokáže vyhovět vašim potřebám i za
těchto okolností. 

Také v případě, že firma hledá optimální ře-
šení, náš obchodní zástupce navrhne takové,
které je orientované na zákazníka a pokrývá ši-
roké spektrum technologií (tech-agnostic). Cel-
kově lze říct, že dát šanci obnovovaným zaří-
zením může vaší společnosti pomoci snížit
současně uhlíkovou stopu i výdaje na IT.

Zmínila jste udržitelnost. Jak společnost Yn-
volve přispívá k udržitelnosti IT? 

Činnost Ynvolve se uplatňuje v každém
kroku životního cyklu IT, od nákupu, údržby, re-
novace až po recyklaci. Náš program zpětného
odkupu (Buyback as a Service, BBaaS ) byl vy-
tvořen právě s cílem pomoci společnostem
stát se při pořizování IT udržitelnějšími. 

Není žádným tajemstvím, že nákup použi-
tého zařízení ve srovnání s novým má obrov-
ský dopad na životní prostředí. Pokud umož-
níte svému vybavení „druhý život“, pomůžete
snížit poptávku po novém vybavení a snížíte
svou uhlíkovou stopu.

Program BBaaS prodlužuje průměrnou ži-
votnost IT vybavení a zvyšuje pravděpodob-
nost jeho opětovného využití. Tím, že Ynvolve
funguje jako centrální bod pro tato zařízení
a má síť zákazníků, kteří je potřebují, usnad-
ňuje tímto způsobem opětovné použití IT in-
frastruktury. A konečně, když zařízení dosáh-
nou skutečného konce své životnosti, zajišťu-
jeme jejich recyklaci v souladu s normami
WEEE a ISO, jako je ISO 9001:2015.

Pro mě osobně byly postupy společnosti
Ynvolve v oblasti udržitelnosti jedním z hlav-
ních motivů, proč jsem přijala pozici v jejím
obchodním týmu. 

A samotný obchodní model? Jak ten odpo-
vidá potřebám udržitelných IT řešení?

Jak již bylo zmíněno, společnost Ynvolve je
přítomna v každém kroku životního cyklu IT.
Náš obchodní model je tedy kruhový (tzv. cir-
kulární ekonomika), což znamená, že se vždy
snažíme jakékoliv zařízení využít k opětovnému
použití před jeho recyklací. K tomu právě slouží
i zmíněný program BBaaS. Chápeme, že toto
řešení nemusí být ideální pro každou situaci,
ale snažíme se omezit používání nového hard-
waru a podporovat opravy a upgrady.

Zatímco náklady a výkon jsou hlavními fak-
tory, když firma buduje svou infrastrukturu,
nelze nadále ignorovat, že bychom všichni
měli spolupracovat a zlepšovat dopad serverů
a úložišť na naši planetu. Vedeme neustále dis -
kuze se zúčastněnými stranami, jako jsou pos -
kytovatelé datových center a tvůrci politik,
abychom zlepšili uhlíkovou stopu nejen spo-
lečnosti Ynvolve, ale i našich zákazníků. 

Můžete uvést příklad enterprise zákazníka,
který využívá repasovaný hardware od spo-
lečnosti Ynvolve? 

V současné době spolupracujeme s firmou
Websupport, největším registrátorem domén
a poskytovatelem hostingu na Slovensku.

Jejich služby vyžadují, aby měli nejnovější
generace hardwaru, který pořizují přímo od
OEM nebo resellerů. Pokud však jde o zařízení
určená pro zálohování, zde se spoléhají na re-
pasovanou infrastrukturu. 

V roce 2017 jsme jim začali poskytovat na-
konfigurovaná zařízení a náhradní díly. Při spo-
lupráci s nimi jsme si uvědomili, že jejich hlav-
ními požadavky při výběru dodavatelů, jsou
rychlé dodání a kvalitní poprodejní péče. A to
jsou parametry, ve kterých vynikáme. Od
konce roku 2019 se zákazník rozhodl, že se spo-
lečnost Ynvolve stane jeho partnerem, pokud
jde o repasovaný hardware značky Dell. �

Další informace o společnosti 
naleznete na https://ynvolve.com/
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Celosvětové zavádění sítí 5G usnad-
ňuje vývoj technologických ino-
vací, které otevírají pomyslné

dveře plně digitální budoucnosti. Jak by
taková blízká digitální budoucnost mohla
vypadat, v praxi představuje společnost
Huawei, jejímž dlouhodobým závazkem
je stát se preferovaným partnerem pro di-
gitální transformaci. Huawei Enterprise
Roadshow proto postupně navštěvuje
země střední, východní a severní Evropy
a setkává se zde se zákazníky, partnery,
médii i přáteli z oboru. Prostřednictvím
ojedinělého kamionu, plného technologií,
umožňuje návštěvníkům lépe prozkou-
mat nejnovější technologická řešení spo-
lečnosti Huawei.

Podpora digitální inkluze pomocí
nových technologií
Společnost Huawei také prostřednictvím
projektu TECH4ALL dlouhodobě prosazuje
názor, že pro růst a rozvoj světa má každý
člověk čtyři základní práva: na vzdělání, ži-
votní prostředí, zdraví a osobní rozvoj.
Díky třicetiletým zkušenostem v oblasti so-
ciální odpovědnosti podniků a trvalému

závazku k udržitelnosti je TECH4ALL v pod-
statě globálním partnerstvím, tedy spolu-
prací, která přináší digitální technologie
každému člověku, domácnosti či organi-
zaci, a buduje tak plně propojený a inteli-
gentní svět. To se odráží i v produktech
představených ve vybraných lokacích
během ICT Roadshow 2022.

Huawei IdeaHub

Chytré vzdělávací řešení využívající Idea -
Hub jako vstupní bránu pro výuku: ve spo-
lupráci s průmyslovými partnery poskytuje
Huawei zákazníkům digitální, on-line a off-
line inovativní výukové služby, přičemž
usnadňuje sdílení vysoce kvalitních vzdě-
lávacích materiálů. Využívá k tomu napří-
klad interaktivní tabule a další promítací
zařízení. Díky modernímu designu zaměře-
nému na uživatele může být řešení Huawei
IdeaHub hrdé na prestižní ocenění Red Dot
Award 2020.

Inteligentní kampus

Huawei CloudCampus, jenž se dá označit
za agilní, spolehlivé, inteligentní, otev -

řené a bezpečné řešení, je prezentován
jako ideální východisko k vybudování pl-
nohodnotné sítě kampusu. Jeho před-
nosti spočívají převážně ve zjednoduše-
ném nasazení, provozu a údržbě. Napří-
klad díky strojovému učení predikuje pří-
padné chyby, přičemž zavedení technolo-
gie SDN (Software-defined networking)
společně s umělou inteligencí rychle de-
tekuje pokročilé hrozby v celé uživatelské
síti.

Datové centrum Full-Stack

Kompletní datová centra Huawei jsou na-
vržena tak, aby obnovovala digitální infra-
strukturu a urychlila digitální transformaci.
To pomáhá zákazníkům lépe rozvíjet jejich
datová centra a operovat s velkým množ-
stvím informací.

Poskytování internetových služeb

Společnost Huawei pomáhá poskytovate-
lům internetových služeb budovat v da-
ných regionech spolehlivější a stabilnější
sítě s nízkou latencí. Ve spolupráci s ob-
chodními partnery akceleruje rozvoj plně

5G revoluce je před námi: společnost Huawei představuje
důležité pilíře bezpečné digitální budoucnosti
Digitalizace, která probíhá ve všech sférách našeho života, závisí do velké míry na rozvoji
komunikační infrastruktury. Společnost Huawei představila jako součást projektu ICT Roadshow 2022
svá řešení, která mohou pomoci tento vývoj uspíšit. S kamionem nabitým technologiemi navštívila
celkem 13 evropských zemí střední, východní a severní Evropy. Mezi vybrané lokace patřilo i hlavní
město České republiky. 
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optického a inteligentního R&D, řízení
a provozování podniků, poskytujících inter-
netové služby.

Energetika

Společnost Huawei poskytuje energetic-
kým společnostem řešení založená na růz-
ných scénářích, včetně integrace více sta-
nic a integrovaných energetických služeb.
Tato řešení pomáhají společnostem maxi-
málně využít jejich zázemí, zdroje a efek-
tivně digitalizovat služby v podnikové i ve-
řejné sféře. Příkladem rovněž mohou být
řešení využívající solární energii – společ-
nost Huawei nabízí vynikající inteligentní
fotovoltaická řešení, využívající více než 30
let zkušeností v oblasti digitálních infor-
mačních technologií.

Finance

V tomto sektoru společnost Huawei před-
vedla tři strategické scénáře, zaměřené na
transformaci finančních institucí v plně
vybavené podniky, založené na digitálním
ekosystému. Jejich součástí je spolehlivý
hardwarový a cloudový základ a také
komplexní řešení mikro služeb – ekosys-
tém, vytvořený pro všechny možné situ-
ace.

Již více než třicet let společnost Huawei
přispívá k celkové digitalizaci světa. Pro-
střednictvím ICT Roadshow 2022 se zájem-
cům lépe přiblížil potenciál digitálního
světa a zvýšilo se povědomí o tom, jak lze
nejnovější technologické inovace využít
v praxi. Pro návštěvníky přehlídky byla při-
pravena možnost pohovořit s týmem od-
borníků společnosti Huawei a vyzkoušet
si ové produkty na vlastní kůži. Kamion
Huawei postupně objel 26 měst ve třinácti
evropských zemích. Od května do září 2022
truck navštívil: Polsko, Norsko, Švédsko,
Finsko, Bulharsko, Řecko, Turecko, Ru-
munsko, Srbsko, Rakousko, Česko, Slo-
vensko a Maďarsko. V České republice se
Huawei Enterprise ICT Truck Roadshow 20
22 uskutečnila 12. září 2022 u Výstaviště
Holešovice. �
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Až doposud si některé výrobní podniky
v rámci údržby vystačily pouze se zá-
kladní evidencí, například vedením

karet strojů, kam zaznamenávají provedené
údržby. Pokročilejší funkce, které umožňují
efektivní řízení pracovníků a dokážou snížit
firmě ekonomické náklady, jako jsou statis-
tiky výkonu a počtu údržeb, délka odstávek
apod., zatím zůstávaly mimo jejich pozor-
nost. Jaká jsou pro a proti jednotlivých ře-
šení? O tom jsme hovořili s expertem na ob-
last podnikových systémů Janem Štindlem
z české společnosti dataPartner. 

Pane Štindle, pojďme si nejprve shrnout vý-
hody a případné nedostatky tabulkového či
papírového řízení údržby.

Excelové tabulky měly v minulosti pro
řadu firem nezanedbatelné přínosy. Jednak
nebyla na trhu adekvátní levná softwarová
řešení, zároveň v té době poskytovaly funkce
dostačující potřebám firmy. Za poslední de-
kádu se však vývoj podnikových systémů ra-
zantně posunul. IT firmy jsou dnes schopné
dodat kvalitní softwarová řešení i za cenu
jednoho měsíčního platu zaměstnance, řek-
něme třeba za 50 tisíc korun. 

Abych však odpověděl na váš dotaz.
Pokud se podíváme na výhody tabulkového
či papírového řešení, jde hlavně o znalost
prostředí, flexibilitu pro jednoho uživatele
a dostatečnost v případě, že údržbu zajišťuje
velmi malý tým pracovníků. Hlavním nedo-
statkem je pak pouze základní evidence bez
pokročilých funkcí typu automatického peri-
odického plánování, evidence příkazů práce,
napojení na sklad, strukturovaného řízení
přístupu k informacím či možnosti vytváření

online statistik a reportingu. U papírové evi-
dence je navíc rizikem snadná ztráta doku-
mentů.

Pro řadu průmyslových firem může být stále
ještě pomyslnou brzdou cena systému
a obava, že software bude pro zaměstnance
údržby složitý. Je tomu tak?

Tyto argumenty občas slýcháme, nic-
méně není nic jednoduššího, než je krátkou
ukázkou funkcí zcela rozptýlit. V naprosté
většině jsou techničtí ředitelé, kteří převážně
o implementaci softwaru rozhodují, pří-
jemně překvapeni jeho přínosy pro mana-
žerské řízení, jednoduchostí použití pro za-
městnance, kompatibilitou se stávajícími fi-
remními systémy i nenáročností nasazení.
Představme si funkce softwaru například na
českém systému řízení údržby Patriot Crys-
tal. Jde o samostatný modul, který pracuje
na bázi server–klient s neomezeným počtem
uživatelů. Umožňuje provádět řízení a orga-
nizování údržby výrobního i nevýrobního
majetku, spravovat technologické celky, jed-
notlivé stroje a výrobní zařízení až po jednot-
livé díly a měřidla. Poskytuje tedy efektivní
řízení údržby sledovaných zařízení, objektů
budov či jejich částí. Zároveň je veškerá
elektronická dokumentace včetně evidence
příčiny poruch a provedených opatření dos -
tupná on-line všem pověřeným osobám.
A to vše, jak jsem už uvedl, za minimální fi-
nanční investice.

Zastavme se ještě u přínosů pro vedoucí
pracovníky, kterým by nový software pro
plánování údržby měl přinést největší uži-
tek. Jaké jsou?

Proti tabulkovému či papírovému řešení
jsou přínosy nesporné. Zavedením softwaru
pro řízení údržby mají její vedoucí či mana-
žeři firmy na jedno kliknutí k dispozici oka-
mžité a přehledné reporty v grafickém zob-
razení od jednotlivých strojů až po skupiny.
Disponují on-line přehledem o počtu údržeb
za dané období, jejich stavu a požadavcích,
nákladech a době strávené na údržbách,
o poruchovosti strojů, použitých lidských
zdrojích, výčtu poruch atd.  

Pracovníkům IT navíc systém usnadní
práci s nastavením uživatelských přístupů,
rozdělení skupin a rolí i se správou souborů
a předvolbami číselníků. V aplikaci je také in-
tegrovaná diagnostika serveru s přehledem
přístupů k němu včetně grafického zobra-
zení.

Jaké typy údržby software poskytuje?
Systém Crystal, o kterém hovoříme, rozli-

šuje dva základní typy údržby. Korektivní,
kdy mohou pracovníci zabezpečit rychlé
a efektivní odstranění poruchy, a preventivní
– tedy prevenci před poruchou formou pra-
videlných údržeb v daném cyklu. Zároveň
nabízí řadu funkcionalit od požadavků na
údržbu a její řízení přes správu a tisk doku-
mentů v podobě příloh, volby uživatelských
přístupů, přehledu lidských zdrojů až po pro-
padlé termíny, reporty, číselníky či metrolo-
gii. Požadavky na údržbu se zadávají ručně
nebo mohou automaticky vznikat na základě
specifických požadavků z FRS – tedy sy-
stému rychlé reakce.

Prostředí lze snadno přizpůsobit tak, aby
systém fungoval s nezbytnými funkcionali-
tami a využívanými daty uzpůsobenými pro

Náklady na software pro řízení údržby se firmě vrátí 
do pár týdnů, pak už jen šetří a využívá výhody
V dnešním technicky vyspělém světě by se leckomu nezasvěcenému mohlo zdát, že řízení údržby přes
excelové tabulky je už dávno minulostí. Není to však pravda. Řada výrobních podniků, ať už
z ekonomických důvodů, či z dosavadní „nepotřeby“ informací a dat o výkonu údržby či délce
odstávek, tento úsek opomíjela. Vysoká inflace a skokově rostoucí náklady téměř všeho však nutí
firmy k rychlému hledání razantních úspor. Do skládačky snižování firemních nákladů zapadá
i efektivní a ekonomicky řízená údržba.
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Grafický výstup – report. Příklad na porovnání nejporuchovějších objektů údržby s počtem požadavků na opravu a prováděných údržeb.
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konkrétní profesi – například pro operátory,
údržbáře, vedoucí údržby nebo třeba tech-
nického ředitele. Každý tak uvidí pouze data
potřebná z pohledu své pozice, včetně ná-
strojů pro práci s nimi. Systém tedy unifikuje
řízení údržby celé firmy ve všech pozicích. To
znamená jeden centrální systém řízení
a správy údržby pro celý podnik.

Jak dlouho trvá implementace a lze soft-
ware pro řízení a správu údržby napojit i do
stávajícího informačního systému firmy?

Jelikož nejde o zakázkový vývoj, ale
o plno hodnotné řešení vyvinuté pro potřeby
firem v segmentu údržby, je jeho nasazení
velmi snadné a rychlé. Systém se distribuuje
formou „virtual appliance“, která se do
IT prostředí zákazníka jednoduše nasadí a po
projití jednoduchého instalačního programu
je systém připraven k použití. Pro funkčnost
není požadován žádný další hardware ani
software – tedy kromě standardních licencí
za OS Windows. Pokud by IT prostředí firmy

nebylo řešeno pomocí virtualizace, můžeme
jej dodat i s hardwarem počítačového ser -
veru, který pak pouze stačí připojit do firem-
ního intranetu. Navíc implementaci systému
Patriot Crystal mohou provést pracovníci IT
oddělení i samostatně během několika
hodin. Co se týká jeho propojení na stávající
ERP systémy, to je samozřejmost.

Řízení a správa údržby podniku v ceně ně-
kolika desítek tisíc je velmi dostupné řešení.
Upřesněme si ještě, pro koho je vhodné
a zda poskytne potřebné funkce i pro velké
podniky? 

Pokud se bavíme o verzi Patriot Crystal, na
jejímž příkladu jsem uváděl možnosti sys -
témů pro řízení a správu údržby, je speci-
álně určena pro menší podniky nebo zákaz -
níky, kteří s řízením údržby teprve začínají.
Jim zcela pokryje jejich potřeby. Je konci-
pována jako základní plnohodnotný modul,
který může velmi dobře sloužit jako základní
verze nebo pilotní projekt větší firmy. Vel-

kou výhodou tohoto systému je právě mož-
nost růstu se zákazníkem. Umožňuje
snadný a bezproblémový přechod do rozší-
řené verze informačního systému řízení
údržby Patriot 3.0. bez nutnosti migrovat
a přepisovat data. Vyšší verze je rozšířena
o diagnostickou a prediktivní údržbu a další
volitelné moduly, jako jsou sklad náhrad-
ních dílů, notifikace a eskalace požadavků,
checklisty, pracovní příkazy, outsourcing,
přístup z mobilních zařízení, SCADA,
predikti vní údržba, více jazykových mutací,
práce s několika měnami atd.  Je tedy
patrné, že tento moderní IT nástroj pro ří-
zení údržby pomůže firmě uspořit náhradní
díly, navýšit účinnost odborné práce a ma-
ximálně využít kvalifikaci pracovníků
údržby. Sledováním strojů pracovníci lépe
porozumějí jejich stavu, čímž se sníží nejen
poruchovost, ale také se zabrání neočeká-
vaným odstávkám. A hlavní benefit? Zís -
káte levného, přehledného, intuitivního
a věrného pomocníka, který kope za vás. �
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Karta objektu údržby (např. stroje) se všemi potřebnými údaji a nástroji k řízení jeho údržby.

Formulář prováděné údržby, operační nástroj řízení konkrétního zásahu na konkrétním stroji.
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Žijeme v době, kdy se i fyzické pro-
dukty automaticky nabízejí s aplikací
pro mobilní telefony, kterou zákazníci

vnímají jako jejich nedílnou součást. Má-
lokdo si dnes vzpomene na průkopnické
firmy, jako například Nest, která předsta-
vila učící se termostaty, které postupně
změnily smýšlení celého světa o tom,
jakou roli informační technologie hrají
a budou hrát v budoucnosti.

Celá tato změna má za následek výrazný
nárůst komplexity a kompetencí napříč
všemi oblastmi v oboru informačních tech-
nologií a přinesla s sebou celou řadu díl-
čích problémů. Ty jsme dosud řešili po-
mocí agilních transformací a metodik vý-
voje, zavedením užší spolupráce mezi vý-
vojáři a odborníky na informační technolo-
gie z provozu (přístup DevOps), snahou
o zajištění spolehlivosti v systémech, služ-
bách a produktech (přístup SRE, Site Reli-
ability Engineering) či cloudově nativními
způsoby vývoje. Všechny tyto oblasti a ře-
šení nás posunuli dále, ale zároveň odhalili
množství dalších problémů. Jednotlivé ap-
likace se rozpadají na menší celky, kterým
moderně říkáme mikroslužby a které velmi
urychlují vývoj a začleňování nových vlast-
ností do aplikací. Zároveň však přinášejí
další výzvy v podobě udržování a verzo-
vání rozhraní pro programování aplikací
(API, Application Programming Interface),
náročnějšího testování, monitoringu a sa-
mostatné oblasti, kterou je konzistence
dat, zálohování a obnova těchto distri -
buovaných systémů.

Abychom těmto výzvám začali čelit
úspěšně, je třeba se na ně podívat jako na
celek a již je neřešit jednotlivě. Podobně
jako průmyslová revoluce přinesla auto-
matizaci a iniciovala přerod menších ma-
nufaktur ve větší podniky, tak i my aktuálně
projdeme změnou, která bude mít po-
dobné důsledky. Hovoříme o vizi tzv. Soft-
warových továren, které s využitím stan-
dardizace nástrojů a procesů umožní snad-
něji a rychleji dodávat jednotlivé aplikace,
a tím zajistit více prostoru pro nové ná-
pady a inovace. Složka lidské práce je zde
skutečně důležitá, protože celá “aplikační
linka” v této softwarové továrně existuje
jen pro to, aby lidem usnadnila práci a za-
jistila dostatek zdrojů a vhodné prostředí,
které může sloužit jako inkubátor pro
rychlé experimenty a inovace.

Softwarová továrna v praxi

Uvést softwarovou továrnu do praxe není
až zas tak složité, jak by se mohlo na první
pohled zdát. Na trhu působí řada ověře-
ných technologických firem, které dispo-
nují konzultačními programy, jako napří-
klad Red Hat Container Adoption Journey,

které nás umí takovým procesem provést.
Klíčový je jistý nadhled a zamyšlení se nad
tím, jak má IT oddělení v daném podniku
vypadat, co je požadovaným výstupem,
jak dobře známe potřeby svých zákazníků
a jaké metriky značí dosažení úspěchu.
S ucelenou představou reflektující tuto in-
terní analýzu pak přistoupíme ke zmapo-
vání aktuálního stavu našeho IT ekosys-
tému a porovnáme ho s trendy, které jsou
na trhu, přičemž inspirovat se můžeme
u firem z řad poskytovatelů veřejného
cloudu a důvěryhodných dodavatelů open
source podnikových řešení. Fázi výběru
není radno podcenit, protože výběr da-
ného trendu nám určuje i rizika, která bu-
deme podstupovat z hlediska bezpečnosti
či závislosti na produktech a službách jed-
noho konkrétního dodavatele.

Ve chvíli, kdy jsme definovali náš cíl
z hlediska dodávaných aplikací, způsobu
jejich vývoje a zároveň známe trendy, které
budou ovlivňovat naše směřování v dal-
ších letech, je čas na výběr technologií. Na
první pohled se zdá, že na výběr je nepře-

berné množství možností, ale i tady stačí
nahlédnout pod pokličku významných
technologických firem, abychom zjistili, že
situace není tak složitá. Klasické virtualizaci
již odzvonilo a používáme ji jen jako dobrý
a osvědčený nástroj pro zachování histo-
rických aplikací. Jasným trendem je kon-
tejnerizace, kterou lze již považovat za
standard sloužící jako základ pro různé ná-
stroje např. pro aplikační vrstvu pro zpra-
cování komunikace mezi službami Service
Mesh, Serverless architekturu, či technolo-
gie, které umožňují odstraňovat přeby-
tečný kód z aplikací, které jsou součástí
platformy a není jim tak třeba všechny atri-
buty znovu implementovat a individuálně
je udržovat v každé aplikaci zvlášť.

Cílem tohoto konceptu je odlehčení pod-
nikové IT infrastruktury odstraněním zasta-
ralých nástrojů, zbavení se co nejvíce tech-
nologického dluhu a pomocí automatizace
odstranění třecích ploch, které vznikají
v důsledku neustále se opakujících čin-
ností spojených s údržbou současných sy-
stémů, jež spotřebovávají zdroje, které by
se jinak daly využít na další rozvoj, vzdělá-
vání a implementaci inovací. Koncept Soft-
warové továrny směřuje k identifikaci
problémů a dílčích řešení, a jejich propo-
jení do jediného celku, který je schopen IT
celého podniku posunout kupředu. Stačí
dodržet jen několik principů:

Omezit komplexitu infrastruktury a vy-
nechat nepotřebné vrstvy abstrakce v ap-
likační architektuře. Například existují ře-
šení, která umožňují provozovat Kuberne-
tes přímo na fyzickém hardware, s využi-
tím technologií KubeVirt či OpenShift vir-
tualization pak lze v rámci moderní plat-
formy OpenShift provozovat i dnes již
často překonané virtuální servery, a tím za-
staralé IT spravovat moderním, plně auto-
matizovatelným způsobem.

Stavět technologie v rámci podniku jako
službu. Takto jsme si například zvykli po-
užívat databáze v rámci datových skladů
a podobný princip lze snadno aplikovat
i na další oblasti, jako je CI/CD (kontinuální
integrace / kontinuální dodání) přístup
k vývoji aplikací, kdy všechny fáze jejich in-
tegrace, testování i nasazení mohou být
vývojáři dodávány jako služba s minimální
možností konfigurace.

Nejdůležitějším, ne však posledním, před-
pokladem je jednoduché pravidlo, na kte-
rém je založena automatizace, ale i pokroči-
lejší přístupy, jako DevOps nebo SRE, – nic
nedělat dvakrát. Jakmile se nějaká činnost
opakuje, je třeba ji zautomatizovat, a tím mít
i možnost ji pravidelně testovat. �

David Bečvařík, 
Technology Lead pro Českou republiku

a Slovensko, Red Hat

Softwarové továrny aneb moderní vývoj aplikací
Svět IT se definitivně změnil, dávno pryč jsou doby, kdy stačilo několik vývojářů a pár lidí z provozu k tomu,
aby firma mohla fungovat. Na trhu jsme viděli nespočet změn, od přesunu IT ze sklepů do vyšších pater přes
postupné zapojení technických ředitelů do užších vedení firem až do aktuální situace, kdy jsou v důsledku
digitální transformace informační technologie nedílnou součástí produktů firem. 
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Do popředí tak vstupuje vývojářská zku-
šenost, trend, který se zrodil v agilním
startupovém světě a postupně se jej

snaží adoptovat velcí hráči, a to i z konzerva-
tivních  sektorů jako průmysl či bankovnictví.
Jejím cílem je především doručit co nejkvalit-
nější produkt, avšak s ohledem na to, že ko-
nečnými uživateli jsou sami vývojáři. V ex-
trémně dynamickém vývojářském světě totiž
fungují úplně jiná pravidla, která zčásti odpo-
rují běžným předpokladům a byznysovým zvyk -
lostem. V době, kdy je prakticky každá firma
digitální, je proto klíčové těmto novým pravid-
lům porozumět.

Vývojáři jsou zároveň uživatelé, kteří
využívají software jiných firem
Ve světě softwaru je na prvním místě vždy
adaptabilita a snadná použitelnost. Typicky si
můžete představit banku, která nabízí široké
portfolio produktů, od platební brány přes in-
ternetové bankovnictví až po kurzovní
lístek ebo hypotéky. Tyto služby potřebují
další irmy pro svůj digitální byznys, například
e-shop musí navštívit vývojářský portál banky
a sám si propojení systémů, jako je platební
brána, zařídit. Pokud však nebude vývojářský
portál přehledný, nebude mít srozumitelně na-
psanou dokumentaci a nebude snadné službu
propojit, bude potenciální uživatel-vývojář hle-
dat jinde. Vývojářská zkušenost se tak do jisté
míry prolíná se zkušeností uživatelskou.

Současná doba klade na vývojářské týmy
nebývalé nároky jak z hlediska kvality kódu, tak
i chápání kontextu a hodnoty vyvíjeného pro-
duktu. Často se tak stává, že „pro stromy ne-
vidí les“, respektive snaží se vyvinout perfektní
produkt, jehož zavedení je však jen obtížně
zvládnutelné bez uživatelské či technické pod-
pory. Je to podobné, jako když designér
navrhne skvělou šatní skříň, kterou však kou-
píte v neprakticky velké krabici, na jejíž převoz
potřebujete dodávku. Balení má navíc nepře-

hledný návod, vyžaduje specifické nářadí k se-
stavení a neexistuje žádná podpora, která by
vám s případným sestavením pomohla. Ekvi-
valentem takové zkušenosti jsou pro vývojáře
například špatně vytvořené API (application
programming interface – rozhraní pro progra-
mování aplikací) či SDK (software develop-
ment kit – jedná se o knihovnu v určitém pro-
gramovacím jazyce, kterou lze nainstalovat
s už připravenými funkcemi a API voláním).
Pokud má taková technologická firma stovky
API, na vývojářské zkušenosti, a tedy i úspě-
chu výsledného produktu se to obvykle nega-
tivně projeví.

Pro lepší vývojářskou zkušenost je třeba
poznat firmu zevnitř
Není tomu tak dávno, kdy byla firemní kul-
tura naprosto marginálním pojmem. Její
popis se v pracovních inzerátech redukoval

na „neformální pracovní atmosféra“, což
v překladu znamenalo buď „tykáme si“,
v horším případě „haha, nejsme korporát“
(typické právě pro korporátní inzerci). Dnes
je dobrá firemní kultura největší lákadlo a na-
prostá nezbytnost, bez které kvalitního člo-
věka nikdy nezískáte. Hodnoty se u vývojářů,
tak jako ostatně u všech zaměstnanců, dra-
maticky proměnily. Práce zkrátka musí dávat
smysl a musí probíhat s týmem, který je
stejně zapálený pro věc. 

Vývojářská zkušenost se proto dívá na fi-
remní kulturu jako na jeden z důležitých
aspektů, jak doručit kvalitní produkt. Ukazuje
se, že daleko větší vliv na náladu týmu má bez-
tak způsob spolupráce a provozní problémy
než trendy benefity. Stejně jako se firemní kul-
tura stala seriózním tématem, které bere
v potaz lidskou i pracovní stránku, je vývojář-
ská zkušenost nastupujícím trendem pro
všechny firmy s vlastním vývojem. 

Bez dobrého týmu není kvalitní produkt

Hladká týmová spolupráce se vždy odráží v ko-
nečném produktu. Můžete mít skvělý tým ar-
chitektů, ale bez dobrých řemeslníků nebude
výsledek nikdy takový, jako vypadal na nákre-
sech. Vývojářská zkušenost se dívá nejen na
výsledek, ale pátrá i po příčinách na úrovni
týmu i jednotlivců. Získat celostní pohled na
vlastní práci je tak náročná disciplína, že
i špičky mezi startupy a firmami často poptá-
vají konzultace od specialistů, aby získaly po-
hled zvenčí.

Jak ale takové ladění vývojářské zkušenosti
vypadá? Počáteční analýza a následná konzul-
tace jsou prvním krokem, k dosažení dobré vý-
vojářské zkušenosti je však třeba splynutí
s týmem. Specialisté, kteří se na tento obor za-
měřují, se zkrátka nebojí umazat si ruce. Vší-
mají si především práce vývojářů, jaké softwa-
rové nástroje využívají, zda píšou kvalitní kód
a zda se snaží rutinní kroky průběžně automa-
tizovat. Na úrovni týmu řeší nejen způsob spo-
lupráce a atmosféru, ale i firemní kulturu. Veš -
keré zvyklosti i chyby se totiž stejně podepíšou
do výsledného produktu, například rychlostí
nasazení nových funkcionalit nebo mírou tech-
nologického dluhu. 

Vývojářská zkušenost ukazuje, že žádný vý-
vojář nežije ve vzduchoprázdnu a jeho práci
zásadním způsobem formují okolní vlivy.
V době překotné digitalizace, kdy se čas těchto
specialistů stává velmi drahou komoditou,
musí firmy přemýšlet nad jeho efektivním vy-
užitím a byznysovým přínosem. Vývojářská
zkušenost je tak jednou z cest, jak dojít k poža-
dovanému výsledku – službě, která má hod-
notu nejen svým technickým zpracováním, ale
i dostupností, respektive prodejností ostatním
uživatelům. �

Prokop Simek, CEO DX Heroes

31
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Proč si firmy zaslouží lepší vývojářskou zkušenost
Český IT trh prochází neustálými změnami. Mění se přístup k vývoji softwarových produktů, potřeby
zákazníků i firem. Každým dnem navíc vznikají nová odvětví a specializace, na které musí ti, kdo
chtějí být v čele, reagovat. Pozornost se tak stáčí k samotným vývojářům, kterých nejenže je na trhu
věčný nedostatek, ale zároveň musí sledovat veškeré trendy a přitom udržet kvalitu kódu. 

Prokop Simek, CEO DX Heroes
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S novým oprávněním rozšiřujeme naše
služby a od začátku příštího roku začí-
náme vedle světelných zdrojů a malých

a velkých elektrozařízení sbírat i další skupinu
,malá zařízení informačních technologií a tele-
komunikační zařízení‘. Na sběrných místech se
ale nic nemění, používat budeme stejné
sběrné prostředky jako na ostatní malá zaří-
zení, takže to budou mít spotřebitelé, ale i ob-
sluha sběrných míst zase o něco jednodušší,
prozradila Zuzana Adamcová z Ekolampu. 

Další novinku představil Ekolamp už během
září, kdy spustil zcela nové webové stránky.
„Rozhodli jsme se pro jejich změnu, aby ma-
ximálně splňovaly potřebu přehlednosti a jed-
noduchosti poskytovaných informací. Věříme,
že nový web bude dobře sloužit všem našim
partnerům,“ doplňuje Adamcová. 

Povinnosti ze zákona

Zákon, který vstoupil v účinnost na začátku
loňského roku, klade na výrobce i kolektivní
systémy řadu nových povinností. Nejdůleži-
tější z nich jsou povinné cíle sběru a recyklace
pro ty skupiny elektroodpadu, které jsou ne-
bezpečným odpadem, tedy zejména zářivky,
televize a lednice. 

Druhou podstatnou novinkou je zavedení
takzvaného povinně viditelného příspěvku. To
znamená, že na účtenkách zákazníků, kteří si
koupí nové elektrozařízení, musí být odděleně

uvedena výše recyklačního příspěvku. Ta musí
být zároveň zveřejněna na webových strán-
kách kolektivního systému. Kontrolní orgány
tak mohou jednoduše zjistit, zda je příspěvek
stejný pro všechny výrobce bez rozdílu a zda
je účtován ve výši odpovídající oficiálnímu ce-
níku daného kolektivního systému.

Osvěta funguje, proto se na ni zaměřila
i nová legislativa
Kromě toho zákon definoval také požadavek
na to, aby se kolektivní systémy soustavně vě-
novaly osvětě v oblasti zpětného odběru a re-
cyklace elektrozařízení. Nejde o zcela novou
povinnost, nicméně nová legislativa ji upřes-
nila a blíže specifikovala. Zákonodárci tak za-
reagovali na fakt, že díky osvětové činnosti se
zvyšuje úsilí, které Češi této oblasti věnují. 

Většina spotřebitelů už teď elektroodpad ne-
odkládá do směsného odpadu, ale zamíří
s ním na sběrná místa, která najdou například
ve sběrných dvorech, v obchodech s elektrem,
supermarketech a nákupních centrech nebo
na obecních a městských úřadech. Vědí, že
díky recyklaci se využije velká část materiálů
jako druhotné suroviny a že se ekologicky zli-
kvidují látky, které by mohly škodit životnímu
prostředí i lidskému zdraví. Stále ale existuje
řada těch, kteří buď nevědí, jak s vysloužilým
elektrozařízením naložit, nebo u nich jedno-
duše zvítězí pohodlnost.

O větší ochotě Čechů recyklovat svědčí
objem odevzdaného odpadu v průběhu po-
sledních let. Zatímco před pěti lety se podařilo
prostřednictvím kolektivního systému Eko-
lamp zrecyklovat něco málo přes 1500 tun
elektroodpadu, v loňském roce to bylo vedle
551 tun světelných zdrojů také 3631 tun vel-
kých a malých elektrozařízení. 

Spolupráce s městy a obcemi

Důležitým partnerem pro Ekolamp při vzdělá-
vání veřejnosti jsou obce a města. „Mají ne-
zastupitelnou roli a jejich pomoc s osvětou ví-
táme. Připravujeme pro ně informační články
a další podklady, které mohou využívat ke
vzdělávání svých občanů,“ zdůrazňuje Zuzana
Adamcová. Osvětové materiály jsou zdarma
ke stažení na webových stránkách Ekolampu
v sekci Ekokoutek. 

Spolupráce s kolektivními systémy se
obcím vyplatí. Za svoz směsného odpadu
platí komerčním firmám nemalé částky, které
v poslední době strmě rostou. Systém zpět-
ného odběru je naopak financován přímo vý-
robci, a tak spolupráce s neziskovými kolek-
tivními systémy pro města a obce nezna-
mená žádné náklady. Za pomoc s osvětou
navíc v rámci motivačního programu dostá-
vají od Ekolampu finanční příspěvky, stejně
jako za malá a velká elektrozařízení, která nas-
bírají. �

EKOLAMP pokračuje s novým oprávněním 
Společnost Ekolamp získala v srpnu letošního roku od Ministerstva životního prostředí oprávnění
k provozování kolektivního systému dle nového zákona o výrobcích s ukončenou životností. Ekolamp
vyhověl legislativním podmínkám pro provozování systému zpětného odběru elektrozařízení a jeho
činnost byla autorizována do dalšího období na dobu neurčitou. 
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Více informací na

www.ekolamp.cz

ZPĚTNÝ ODBĚR A RECYKLACE
ELEKTROZAŘÍZENÍ
Sbíráme a recyklujeme světelné zdroje a malé i velké elektro.
Pomáháme výrobcům, obcím, široké veřejnosti i životnímu prostředí.
Naším cílem není zisk, ale spravedlivá a otevřená recyklace pro všechny.
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Představil byste fin4Business čtenářům?
Naše značka je relativně mladá. Na trhu

působíme druhým rokem. Soustředíme se
na zprostředkovatelskou a konzultační čin-
nost při zajišťování financování podnikatel-
ských projektů. Výhradně pro právnické
osoby, ale můžeme za jistých okolností ob-
sloužit také živnostníky. S Monikou Fre-
muntovou jsme se léta pohybovali v pros -
tředí úvěrových a leasingových společ-
ností a trh známe víc než detailně. Naše
know-how umíme zužitkovat zejména na
poli investičních či provozních úvěrů a zís -
kávání prostředků na developerské aktivity
v rámci celé České republiky.

Zakládáte si na tom, že k potřebám klienta
přistupujete komplexně. Co si pod tím
představit? 

Klienta provedeme celým úvěrovým
procesem. Od přípravy podkladů a jejich
analýzy, přes výběr vhodné bankovní či
jiné finanční instituce až po zprostředko-
vání jednání. A tím to zdaleka nekončí.
Jsme oporou během schvalování úvěru
a o klienta se staráme také po podpisu do-
kumentace, čili i tehdy, když dojde na pl-
nění podmínek čerpání úvěru a podmínky
následné. Šetříme tak firmám cenné zdroje
i čas. Rychlost v přidělení úvěru hraje výz -
namnou roli, a v tom může fin4Business
pomoci, zejména v době, kdy je situace na
trhu více než rozkolísaná. Svou roli hraje
i vysoká míra inflace, proto si velice si vá-
žíme toho, že pro některé klienty zajišťu-
jeme financování opakovaně. 

Nedávno jste navázali spolupráci se spo-
lečností Allrisk. Jak bude fungovat? 

Jedná se o spolupráci na bázi cross-se-
llingu. Společnost Allrisk má prestižní
jméno v oboru a naše know-how jí po-
může rozšířit paletu služeb pro podnika-
tele. Nám se tím otevírají další možnosti,
jak oslovit tuzemské firmy a být jim blíže
než dříve, protože Allrisk disponuje rozsá-
hlou sítí poboček po celé zemi. Obě strany
tak od září významně posílily cesty, jak své
klienty obsloužit skutečně všestranně.  

Charakterizoval byste některé vaše
úspěšné projekty? 

Zatím jsme zprostředkovali financování
v objemu téměř dvou miliard korun.
V průměru se jedná o financování ve výši
50 až 100 milionů korun na projekt. Pro
naše klienty jsme ale zprostředkovali i fi-
nancování v eurech. Zmínil bych například
developerský projekt výstavby rodinných
domků v Praze-Ďáblicích. Byl to jeden
z prvních projektů naší značky, na němž
jsme se společně s bankou a developerem
podíleli. Letos v srpnu byl zkolaudován
a máme z něj velkou radost. Dále můžeme
uvést investiční úvěry na nákup polikliniky
v Praze, nákup čerpací stanice, financo-
vání logistického centra nebo refinanco-
vání fotovoltaické elektrárny na Svitavsku.
Našim klientům jsme zajišťovali také pro-
vozní financování, které řada firem vy-
užívá v době, kdy je potřeba vybalancovat
cashflow.  

Na jaké druhy projektů dnes firmy peníze
potřebují získat nejčastěji? 

Vedou developerské projekty, zde za-
znamenáváme růst poptávky po našich
službách kontinuálně už od koronavirové
pandemie. Firmy zkrátka bytovou a do-
movní výstavbu vidí jako smysluplnou in-
vestici, která jim stále dobře dokáže pe-
níze zhodnotit, ačkoli se plošně zdražuje
skoro všechno. Také před inflací je to
zatím stále nejjistější obrana. Zvyšuje se
zájem o naše služby na poli financování
investic, které mají za cíl zajistit pros -
tředky na vybudování energetické sobě-
stačnosti podniků. Předpokládáme, že
poptávka po úvěrech v tomto segmentu
ještě dramaticky zesílí. Rád bych zdůraz-
nil, že to není jen ekonomické řešení, ale
zároveň tím lze udělat kroky vstříc evrop-
ské legislativě, která chce během nece-
lých tří dekád dosáhnout uhlíkové neut-
rality zemí EU. Ale kdo ví, jestli to nako-
nec nebude dříve…

Je ale vždy reálné, aby firma na tak smělé
plány prostředky získala?

Dobře a realisticky připravený projekt je
to, co firmám v důsledku šetří náklady.
A navíc čas je to, oč se hraje především.
Značka fin4Business je ve svém jádru kon-
zervativní. Klientům chceme nabídnout
službu, která jim přinese kýžené benefity,
ale přitom hledíme na finanční zdraví pod-
niku. Aby projekt dostal od banky zelenou,
musíme myslet hodně dopředu, počítat
s banálně vyhlížejícími riziky, firmám radit,
jak pro potřeby získání úvěru co nejlépe
optimalizovat svá očekávání i své mož-
nosti. �
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Zájem o financování energetické soběstačnosti firem
dramaticky zesílí
Řada firem řeší, jak efektivně financovat projekty, ať již jde o developerskou výstavbu nebo investice do lepší
budoucnosti. Doba jim příliš nenahrává. Rostoucí ceny, úrokové sazby i nároky finančních institucí, to vše je
ve hře. Aby zájemci o odvážné podnikatelské počiny neztráceli čas, stará se o ně tým značky fin4Business,
kterou reprezentují Pavel Ráliš a Monika Fremuntová. Právě Pavel Ráliš odpovídá na naše otázky. 
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Největší problém ale možná předsta-
vuje krize hodnot, která rozleptává
soudržnost německé společnosti. Ta

zčásti upadá do mesiášství a šálivého snění
o záchraně planety a jejího klimatu. Někdy
už je stěží rozeznat, kde končí boj za „větrné
mlýny“ a začíná donkichotský souboj
s nimi.

Spolkový ministr hospodářství a ochra ny
klimatu Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grü-
nen) pokládá klasický základní ekonomický
ukazatel vývoje HDP za překonaný a ohlásil
31 nových alternativních kritérií prosperity,
o nichž nikdo neví, zda se ujmou. Oznámil tak
přechod k sociálně-ekologické tržní ekono-
mice. Možná začne platit, že čím hůře se daří
ekonomice, tím lépe pro životní prostředí
a klima naší planety. 

Nevraživost, intolerance, neschopnost tr-
pělivé demokratické diskuze jsou stále zjev-
nější. A také nekompetentnost politiků už
nelze přehlédnout. Těžko ji vyčítat spolko-
vému ministrovi hospodářství, který je vystu-
dovaným filologem a původním povoláním
spisovatelem dětských knížek. Kvapem při-
bývá politiků, jejichž jedinou kvalifikací je
chvílemi až fanatická oddanost vůči vlastní
ideologii.  

Říká se, že německé obyvatelstvo má pa-
nickou hrůzu z inflace a nezaměstnanosti,
které byly podhoubím nacistické totality.
Současná inflace se nebezpečně přibližuje

dvouciferné hranici a nezaměstanost se
zatím drží na nízkých číslech také zásluhou
štědrých státních finančních podpor (např.
Kurzarbeit) během pandemie za cenu obrov-
ského zadlužení Německa.

Nejistota a existenční obavy lidí i firem
zřetelně rostou téměř s každým dalším
dnem a blížící se zimou. Pokud si klademe
otázku, jak k tomuto neblahému stavu v Ně-
mecku, ale i v celé EU mohlo dojít a kudy
z toho ven, pak v poslední době je jedním
z nejvýstižnějších hodnotitelů daného stavu
Prof. Dr. Hans-Werner Sinn. Nejuznávanější
německý ekonom, který byl sedmnáct let
(1999-2016) prezidentem mnichovského Ifo-
Institutu, ve svém obšírném rozhovoru pro
časopis Focus varuje, že všichni schud-
neme kvůli inflaci a dopadům Energie -
wende. Z rozhovoru o chybách ECB a klima-
tické politiky a také o vinících úpadku Ně-
mecka jsem vybral:

Pane profesore Sinne, válka, inflace, slabé
euro – je ohrožena naše prosperita? Jak moc
musíme být znepokojeni?

Docela dost. Protože zatímco krize eura
byla pro jihoevropské země konkurenční
krizí, z níž Německo vyšlo docela dobře,
nyní jde o krizi, která masivně zpochybňuje
německý obchodní model a zároveň připo-
míná sociální otřesy minulosti způsobené
inflací.

Blíží se 100. výročí hyperinflace z roku 1923.
Čeká nás něco podobně hrozivého?

Ne, o tom nemůže být řeč, tak špatné to
není. Ale samozřejmě platí zásada: "Zničte to
hned v zárodku!“ Každá inflace začíná
v malém, pokud se s ní nebojuje.

ECB devalvaci měny dlouhodobě popírá, na
schůzce centrálních bankéřů v Jackson Hole
na konci srpna ředitelka Isabel Schnabelová
poprvé hovořila, jako by si  uvědomila váž-
nost situace.

Ano, paní Schnabelová učinila obrat poté,
co dlouho masivně bagatelizovala nebezpečí
inflace. Ještě v listopadu loňského roku ve-
dení ECB stále hovořilo o pouhé „jádrové in-
flaci“(Inflationssockel).

Uvědomila si nyní Evropská centrální banka,
že je nutné jednat rozhodně?

Mám pochybnosti. Řekl bych, že síly
v ECB, které nechtějí v dostatečné míře jed-
nat, jsou stále ve většině.

Cítíte nějaké zadostiučinění, že jste měl ve
svých varováních před inflací pravdu, za což
jste byl titulován jako populista i ještě něco
horšího?

Ne, to si nemůžu dovolit, situace je už tak
dost špatná. Nedělám si iluze o liknavosti
procesu veřejného poznání, už dříve jsem
žádné neměl.

Německo čelí asi nejtěžší poválečné krizi: 
rozum versus ideologie
Čtvrtá nejsilnější ekonomika světa úpí. Sotva se jakžtakž vypořádala s pandemickou krizí, je vzápětí
konfrontována s nebývalou inflací, pádícími cenami energií, válkou na Ukrajině, klesající hodnotou
eura vůči dolaru, těžce narušenými dodavatelskými řetězci, kvapem rostoucí nelegální imigrací
a v neposlední řadě nebývale rostoucím zadlužením Německa. 
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Obáváte se, že ECB nezvýší úrokové sazby
dostatečně rychle?

Ano. Od léta loňského roku zažíváme zdr-
žovací taktiku. Zatímco anglosaské země
brzy ohlásily obrat ve zvyšování sazeb, ECB
se tomu snažila zabránit a problém bagate-
lizovala. Nyní pociťujeme důsledky: došlo ke
značnému pohybu kapitálu z Evropy do
Ameriky, kde se očekávaly vyšší úrokové
sazby dříve. To zhodnotilo dolar a devalvo-
valo euro o více než 20 procent, což vedlo
k podobně velkému nárůstu inflace u zboží
a služeb nakupovaných na světovém trhu,
včetně energií.

ECB tak bezprostředně zdražila dovoz
energie. Její politiku lze snad považovat za
dobrou, pokud zastupuje zájmy předluže-
ných států eurozóny, protože inflace znehod-
nocuje jejich dluhy a nízké úrokové sazby
udržují nominální dluhovou zátěž na nízké
úrovni. To, co ECB udělala, však nebyla poli-
tika v zájmu společenství zemí eurozóny a už
vůbec ne politika, která by byla v souladu
s mandátem Maastrichtské smlouvy, nastolit
cenovou stabilitu.

Nyní se ECB ocitla v pasti: pokud v boji proti
inflaci srdnatě zvýší úrokové sazby, zažene
nás rovnou do recese. Neřešitelné dilema.

Ne, to popírám. Taková argumentace vy-
chází z rozšířeného omylu v myšlení. Nachá-
zíme se ve stagflaci, tedy v situaci, kdy ome-
zení hospodářské aktivity nepochází od po -
ptávky, ale ze strany nabídky – konkrétně
z výluk a karanténních opatření, souvisejících
s koronavirem. Ty dodnes způsobují nedo-
statečnou nabídku. Na světových mořích se
lodní doprava stále nevrátila k normálu, ná-
kladní lodě kotví po tisících u jihočínských

přístavů, nemohou vyložit své zboží ani na-
ložit nové. To se někdy nakonec vyřeší, ale
zatím to znamená, že výrobní podniky nemo-
hou z Číny získávat vstupy a pak také nemo-
hou dodávat svoje zboží. Kromě toho došlo
také k omezení dodávek ropy a zemního
plynu. Celkově tedy chybí nabídka, nikoli
poptávka.

V takové situaci restriktivní měnová poli-
tika tlumí inflaci, protože zvyšuje úrokové
sazby a oslabuje poptávku po úvěrech, a tím
i po zboží. Reálnou ekonomickou aktivitu to
však neomezuje, protože podniky stejně ne-
mohou dodávat více. Proto neexistuje abso-
lutně žádné opodstatnění pro politiku nízkých
úrokových sazeb, kterou ECB stále uplatňuje.

Říkáte, že ECB může snadno zvýšit úrokové
sazby, aniž by zemi uvrhla do recese?

Přesně tak.

Mohla by pak na příštím zasedání své Rady
zvýšit úrokové sazby o 0,75 procentního
bodu?

Ano. Zejména proto, že i v tomto případě
jsou úrokové sazby reálně silně záporné
s ohledem na osmiprocentní inflaci. K brzdí-
címu účinku na reálnou hospodářskou akti-
vitu máme ještě daleko.

Ještě pro pořádek: Z vysokých cen plynu
tedy viníte ECB, nikoli Putina a válku?

Ne, tak jednoduché to není. Devalvace
eura, která vyplynula z politiky ECB, po pře-
počtu na eura okamžitě zvýšila ceny zkapal-
něného plynu, které jsou na mezinárodních
trzích kótovány převážně v dolarech. To
samo o sobě nemohlo za normálních podmí-
nek ještě změnit cenu plynu v Evropě.

Kvůli odstávkám ze strany Ruska se ale
zkapalněný plyn stal v Evropě okrajovým
zdrojem energie, který určuje ceny. Deval-
vace, za kterou je odpovědná ECB, zvýšila
cenu německého plynu prostřednictvím trhu
se zkapalněným zemním plynem.

A jak se mohlo stát, že jsme tak závislí na
kdysi tak levném ruském plynu? Vyvolala
ekonomická kalkulace politickou naivitu?

Ne. Energetická krize v souvislosti s válkou
na Ukrajině by nedosáhla takového rozsahu,
kdyby se Německo méně spoléhalo na plyn
a více na uhlí a jadernou energii. Fixace na
plyn je přímým důsledkem zelené Energie -
wende (transformace energetiky). To mnozí
přehlížejí.

Převládající názor tvrdí pravý opak: kdyby-
chom se dříve a radikálněji orientovali na ob-
novitelné zdroje, Putinova potrubí by nás ne-
zajímala.

To bohužel není pravda. Mnoho lidí si
myslí, že čím více větrné a solární energie
budeme využívat, tím více klasických elektrá-
ren – ať už uhelných, plynových nebo jader-
ných – můžeme vyřadit z provozu. Jenže ko-
lísavá zelená energie ve skutečnosti potře-
buje konvenčně vyráběnou elektřinu, aby po-
mocí ní vyplnila dlouhá období temna a bez-
větří.

I když nefouká a nesvítí slunce potřebu-
jeme elektřinu. A potřebujeme ji stále více,
pokud se má i doprava stát elektrickou
a domy mají být vytápěny tepelnými čer-
padly. Pokud bychom v Německu ztrojnáso-
bili nebo zečtyřnásobili výrobu elektřiny, což
by bylo nutné pro splnění všech nových
úkolů, potřebovali bychom také třikrát nebo
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čtyřikrát více konvenčních elektráren pro vy-
krývání období temných bezvětří (Dunkel-
flauten), bez ohledu na to, kolik elektřiny mů-
žeme za příznivých povětrnostních podmínek
vyrábět z větrné a solární energie.

Vzhledem k tomu, že uhelná a jaderná
energie mají být vyřazeny, zůstávají v obdo-
bích temného bezvětří na výrobu elektřiny
k dispozici pouze plynové elektrárny. Bylo
pro ně plánováno masivní, zcela nepřimě-
řené rozšíření, aniž by to bylo kdy veřejně
a hlasitě oznámeno. Odpovědní plánovači
energetické transformace nás tak předali Pu-
tinovi. A Putin nechal Energiewende zhroutit
jako domeček z karet.

Energetičtí ekonomové, jako je Claudia Kem-
fertová z DIW, ale nepřijímají argumentaci
ohledně temného bezvětří, zelenou energii
lze koneckonců v období útlumu ukládat.

V dohledné době se nám nepodaří ukládat
energii pro nezbytnou sezónní kompenzaci
počasí. Stávající přečerpávací elektrárny
jsou jen kapkou v moři a nelze jejich kapa-
citu dostatečně rozšířit. Baterie jako sezónní
úložiště jsou stále v desítkových řádech
vzdáleny od hranice ekonomické rentability.
Jedině vodík přichází v úvahu. Ve smyčce od
elektřiny přes vodík zpět k elektřině se však
ztrácejí tři čtvrtiny vyrobené energie, po-
třebná zařízení jsou extrémně drahá a vodík
způsobuje zkřehnutí všech myslitelných ma-
teriálů, které mohou být použity pro potrubí.
Proto je třeba každých několik let vodíkové
potrubí vyměňovat. Cesta přes vodík a z něj
odvozená paliva je technicky možná, ale jen
za cenu horentních nákladů, které nás při-
praví o prosperitu.

Vidíte tedy šanci na návrat jaderné energie?
Odpůrci namítají, že zbývající tři jaderné

elektrárny se i tak podílejí na dodávkách
elektřiny jen minimálně.

Zelená elektřina také není tak rozsáhlá, jak
si všichni myslí. Těch šest jaderných elektrá-
ren – tři, které byly odstaveny v loňském
roce, a tři, které budou odstaveny letos –
stále vyrobí o 20 % více elektřiny než
všechny fotovoltaické elektrárny v Německu
dohromady.

Mnoho lidí přehlíží, jak malý význam má
ve skutečnosti v Německu větrná a solární
elektřina. Jejich podíl na německé spotřebě
primární energie činí pouze 5,5 % a na ko-
nečné spotřebě energie 7,5 %. Cílem je per-
spektivně 100 %, ale jak toho dosáhnout?
A to navíc za pouhých 23 let.

Od roku 1990 se nám podařilo snížit emise
CO2 o 40 procent díky ukončení provozu prů-
myslu bývalé NDR a dalšími opatřeními. Zbý-
vajících 60 procent bychom měli dosáhnout
do roku 2045. To je naprosto utopické. Nebo
teď chceme zavřít i západoněmecký prů-

mysl? To všechno zkrátka vůbec nefunguje.
Mohu jen žasnout nad tím, jak snadno se ně-
mecký národ nechal svést k nereálnému
snění. 

Nevidíte potřebu zastavit změnu klimatu?
Ale ano, samozřejmě! Země světa musí

koordinovaně postupovat proti změně kli-
matu a využívat přitom zelené energie,
včetně jaderné. Je však nutné zůstat realis-
tou. Jednostranná cesta Evropanů, zejména
Němců, vede pouze ke zničení vlastní konku-
renceschopnosti, ale sotva k nějakému CO2

efektu pro celý svět.

Proč ne?
Protože ta fosilní paliva, která zde využí-

váme méně, tedy uhlí, ropu a také plyn, pak
spotřebovávají jinde na světě Číňané
a všichni další, kteří se tolik neangažují
v ochraně klimatu a kteří jsou ve skutečnosti
našimi konkurenty a potenciálními nepřáteli.

Jediné, čeho můžeme sami pro klima do-
sáhnout, je to, že už nebudeme těžit hnědé
uhlí, které je na německém území. U všech
ostatních fosilních paliv nemůžeme omezo-
váním poptávky dosáhnout vůbec ničeho.

Protože ropu a plyn pak spalují jen ostatní?
Ano. Pokud například v Evropě přijmeme

předpisy, které omezí nebo dokonce zakážou
spalovací motory, pak se uhlík vázaný v ropě
jednoduše dostane do ovzduší v jiných regi-
onech. Opatření týkající se emisí CO2 v do-
pravě a jednostranná opatření Evropy nepři-
nášejí vůbec nic.

Protiargument zní: Jak pociťujeme na let-
ních vedrech, boj proti změně klimatu nelze
odkládat, nemůžeme čekat, až se k němu
připojí celý svět.
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Musíme počkat, protože pokud budeme
příliš spěchat a poškodíme naši konkurence-
schopnost, dáme špatný příklad, který nikdo
nebude chtít následovat. Úspěchů v boji
proti změně klimatu můžeme dosáhnout
pouze tehdy, pokud se všechny nebo téměř
všechny země světa zavážou k úsporám fo-
silních paliv.

Pařížská dohoda, kterou v roce 2015 pode-
psalo 191 zemí, takovým závazkem není. Ač-
koli byla dohoda velmi oslavovaná, ve sku-
tečnosti se pouze 61 zemí zavázalo k omeze-
ním s jasně definovaným množstvím. Ostatní
tleskali těm 61 zemím za to, že jim uvolnili
paliva. Taková je realita.

Pokud opravdu chceme něco změnit, mu-
síme vytvořit světový klimatický klub, v tom
má kancléř Scholz pravdu. Ten klub ale ne-
bude nefungovat bez Indie, Číny a všech
ostatních, kteří spekulují, že dostanou levné
palivo, kterého se Evropané zřeknou.

Varujete před ztrátou konkurenceschopnosti
a první šéfové koncernů dokonce hovoří
o blížící se deindustrializaci. Je na tom Ně-
mecko opravdu tak špatně?

Od roku 2018 jsme svědky poklesu ně-
mecké průmyslové výroby a rok 2018 je zá-
roveň rokem, kdy bylo přijato nařízení EU
o emisích CO2 ve spalovacích motorech. Toto
masivní zpřísnění znamená takříkajíc smrt
spalovacího motoru.

Cíle v oblasti emisí CO2 lze splnit pouze
s elektromobily, protože ty mají nulové
emise, ačkoli ve skutečnosti mají výfuk jen
o něco dále v uhelné nebo plynové elek -
trárně. Tato politika připravila německý auto-
mobilový průmysl a s ním i srdce němec-
kého hospodářství o konkurenční výhodu.
Protože elektromobily mohou vyrábět i jiní
a možná ještě lépe.

Samotní manažeři automobilového prů-
myslu jsou optimističtejší. Německý auto-
průmysl může podle nich hrát vedoucí roli
i v oblasti elektromobility, tolik podle jejich
bojovného oznámení. Z toho pohledu by pak
rozloučení se spalovacím motorem bylo jen
z poloviny tak těžké.

To by mohlo fungovat pro jednotlivé auto-
mobilky, které shánějí potřebné komponenty
z celého světa, zisky pak zůstávají akcioná-
řům a také se rozdělují po celém světě. Co
ale s masou pracovních míst u domácích do-
davatelů? Ty postupně mizí, a to je velký
problém. Skutečnost, že VW ztroskotal ve
svém pokusu konkurovat se svými elektro-
mobily v Číně a odvolal svého generálního
ředitele, by měla vést k zamyšlení.

Očekáváte, že lidé vyjdou do ulic kvůli ztrátě
blahobytu a země bude čelit sociálním nepo-
kojům?

Ne. Něco takového se děje jen při náhlém
vývoji, ale my zde mluvíme o plíživých  pro-
cesech.

Kancléř Scholz slibuje, že nikoho nenechá
osamoceného. Může však stát skutečně
kompenzovat všechny finanční škody, nebo
bude v určitém okamžiku přetížen?

Stát je beznadějně přetížen. Někomu
může dát jen to, co jiným sebere. Toto pře-
rozdělování se však setká s odporem.
A v tom starém kurzu, kdy centrální banky

tiskly peníze bez omezení a pak je rozdávaly,
již nelze kvůli inflaci pokračovat. Až dosud
se státy jednoduše zadlužovaly, když potře-
bovaly peníze: Dluhopisy prodaly bankám
a ty je urychleně prodaly příslušné národní
centrální bance, která je koupila za čerstvě
vytištěné nové peníze. Díky tomu se zdálo,
že vše funguje. Korona? Žádný problém.
Hospodářská krize v Itálii? Žádný problém.
Peníze tečou z tiskařského lisu, životní úro-
veň se dá udržet.

Jenže problémem je, že se tímto způso-
bem neustále zvyšuje peněžní zásoba a že se
vytváří pouze imaginární příjem, který se ne-
generuje. Mnozí to přehlédli a nyní jsme v si-
tuaci, kdy koronavirová pandemie spustila
inflaci a ECB má potíže postupně snižovat
převis peněz ve výši 5,3 bilionu eur, který byl
vytvořen od poloviny roku 2008. Nevím, jak
se to má podařit.

Předseda FDP a spolkový ministr financí
Christian Lindner slibuje, že bude neústupně

bránit dluhovou brzdu. Lze tomu vzhledem
k politickým tlakům věřit?

Věřím ministrovi financí, že chce udržet
dluhovou brzdu. Musí tak činit, protože jaký-
koli další dluh dále posiluje inflační převis
poptávky. Doby, kdy se zdálo, že peníze pa-
dají jako „pečení holubi“ z nebe, jsou pryč.

Lidé však naříkají nad vysokými cenami
energií, mnoho domácností bude mít v zimě
potíže a vláda se ohání novými záchrannými
balíčky.

To je na rozhodnutí politiků, jako ekonom
se k tomu nechci vyjadřovat. Mohu jen říci:
pak musí vláda sdělit, komu chce peníze vzít
a dát je těm, kteří nyní trpí vysokými cenami
energií. A to jsou zase téměř všichni. To je
jako kočka, která se kouše do vlastního
ocasu.

Kdo nakonec zaplatí za tuhle krizi? Koho
ztráta prosperity zasáhne nejvíce?

Zasáhne nás všechny. Některé více, jiné
méně. Stát může břemena přerozdělit, ale je-
jich součet zůstává. A pokud se politici po-
kusí o nadměrné zadlužování, v určitém
okam žiku se vzchopí střadatelé a důchodci,
kteří budou o svůj majetek připraveni inflací.
Někdo nakonec ponese to břemeno. Dobrý
Bůh zde nepomůže.

Jedná se o malý pokles prosperity a blaho-
bytu, nebo se obáváte trvalého poklesu?

Pokles prosperity a blahobytu je dlouho-
dobější proces. Souvisí to s demografií a ob-
rovským poškozením konkurenceschopnosti,
způsobenou zelenou Energiewende. Pokud
se zakáže energie, kterou by si lidé sami od
sebe kupovali, takže všichni musí přejít na
jinou energii, kterou by si jinak nekoupili,
zchudneme všichni.

Inflace navíc vede k výrazným přerozdělo-
vacím efektům: dlužníci zbohatnou, věřitelé
a slabí zchudným a například smlouvy o ži-
votním pojištění ztrácejí hodnotu. Obdobně
se to děje i ve vztazích mezi státy, stačí si
vzpomenout na úvěrové pohledávky Bun-
desbanky v systému eura. Jejich výše dosa-
huje téměř 1 200 miliard eur. Při osmipro-
centní inflaci ztratí německý stát brzy 100 mi-
liard eur ročně.

Dosáhla podle vás inflace svého vrcholu, jak
předpovídají někteří optimisté?

Ne. Nemyslím si, že jsme dosáhli vrcholu.
To je vidět na výrobních cenách, které v sou-
časné době vzrostly o 37 % oproti stejnému
měsíci minulého roku a v průměru o tři mě-
síce předstihují spotřebitelské ceny. Takže
máme ještě nějaké to zlo před sebou! V mi-
nulosti se ceny výrobců nepromítaly přímo
do spotřebitelských cen, ale jen asi z jedné
třetiny. Každý si může sám spočítat, kolik činí
třetina z 37 procent.

Půjde znehodnocení měny do dvojciferných
čísel?

To se dá očekávat. �

Zdeněk Fajkus, Mnichov
Pramen: Focus Money

Foto: archív Prof. Sinna a vlastní archív autora
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V době, kdy píšu tyto řádky
v polovině září 2022: 

● K Evropě se blíží loď, napěchovaná
čínskými elektromobily MG Mulan,
jen samotná automobilka SAIC plá-
nuje do dvou let zvýšit prodeje v EU
na 100 tisíc elektromobilů ročně.

● V Německu omezují nebo zastavují
výrobu kvůli neúnosným nákladům
na energie první větší podniky – oce-
lárny Acelor Mittal, Salzgitter, vý-
robce hnojiv BASF, papírny, produ-
centi hliníku, zinku a mědi a tak dále.

● Podle aktuálního průzkumu Spolko-
vého svazu průmyslu BDI považuje
92 procent z dotázaných asi 600 ně-
meckých podniků vysoké ceny ener-
gií a surovin za značný problém:
tedy za velké zatížení svého podni-
kání (58 %) nebo dokonce za exis-
tenční ohrožení (34 %). Plná pětina
zvažuje přesun výroby do zahraničí.  

● Mnohé menší a střední německé
podniky avizují problémy s likviditou
a existenční starosti v souvislosti
s blížící se zimou – asi nejhůře je pos -
tiženo skoro deset tisíc německých
pekáren, převážně používajících
plyn.

● Šéf německého svazu měst a obcí
Gerd Landsberg důrazně varuje
před rizikem plošných blackoutů
během blížící se zimy a vyzývá oby-
vatele k vytváření nouzových zásob.

● Ředitel firmy Trigema Wolfgang
Grupp (největší německý výrobce
sportovního oblečení) sděluje, že
jeho náklady na nákup zemního
plynu se během dvou let zdesetiná-
sobily – z 1,2 milionů € na 12 mili-
onů € – situaci považuje za nejhorší
za padesát let, během kterých firmu
řídí.

● Největší německý obchodník s ply-
nem, společnost Uniper, zazname-
nal za první pololetí letošního roku
ztrátu více než 12 miliard eur (téměř
třista miliard korun).
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Řada světových výrobců pracuje na
výzkumu v oblasti malých modulár-
ních reaktorů. Oproti velkým reakto-

rům je jejich výhodou možnost sériové vý-
roby, snadnější doprava i možnost škálo-
vání výkonu. Kdy je možné očekávat jejich
komerční využití? Jaká by byla jejich role
v rámci českého energetického mixu?
Nejen to se probíralo na setkání Institutu
pro veřejnou diskusi (IVD).

Malé modulární reaktory jsou
zajímavá příležitost pro českou
energetiku
Místopředseda představenstva a výkonný
ředitel Elektrárny Temelín II Viktor Černý
uvedl, že malé modulární reaktory mají být
doplněním energetického mixu, nikoli ná-
hradou velkých zdrojů. Nejedná se pouze
o jejich výstavbu, ale i zásadní zapojení
čes kých průmyslových a výzkumných spo-
lečností do globálního dodavatelského ře-
tězce, vývoje technologie, budoucích ser -
visních, údržbových a tréninkových čin-
ností. Program nicméně může být v České
republice úspěšný pouze v případě aktivní
spolupráce státu, regionů, investora a prů-
myslové sféry. Několik technologií malých
modulárních reaktorů ve světě aktuálně
přechází ze stádia vývoje do fáze licen -
čního procesu a následné výstavby. Vůbec
první malý modulární reaktor by měl být
ve světě v provozu v Kanadě v roce 2028. 

První malý modulární reaktor v ČR by
mohl podle záměru Skupiny ČEZ vzniknout
v lokalitě Jaderné elektrárny Temelín, kde ak-
tuálně probíhá studie proveditelnosti. Sku-
pina ČEZ pracuje na analýze celkem pěti lo-
kalit pro možnou budoucí stavbu malých
modulárních reaktorů z hlediska jejich vhod-
nosti pro možné umístění jaderného zaří-
zení. Na základě těchto analýz budou vy-
brány dvě až tři lokality pro další posuzování. 

„Skupina ČEZ považuje malé modulární
reaktory za velmi zajímavou možnost pro
Českou republiku. Je to zdroj, který je
predikovatelný a cenově stabilní, dokáže
reagovat na rozdílnou míru spotřeby
v čase. Soustředíme se na lehkovodní
malé modulární reaktory s jednotkovým
elektrickým výkonem nad 100 MWe,“ řekl
výkonný ředitel JE Temelín II Viktor Černý.

Budeme mít vlastní malý modulární
reaktor?
Ředitel divize Jaderná bezpečnost a spo-
lehlivost ÚJV Řež Jiří Duspiva pojmenoval
základní okruhy otázek, které s tématem
vlastního malého modulárního reaktoru
souvisí. Jedná se o možnosti využití, tedy
o to, kdo takové zdroje energie může pro
svoji činnost potřebovat. Zde se nabízejí
možnosti jak pro průmysl, pro produkci
elektřiny, tak i pro nahrazení zdrojů energie
pro centrální systémy vytápění nebo napří-

klad pro výrobu vodíku, na který se v bu-
doucnu spoléháme jako na tzv. zelený
plyn. Jako vhodné se ukazují ocelárny
nebo chemický průmysl, které potřebují
velký objem energie nahraditelný malým
modulárním reaktorem. Klíčové je nic-
méně dodržení licenčních podmínek pro
provoz malého modulárního reaktoru,
které zahrnují povolení k umístění, povo-
lení k výstavbě a posouzení EIA. Je přitom
potřeba uvažovat o tom, jak současný
schvalovací proces zjednodušit, aniž by
byla dotčena otázka bezpečnosti.

„I když jsme malá země, existuje v České
republice pět projektů na malé modulární
reaktory z dílny Witkovitz Group, ÚJV
Group, ZČU, CV Řež a pátý v mezinárodní
spolupráci se zastoupením ÚJV Řež a CV
Řež. Skupina ÚJV má dobré předpoklady
pro to dále myšlenku malých modulárních
reaktorů rozvíjet,“ uvedl Jiří Duspiva. 

Také malé modulární reaktory musí
projít schvalovacím procesem
Právník Státního úřadu pro jadernou bez-
pečnost Eduard Klobouček předeslal, že se
schvalování malých modulárních reaktorů
řídí atomovým zákonem a prováděcími vy-
hláškami SÚJB, dále stavebním zákonem
a zákonem o posuzování vlivů na životní
prostředí. Atomový zákon s malými modu-
lárními reaktory nepočítal, ale je na jejich
povolování aplikovatelný. Schvalovací ří-
zení je podle Kloboučka z povahy atomo-
vého zákona, stavebního zákona a zákona

o posuzování vlivu na životní prostředí na
několik let. Zrychlení lhůt je žádoucí, nic-
méně naráží na limity personálních kapacit
SÚJB a dalších úřadů státní správy. 

„Administrativě a právním předpisům
se při schvalování malých modulárních re-
aktorů nevyhneme. Od 1. července 2023
by měla nicméně nabýt plné účinnosti no-
vela stavebního zákona, která by měla
zjednodušit některé potřebné procesy. Po-
volení ze strany Státního úřadu pro jader-
nou bezpečnost se vydává na dobu neur-
čitou,“ řekl Eduard Klobouček. 

Vedoucí katedry jaderných reaktorů
ČVUT Jan Rataj v diskusním panelu do-
plnil, že univerzity jsou připraveny na in-
tenzivnější rozvoj oboru jaderné energe-
tiky. Technologie malých modulárních re-
aktorů je vítaná a je dobrou zprávou, že
studenty technických univerzit tato oblast
láká. K větší opatrnosti se přiklání, pokud
jde o dobu nasazení malých modulárních
reaktorů do provozu. Podpora a rozvoj ob-
lasti je však nezbytná, a to i ze strany státu
směrem k technickým oborům. Zmínil také
délku palivového cyklu, kdy se předpo-
kládá, že bude delší než u klasických jader-
ných reaktorů.

„Bude především potřeba standardizo-
vat přístup k licencování, bude potřeba
malé modulární reaktory produkovat ve
velkém, aby měly naději na úspěch. Ně-
které koncepty jsou posunem také z hledis -
ka bezpečnosti. Z hlediska technologií mají
největší naději na úspěch lehkovodní reak-
tory,“ dodal Jan Rataj. �

Malé modulární reaktory zapadají do energetického mixu ČR
Potřeba výstavby nových bezemisních zdrojů urychluje vývoj inovativních řešení a nových technologií
také v jaderné energetice. 

Mezinárodní agentura pro atomovou
energii (IAEA) zařadila Českou
republiku na seznam zemí, vyvíjejících
malý modulární reaktor. Jedná se
o projekt Energy Well, na něm se podílí
Centrum výzkumu Řež, s.r.o.
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Před 65 lety, v noci z 24. na 25. září
1957 se Československo stalo teprve
devátou zemí na světě, která úspěšně

zvládla spustit řízenou řetězovou štěpnou
reakci. Přelomový okamžik se odehrál v re-
aktoru VVR-S Ústavu jaderné fysiky
(dnešní ÚJV) v Řeži u Prahy a trval pou-
hých patnáct minut. Díky němu však dnes
patříme do klubu 32 států využívajících be-
zemisní jadernou energii pro výrobu elek-
třiny i tepla. Zdejší rozsáhlé zkušenosti s ja-
derným výzkumem i provozem a údržbou
elektráren představují pro Česko při pláno-
vané výstavbě nových jaderných zdrojů
významnou výhodu. 

Výzkumně-vědecké jaderné pracoviště
vzniklo v Řeži v rekordním čase: v červnu
1955 vláda rozhodla o zřízení ústavu a jeho
výstavbě, v srpnu stejného roku vyjely bul-
dozery připravovat staveniště a o dva roky
později již zde stál funkční jaderný reaktor
VVR-S připravený ke spuštění. Po úspěš-
ném zvládnutí štěpné reakce se čeští od-
borníci z oblasti výzkumu i průmyslu v ná-
sledujících letech významnou měrou podí-
leli na vzniku dalších jaderných zařízení
v zemi: již v roce 1958 začala výstavba prv-
ního bloku elektrárny Jaslovské Bohunice
A-1 (těžkovodní reaktor chlazený plynem,
s palivem v podobě přírodního uranu), ná-
sledovaly čtyři bloky VVER v Jaslovských
Bohunicích (dva bloky V-1 do provozu uve-

deny v letech 1978 a 1979 a dva bloky
V2 v provozu od roku 1984, resp.
1985), čtyři bloky v Dukovanech (1985-
1987), dva bloky ve slovenských Mochov-
cích (1998 a 2000) a zatím jako poslední
zprovozněné dva bloky jaderné elektrárny
Temelín (2000 a 2003). 

„Na plánovanou výstavbu nových jader-
ných zdrojů včetně malých modulárních
reaktorů je Česká republika díky více než
šesti desítkám let zkušeností s touto tech-
nologií dobře připravená. Zároveň je
schopná se na výstavbě aktivně podílet
a dál cenné know-how udržovat i do bu-
doucnosti,“ uvedl člen představenstva
a ředitel divize jaderná energetika Bohdan
Zronek.  

Česká republika disponuje řadou prů-
myslových podniků schopných dodávat
zařízení do jaderných elektráren, případně
zajišťovat jejich údržbu. Kromě toho jsou
zde k dispozici také zavedené vzdělávací
kapacity (několik fakult vysokých škol spe-
cializovaných na jaderné technologie), vě-
decko-výzkumný základ (kromě ÚJV Řež
také např. Ústav jaderné fyziky Akademie
věd ČR), či nezávislé dozorné orgány
(Státní úřad pro jadernou bezpečnost,
Státní ústav radiační ochrany).

Nabídky zájemců o výstavbu pátého
bloku v Dukovanech obdrží společnost
ČEZ již za dva měsíce, koncem listopadu.

Podle předběžného harmonogramu by vý-
stavba mohla začít v roce 2029 a uvedení
do provozu pak v roce 2036. Ještě o něco
dříve by mohl v Jižních Čechách stát první
malý modulární reaktor. 

První československý reaktor v Řeži

Reaktor VVR-S ze speciálního těžkého be-
tonu se tyčil do výše necelých 7 metrů. Pa-
livem byl uran obohacený na 10 % izoto-
pem 235U v podobě palivových tabletek
uspořádaných do proutků, které tvořily pa-
livové kazety. Těch se do vnitřní části reak-
toru válcovitého tvaru vešlo 26. Moderáto-
rem i chladícím médiem byla destilovaná
voda. S jejím využitím se pojí i tradovaná
legenda, že první český reaktor byl chla-
zený mlékem. Destilovanou vodu totiž do
ústavu vozily mlékárenské cisterny. Reaktor
o tepelném výkonu 2 MW sloužil zejména
k výzkumu reaktorové techniky a k výrobě
výzkumných radioizotopů. V průběhu let
došlo k jeho několika úpravám a moderni-
zacím (např. instalace plynové a vodní
smyčky, zvýšení tepelného výkonu na
4 MW), v provozu byl až do roku 1987, tedy
30 let. V letech 1988–1989 byla provedena
jeho kompletní přestavba na lehkovodní
typ LVR-15. Ten slouží v ÚJV řež dodnes.�

Alice Horáková 
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Češi před 65 lety úspěšně rozštěpili atom, jako devátí na
světě. Domácí know-how je klíčové i pro výstavbu nových
jaderných zdrojů včetně malých reaktorů

Výstavba reaktoru VVR-S v Řeži rok 1956

Reaktor VRR-S rok 1957
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Historie UPS je poněkud zahalena ta-
jemstvím, bez jasného data vynálezu
a bez jména vynálezce, který by si jej

mohl nárokovat. Zařízení tohoto typu se vy-
rábějí v závodě Eaton ve Finsku od roku
1962. Od té doby ušly dlouhou cestu a sa-
motný Eaton vytvořil více než 200 patento-
vaných inovací souvisejících s technologií
zálohování a konverze energie. Díky nedáv-
ným pokrokům ve vývoji mohou UPS hrát
nyní rozhodující roli při realizaci energetic-
kého přechodu.

Co je UPS?

UPS je elektronické napájecí zařízení s bate-
rií, které má dvě základní funkce: zálohování
a čištění napájecího zdroje. Funguje tedy
jako druh pojištění elektrické zátěže, což
z něj činí životně důležitou součást v zajiš-
tění kontinuity podnikání.

V případě krátkého výpadku proudu UPS
chrání kritická zařízení tím, že je nadále zá-
sobuje energií z baterií, obvykle po dobu 5
až 30 minut, čímž překlene mezeru, dokud
se nespustí generátor. Během delších vý-
padků napájení umožňuje plynulé vypnutí,
aby se zabránilo poškození nebo ztrátě dat.

Ale i když je napájení k dispozici, jeho
špatná kvalita může ohrozit zařízení napěťo-
vými rázy, poklesy a různými přechodnými
jevy, což platí dvojnásob v případě dnešních
stále miniaturizovanějších a náchylnějších
zařízení. UPS zajišťuje bezproblémové fun-
gování těchto zařízení „vyhlazováním“ na-
pětí dodávaného ze sítě.

Nejnovější vývoj v technologii UPS

Zatímco první taková zařízení byla analo-
gová a měla kapacitu jen několik kilowattů,

moderní UPS s digitálními signálovými pro-
cesory zvládnou velké objemy dat,
což v kombinaci s několika megawatty vý-
konu umožňuje mnohem pokročilejší
funkce a ovládání.

Souběžně s tím se zlepšila účinnost UPS,
ztráty energie se snížily z přibližně 20 %
před 30 lety na 3 % dnes a zároveň se po-
užívají menší konstrukce bez transformá-
toru, které vyžadují méně surovin. Nejno-
vější modely navíc těží z rychlejšího přepí-
nání, vylepšené napájecí elektroniky a účin-
nějšího chlazení – to vše jsou důležité fak-
tory vzhledem k rostoucím nákladům na
energii i chlazení a samozřejmě také smě-
řování k dekarbonizaci.

Společně tyto pokroky umožnily vznik
modulárních řešení, která nabízejí snadnou
škálovatelnost a údržbu – vše, co je třeba
udělat pro rozšíření kapacity, je přidat další
modul, přičemž jednotlivé moduly mohou
dokonce procházet servisními zásahy, za-
tímco ostatní zůstávají online. Výsledkem
je, že nejnovější UPS poskytují vyšší spo-
lehlivost, dostupnost a odolnost při nižších
nákladech.

Zatímco UPS tradičně spoléhaly na olo-
věné baterie, dnes jsou doplněny lithium-

Technologie UPS zajišťuje konstantní napájení již 60 let
Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) jsou klíčovou technologií všude tam, kde kritická nebo citlivá
zařízení vyžadují konstantní a čisté napájení. Počínaje lékařskými přístroji a datovými centry až po
systémy nouzové pohotovosti a průmyslového zpracování.
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iontovými bateriemi, které jsou menší,
lehčí a vhodnější pro překlenutí delších
období bez napájení. Přidejte k tomu
vývoj superkondenzátorů, které samy
o sobě nejsou bateriemi, ale mohou uklá-
dat a rychle vybíjet velké množství elek-
třiny, a zcela nové způsoby použití se stá-
vají možné.

Chytřejší sítě díky UPS

Jinými slovy, role technologie UPS se pře-
souvá od ochrany kritických zátěží
k ochraně elektrické sítě jako celku. Nejno-
vější generace UPS se systémem Energy -
Aware od společnosti Eaton, jsou tzv. síťově
interaktivní, což znamená, že zvládnou
obousměrné, nikoli pouze jednosměrné
toky energie: namísto pouhého odebírání
energie jsou tyto chytré UPS také schopny
dodávat přebytečnou energii zpět do sítě –
bez jakýchkoli kompromisů v jejich pro-
vozu.

Na jedné straně to usnadňuje snížit krát-
kodobou a dlouhodobou zátěž elektrické
sítě ve špičce a na druhé straně to podpo-
ruje expanzi obnovitelných zdrojů, které
podléhají větším výkyvům než konvenční,
tedy fosilní zdroje energie. Umožněním sta-
bilizace sítě, místního řízení napájení a po-
kročilého řízení energetických toků tak
mohou moderní UPS významně přispět
k energetickému přechodu.

Další vývoj v této oblasti bude již méně
o zlepšování účinnosti samotné UPS a více
o tom, jak může řídit, ukládat a využívat
různé zdroje energie v zájmu udržitelnosti.
Pokud například elektřina uložená v UPS
datového centra pochází ze 100 % z obno-
vitelných zdrojů, pak ztráty ve výši 3 % ne-
vytvářejí žádné další emise a mají menší
dopad na udržitelnost.

Budoucí výzvy

Pozornost okolo emisí během životního
cyklu se proto bude stále více přesouvat od
emisí způsobených provozem UPS k udrži-
telnosti výrobních procesů. Tento přístup,
známý také jako „cradle to gate“, klade
důraz na uhlíkovou stopu produktu od za-
čátku výroby až do okamžiku jeho prodeje.
Pro zákazníky se tak stává stále důležitější,
jaké zdroje a kolik je na výrobu UPS vyna-
loženo, včetně typu a množství energie spo-
třebované při výrobě.

Vzhledem k tomu, že se UPS blíží limitům
toho, co je možné z hlediska zvýšení účin-
nosti, je nyní pozornost věnována jiným
aspektům, jako je zdroj energie záložních
generátorů. Tím je stále často motorová
nafta nebo plyn, přičemž ani jeden z nich
není ideální.

Hovoříme-li o službách, které mohou
UPS poskytovat pro elektrickou síť, je rov-
něž důležité neztratit ze zřetele jejich pri-
mární účel, totiž dodávat čisté, nepřerušo-
vané napájení kritickým zařízením. Jak již
bylo řečeno, UPS budoucnosti však bude
schopna udělat mnohem více než jen toto,
aby mohla posloužit jako základní stavební
kámen při přechodu k nulové uhlíkové
stopě. �
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Tradiční výhody chytré domácnosti

Domov je místo, kam se rádi vracíte, kde se
cítíte pohodlně a bezpečně. Řešení chytré do-
mácnosti tento komfort a pocit bezpečí dále
umocňuje. Umožňuje vám ovládat osvětlení
a spotřebiče, kontrolovat jejich stav, otevírat
garážová vrata nebo příjezdovou bránu
a centrálně vytáhnout rolety či žaluzie
v celém domě. Pro jednotlivé místnosti si
můžete individuálně nastavovat požadované
teploty a časy vytápění nebo chlazení, IP ka-
merou sledovat dění v domě, monitorovat
spotřebu energií a využít řadu dalších bez-
pečnostních a komfortních funkcí. Veškerou
komunikaci se systémem navíc zvládneme ze
svého chytrého telefonu.  

Jak vám chytrá domácnost 
ušetří peníze?
Velkým benefitem chytré domácnosti, a to
obzvláště v současné době, je úspora ná-
kladů. Chytrá domácnost vám šetří náklady
již při samotném pořízení. Vše ve vašem
domě řídíte z jedné centrální jednotky a ne-
musíte si tedy pořizovat různorodé ovla-
dače, které jsou jednak nákladnější, ale
hlavně byste museli věnovat čas obsluze
každého z nich. 

Nejdůležitější je ale úspora nákladů při
provozu, a to primárně zásluhou automatizo-
vané a bezdrátové regulace topení a chla-
zení. „Vytápění je dnes asi největším téma-
tem, jak ušetřit. Stačí si pořídit bezdrátové ře-
šení xComfort, kdy se na radiátory instalují
bezdrátové hlavice a do rozváděče nebo za
televizi se instaluje bezdrátová jednotka
xComfort Bridge. Ta reguluje vodní vytápění
tak, že přiškrcuje průtok. Obdobně lze regu-
lovat i podlahové vytápění,“ říká Jaromír
Pávek, specialista pro chytré instalace.

„Řešení pro chytrou domácnost Eaton
xComfort prokazatelně pomůže dosáhnout

dlouhodobě udržitelné úspory až 30 % ná-
kladů na vytápění a klimatizaci domu. Což,
vyjádřeno v číslech, mohou být klidně stati-
síce korun každý rok jenom na této složce
úspor v závislosti na velikosti domácnosti,“
upozorňuje Jaromír Pávek.

Systém xComfort představuje bezdrátové
řešení, je tedy vhodný nejen pro novostavby,
ale lze jej velmi jednoduše a s minimem úsilí
a stavebních zásahů implementovat i do stá-
vající elektroinstalace a tím si vytvořit chytrý
dům. „Jde o velmi rychlé řešení, kdy nemu-
síme nic sekat ani složitě nastavovat. Veškeré
funkce si navíc snadno nastavíte z telefonu,“
dodává Jaromír Pávek. 

Mezi další složky provozních úspor patří
ovládání spotřebičů, světel, zásuvek a rolet

přesně podle denních potřeb. To si lze jedno-
duše představit tak, že systém chytře vypne
při odchodu nezhasnutá světla, zatáhne ro-
lety při přehřívání nebo je naopak vysune
v zimní sluneční den. „Vlastně tak zdarma vy-
užíváte sluneční energii,“ upozorňuje Jaro-
mír Pávek. Ušetřit energie nám pomůže i vy-
pínání zásuvek u všech spotřebičů, které fun-
gují ve stand-by režimu. 

Tím však potenciál úspor není ani zdaleka
vyčerpán. Stále častěji se spotřebitelé dota-
zují na řízení energie fotovoltaických panelů,
řízení nově pořizovaných kotlů, tepelných
čerpadel, elektrických podlah, ale také i ven-
kovního stínění. „I zde lze energie efektivně
vyšetřit a to opět pouze s pomocí instalování
chytrého modulu,“ upozorňuje Jaromír
Pávek.

Koncept chytré domácnosti není ohrani-
čený na konkrétní funkce, a proto s tím, jak
se technologie budou vyvíjet, se počítá
s jeho kontinuálním rozšiřováním dle nových
technických možností a potřeb. Proto je na-
prosto zásadní nepodcenit volbu dodavatele
řešení chytré domácnosti – jeho know-how
je vaším klíčem k tomu, co je a není možné
propojit. Rozhodně se vyplatí zvolit osvědče-
nou značku s bohatou historií úspěšně reali-
zovaných zakázek.

Dříve byla chytrá domácnost pro bohaté,
dnes je spíše cestou k úsporám
V dnešní době už chytrá domácnost není vý-
sadou pouze "bohatých peněženek". Regu-
lace se vyplácí i v bytech a malých rodin-
ných domcích. Důležité je ovšem nepodléhat
tomu, co je "trendy" a kriticky se zamyslet,
co a proč regulovat a řídit. Stále totiž platí,
že řešení chytré domácnosti není jedno-
tvárný produkt, který stačí vzít a zapojit,
nýbrž modulární řešení, které je třeba při-
způsobit na míru každé domácnosti, aby pl-
nilo svůj účel. �

Chytrá domácnost vám pomůže ušetřit tisíce za energie
V dnešní době, kdy domácnosti hledají prakticky jakýkoliv způsob, jak ušetřit za energie, se téma
chytré domácnosti vrací na výsluní pozornosti. Nepřináší totiž jen praktičnost a pomoc, ale také
zmíněnou úsporu, která je nyní tolik aktuálním tématem. Ušetřit můžeme hlavně regulací vytápění
v kombinaci se zastíněním a vypínáním zásuvek. 
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V dopise se například uvádí:

„V tuto chvíli – podle našeho vyhodnocení –
směřujeme vysokou rychlostí do vážné re-
cese, vedoucí k masovým bankrotům zej -
ména malých a středních firem. Zúčastnění
zástupci (místní) ekonomiky mají existenční
strach o své firmy, své rodiny a budoucnost
svých zaměstnanců. Obavy o dostupnost zá-
kladního zabezpečení elektřinou a plynem
i obstarávání dalších surovin, nyní již ve
všech oblastech, spočívají na řadě věrohod-
ných důvodů.“

U některých odběratelů plynu v místním
průmyslu dosáhlo zvýšení ceny až +700 %.
Ohrožení existencí v soukromém i v komerč-
ním sektoru je tak naprogramováno. Podle
jedné prognózy se mají náklady na teplo a tep-
lou vodu například pro byt s obytnou plochou
55m² zvětšit pětinásobně.

„Konkrétně mají signatáři tohoto dopisu
dojem, že z emocionálního rozhořčení nad
agresivní válkou Ruské federace na Ukrajině
vyústila politická rozhodnutí, která budou mít
závažné důsledky pro obyvatelstvo naší země,
kterým by se racionálnější analýzou a exis-
tencí strategie v tomto rozsahu bývalo bylo
možné vyhnout. Stručně řečeno to znamená,
že to není válka jako taková a její následky, ale
bezprostřední příčinu je nutné vidět v evrop-
ských sankcích.“

Dále je v dopise uvedeno:

„V tuto chvíli se ukazuje, že škody způsobené
sankcemi místnímu obyvatelstvu, vysoce pře-
vyšují jejich prospěch z hlediska zastupování
zájmů obyvatel této země. Potřebujeme jasně
přijmout poznání, že nás Rusko převyšuje
z hlediska mocenské politiky, protože se na-
cházíme v do značné míry jednostranném
vztahu závislosti.“

Německá ekonomika se v příštích několika
letech podle signatářů dopisu neobejde bez
dodávek ruského plynu, aniž by to způsobilo
masivní sociální otřesy, kterým se všichni
chtějí vyhnout. Snižování závislosti na ruských

dodávkách zemního plynu by mělo probíhat
dlouhodobě a plánovitě. Zároveň ujišťují:

„Nicméně chceme dát naprosto jasně na-
jevo, že v žádném případě netolerujeme vá-
lečné zločiny ruské vlády. Jsou ohavné a opo-
vrženíhodné. Přesto se domníváme, že jed-
nání s ní jsou zásadní. Od dalších dodávek
zbraní na Ukrajinu se distancujeme, protože
se tak de facto stáváme válečnou stranou a či-
níme jednání nemožným.“

Habeckovi bez servítků připomínají jeho pří-
sahu při přebírání ministerského postu. Podle
článku 56 německé ústavy se ve služební pří-
saze členů spolkové vlády praví:

„Přísahám, že budu věnovat svou energii
blahu německého lidu, zvyšovat jeho užitek,
odvracet od něj škody, zachovávat a bránit
ústavu a spolkové zákony, svědomitě plnit
své povinnosti a konat spravedlnost pro
všechny.“ 

Pokud má Německo i nadále účinně pomá-
hat trpící Ukrajině, musí mít stabilní hospodář-
ství. 

Představitelé Reichenbachu jednoznačně
podporují názor saského premiéra Michaela
Kretschmera (CDU), který koncem července
varoval před světovým a zvláště evropským
chaosem v důsledku války na Ukrajině a vyzval
k jejímu „zmrazení“ ze strany Německa. Vy-
sloužil si za to halasnou kritiku napříč politic-
kým spektrem i hlavních médií. 

Představitelé města požadují ukončení mo-
censko-politické konfrontace s Ruskem, při níž
Německo tahá za kratší konec provazu a nemá
naději na úspěch, pokud nemá dojít k jeho se-
bezničení.  

Podepsaní konkrétně žádají jménem ob-
čanů, nájemníků a hospodářství města Rei-
chenbachu ministra Habecka:

„Proto vás vyzýváme, abyste naléhavě
znovu uvážil svou stávající strategii a dále po-
žadujeme:
•  Přiznání naší mocensko-politické podřad-

nosti a zrušení sankcí proti Rusku
•  Zmrazení dodávek zbraní na Ukrajinu
•  Dalekosáhlé snížení výroby elektřiny ze zem-

ního plynu

•  Navázání a obnovení diplomatických vztahů
s Ruskou federací

•  Prodloužení životnosti jaderných a uhelných
elektráren

•  Rychlou výstavbu alternativních zdrojů
energie

•  „Utlumení cen energií“
V německých mediích byl zveřejněn také

další srpnový dopis v podobném duchu – od
představitelů řemeslnických svazů regionu
Halle (Saale) tentokrát dokonce na samotného
kancléře Olafa Scholze. Kategoricky v něm od-
suzují napadení Ukrajiny Ruskem, ale zároveň
vyslovují vážné obavy z dopadu sankcí na bu-
doucnost Německa, svých dětí a vnuků i pro
své řemeslnické podnikání. 

Představitelé 16 řemeslnických cechů
v dopise kancléři mimo jiné uvádějí:
„Jako řemeslníci z mnoha rozhovorů s našimi
zákazníky víme, že většina není ochotna obě-
tovat svůj těžce vydobytý životní standard pro
Ukrajinu. Není to ani naše válka! V roce 2002
člen vaší strany Peter Struck (SDP) prohlásil,
že v Hindúkuši (Afghánistán) je bráněna bez-
pečnost Německa. Nikdo nemůže pochybovat
o tom, že se to ukázalo jako chybný úsudek.
Je nyní na Ukrajině hájena bezpečnost Ně-
mecka? Ne, je to stejná chyba znovu o 20 let
později. Podle publikace Transparency Inter-
national Deuschland e.V. se Ukrajina umístila
na 122. místě z hlediska korupce v roce 2021.
Žádná jiná evropská země si zde nevede hůř.
Za žádných okolností nelze mluvit o bezchyb-
ném demokratickém státě na Ukrajině a za tu
vy chcete dát „v sázku Německo“?

K tomu není co dodat. Snad jen prohlásit, že
i já jako autor tohoto článku hluboce odsuzuji
ruskou agresi a okupaci na Ukrajině a nejsem
Putinovým stoupencem… a také upřesnit, že
existuje ještě jedna evropská země, která má
horší postavení v žebříčku korupce – a totiž
Rusko na 136. místě ze 180 hodnocených zemí
světa…. �

Zdeněk Fajkus, Mnichov  
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K diskusi

V otevřených dopisech kancléři a vicekancléři 
je požadováno zastavení války na Ukrajině
Radnice města Reichenbach s dvaceti tisíci obyvateli si troufla veřejně vyjádřit požadavek na
zastavení války a na zrušení sebevražedných sankcí proti Rusku. Její otevřený dopis z letošního srpna
vicekancléři a současně ministrovi hospodářství a klimatu Robertu Habeckovi vůbec nezapadá do
oficiálního šablonovitého pohledu německé politiky a mediálního mainstreamu.
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Miroslav Rous, výkonný ředitel
CERVA GROUP k akvizici LITZ-
Konfektion GmbH uvedl: „Rakou-

ská společnost LITZ-Konfektion má díky
své poloze a tradičním obchodním partner-
stvím stabilní pozici na trzích střední a zá-
padní Evropy, především v Rakousku, Švý-
carsku a Německu. LITZ-Konfektion fun-
guje na trhu přes 60 let a má vynikající po-
věst. Jejich zkušenosti, znalost trhů střední
a západní Evropy a inovativní přístupy k vý-
voji materiálů pro ochranné pracovní
oděvy jsou pro nás obrovským přínosem
a posunou celou korporaci dopředu. Ra-
kouská společnost má navíc velmi zajíma-
vou skupinu koncových zákazníků s centrá-
lami v Rakousku a Německu. Díky akvizici
jim teď LITZ-Konfektion může poprvé na-
bídnout kompletní portfolio ochranných
pracovních oděvů a pomůcek CERVA
včetně rukavic, obuvi a ochrany hlavy.“ 

Podle Miroslava Rouse hraje význam-
nou roli pro další rozvoj a prosazení
CERVA GROUP na světovém trhu skuteč-
nost, že LITZ-Konfektion má vlastní vý-
robní kapacity v Evropě a v jihovýchodní
Asii, kde nyní pracuje přes 500 lidí. 

Nové materiály a technologie 
pro ochranu práce
„S radostí vítáme vstup do velké mezi-
národní rodiny CERVA GROUP a.s.,“

uvedl Rupert Litzlbauer, šéf společnosti
LITZ-Konfektion GmbH. „Naše společ-
nost neustále vyvíjí vlastní jedinečné
produkty, například v oblasti materiálů
odolných vůči kyselinám a nehořlavých
materiálů. Jsme uznáváni za vynikající
pověst a kvalitu výrobků, získali jsme
certifikáty ISO a ekologické certifikáty.
Díky tomu, že jsme se stali součástí vel-
kého mezinárodního holdingu, se teď
naše produkty budou moci uplatnit na
nových trzích napříč světadíly.”   

Podle slov Miroslava Rouse je do-
hoda o koupi společnosti LITZ-Konfek-
tion prvním, nikoliv posledním význam-
ným krokem, který CERVA GROUP
chystá na rakouském trhu. „Plánujeme
další investice ve střední a západní Ev-
ropě, přičemž Rakousko je pro nás jed-
nou z prioritních destinací,“ prohlásil
Rous.   

CERVA Group je dnes korporací, která
se prudce rozvíjí a věnuje se nejen vý-
robě a obchodu s pracovními oděvy
a ochrannými pomůckami, nýbrž také
výzkumu a vývoji v tomto směru. 

V hlavním štábu společnosti pracuje
skupina návrhářů, kteří sledují trendy
jak na místním, tak na světovém trhu.
Díky tomu dokáže CERVA Group velmi
pružně reagovat na změny a používat
ve svých produktech nové materiály
a technologie. �
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Nový úspěch CERVA GROUP v západní Evropě 
Společnost CERVA GROUP a.s., se sídlem Jeneč u Prahy, špička na trhu pracovních oděvů
a ochranných pomůcek ve střední Evropě, začátkem září 2022 úspěšně převzala rakouskou společnost
LITZ-Konfektion GmbH. 

CERVA GROUP a.s., je již od roku 1991
symbolem bezpečnosti a pohodlí při
práci. Je renomovaným výrobcem
ochranných pracovních pomůcek na
míru každé profesi. Více než 1100 za-
městnanců ve 14 pobočkách zajistilo
společnosti roční konsolidovaný obrat
přes 6,2 miliardy korun a spokojené
zákazníky ve více než 100 zemích
světa (http://www.cerva.com).

LITZ-Konfektion GmbH byla založena
v roce 1961 Gertrudou a Rupertem
Litzlbauerovými v rakouském Mauer-
kirchenu. Od té doby společnost ne-
ustále roste a rozšiřuje své skladové
a výrobní prostory. Společnost věnuje
velké úsilí inovacím, zejména v oblasti
materiálů. V roce 2003 byl společnosti
udělen certifikát ISO 9001:2003, který
zaručuje kvalitu a výrobní standardy.
Jako společnost se silným zaměřením
na udržitelnost získala LITZ-Konfektion
v roce 2010 environmentální certifikaci
ISO 14001 (https://www.litz.at).
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Úřad vlády ČR se postavil čelem
k apelu vlády na maximální
úspory energií během nadcháze-

jící zimní topné sezóny.
„Je důležité, abychom se nesmířili

s tím, že máme dost energií. Ale aby-
chom se všichni snažili s těmi energiemi
dobře hospodařit, zacházeli s nimi še-
trně a kde to je možné, tak jejich spo-
třebu snižovali. Budu trvat také na tom,
aby příkladem šly instituce státu,“ uvedl
premiér Petr Fiala.

Díky přijatému balíčku úsporných
opatření by měl Úřad vlády v nadcháze-
jících měsících ušetřit mezi 17 až 20 pro-
centy spotřebovávaných energií, což
v zafixovaných cenách energií na roky
2021 a 2022 představuje 1,7 až 2,2 mili-
ony korun a násobně více v závislosti na
nových cenách energií v dalším roce.

Mezi nejdůležitější přijatá opatření
patří plošné snížení teploty vnitřních
prostor všech objektů Úřadu vlády na
19-20 stupňů Celsia ve vnitřních prosto-
rách a na 15 stupňů Celsia ve vytápě-
ných vedlejších místnostech, zavedení
řízeného vytápění všech objektů s ohle-
dem na obsazenost budov, plánované
akce a víkendy či omezení či úplné vy-
pojení klimatizací. Objekty Úřadu vlády
dočasně přestanou být v noci nasvěco-
vány.

Kromě toho Úřad vlády přijal i další
úsporná opatření. Na bezpečnostní mi-
nimum bylo sníženo osvětlení společ-
ných vnitřních prostor, dokončuje se vý-

měna klasických žárovek a zářivek za
LED technologie, do společných prostor
jsou instalována pohybová čidla na
osvětlení a probíhá také postupná ob-
měna starších elektrospotřebičů za ener-

geticky úsporné. Systém centrálního
ohřevu teplé vody byl nastaven na hy -
gienické minimum dané vyhláškou, tedy
na 45 stupňů Celsia. Zahájení realizace
projektu na zateplení půdy Strakovy aka-
demie, by mělo v příštím roce snížit ná-
klady na vytápění o dalších téměř 15 %.

„Zaměstnanci, správci objektů a pro-
vozní personál dostali pokyny, jaká do-
držovat opatření v topné sezóně a jak se
chovat energeticky úsporně. Probíhá
také zpracování auditu energetického
hospodářství Úřadu vlády, jehož výstu-
pem bude určení a vyčíslení nízkonákla-
dových a snadno vyčíslitelných příleži-
tostí ke snížení energetické náročnosti
a určení kapitálově náročnějších příleži-
tostí a dále přehled kroků, které musí být
realizovány a jsou potřebné pro genero-
vání konkrétních úspor. Po dohodě
s panem premiérem jsme se také roz-
hodli, že odložíme plánovanou moder-
nizaci prostor zasedací místnosti a tisko-
vého sálu a část peněz využijeme právě
na zateplení půdy,“ uvedla vedoucí
Úřadu vlády Jana Kotalíková.

„Věřím, že si všichni zaměstnanci
Úřadu vlády vezmou tyto pokyny k srdci
a svědomitým chováním nám pomohou
v této obtížné době uspořit co nejvíce
energií, a tím i peněz. Chceme být záro-
veň příkladem i pro další orgány státní
správy, ale i pro samosprávy, firmy a do-
mácnosti, abychom nástrahy letošní
topné sezóny zvládli,“ dodala Jana Ko-
talíková. �

Úřad vlády připravil opatření, 
která uspoří až pětinu spotřeby energií
Vypnuté noční osvětlení budov, snížená teplota vnitřních prostor všech objektů včetně teplé vody, vypnuté
klimatizace či plánované zateplení půdy Strakovy akademie. Tato a další přijatá opatření Úřadem vlády ČR
mají přispět k až dvacetiprocentním úsporám ve spotřebě energií ve vládních objektech.
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Ve dnech 23. až 26. ledna 2023, denně od
10 do 18 hodin (ve čtvrtek do 16 hodin)
se na Výstavišti Černá louka v Ostravě

uskuteční  již 28. pokračování  mezinárodní vý-
stavy Infotherma.

Výstava je již téměř tři desetiletí místem, kde
se setkávají přední výrobci, prodejci, montážní
i servisní firmy a odborná veřejnost s cílem
představit návštěvníkům výstavy novinky
a směry, kam se ubírá moderní vytápění
a stavby spojené s ekonomickým bydlením.

Infotherma je od svého počátku věnovaná
vytápění, úsporám energií a smysluplnému
využívání obnovitelných zdrojů v malých
a středních objektech. V České republice se
jedná o významnou specializovanou výstavu,
kde jsou zastoupeny evropské a světové
značky výrobků a produktů, které jsou po-
třebné k tepelné pohodě našich domovů.

Je hodně témat, nad kterými se bude na In-
fothermě diskutovat, nejen při úvodní konfe-
renci spojené se slavnostním zahájením vý-
stavy dne 23. ledna od 11 hodin v Konferenč-
ním centru Výstaviště Černá louka, ale
i v rámci doprovodného programu.  Doba není
jednoduchá pro každého z nás. Je těžko před-

vídatelná s rapidně zvedajícími se cenami
energií i materiálů, diskutuje se nad regula-
cemi teplot v místnostech, dotačních progra-
mech, příspěvcích na energie, znepokojuje nás
otázka vytápění plynem, rapidně roste zájem
o využívání obnovitelných zdrojů apod. Na vý-
stavišti bude připraveno několik poradenských
stánků, kde můžete prodiskutovat své dotazy
a nechat si poradit od odborníků, kteří se za-
bývají obory, na něž je akce zaměřena.

Výstava Infotherma se připravuje pod zášti-
tou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Mi-
nisterstva životního prostředí ČR, Státního
fondu životního prostředí ČR, Hospodářské ko-
mory ČR a hejtmana Moravskoslezského
kraje.

Srdečně zveme na Infothermu 2023 náv-
štěvníky a odbornou veřejnost. Přijďte se in-
spirovat nejnovějšími technologiemi, prohléd-
něte si expozice předních firem v oboru a pro-
berte své dotazy a požadavky v přímém kon-
taktu s vystavovateli.

Agentura Inforpres, pořadatel výstavy Info-
therma �

www.infotherma.cz
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Infotherma představí novinky 
v moderním vytápění a ekonomické bydlení
28. ročník mezinárodní výstavy tradičně v lednu v Ostravě
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CIRKULÁRNÍ EKONOMIE  
A EKONOMIKA 

ÚČETNICTVÍ A DANĚ  
KAPITÁLOVÝCH OBCHODNÍCH 
SPOLEČNOSTÍ

AGILNÍ PŘÍSTUPY VÝVOJE 
PRODUKTU A ŘÍZENÍ PROJEKTU

AKCIOVÉ INVESTICE – 2.VYDÁNÍ

LEAN DÍLENSKÉ ŘÍZENÍ

 

FINANCE: OD TEORIE K REALITĚ
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Se zájmem odborné i laické veřejnosti se
setkala kniha Adaptivní organizace
s podtitulem Inspirace od Bati po Jobse

na cestě k firemní dlouhověkosti, která vyšla
v roce 2015. Autorem je Adrian Podskľan a kol.
Nyní její tvůrce připravuje k vydání novou
knihu s názvem Vitální adaptivní organizace.
Jedná se svou formou o originální koncept –
kniha s novými poznatky a uceleným pohle-
dem na vytvoření, budování a rozvoj organi-
zace budoucnosti. Bude vydaná v českém a an-
glickém jazyce. 

Jak to s psaním knihy začalo?
Za více než 30 let studia, výzkumu a praxe měl
autor knihy Adrián Podskľan to štěstí rozšiřovat
své obzory v adaptivním a neadaptivním řízení
výkonnosti podniků. Jsou to nejen znalosti, ale
hlavně moudrosti, které měl možnost získat od
svých mentorů a učitelů jako jsou prof. M. Ze-
lený, prof. M. Turňa, prof. P. Sakál, doc. I. Per-
laki, doc. M. Zralý, doc. J. Hyršlová, G. Co-
kins, M. Reeves, L. Sedmák st., I. Baťka, J. Ka-
treniak, J. Barič, Z. Tamele, O. Girstlová, Z. Azi-
miová a dalších jedinečných osobností. Ani po
čase neztratily nic ze své aktuálnosti, atraktivity,
ze svého poslání. Výzkumy se svými spolupra-
covníky prováděl u nás a v zahraničí – mezi
předními světovými vitálními adaptivními
mysliteli, intelektuály a organizacemi USA, Ja-
ponska, Číny, Jižní Koreji, Nového Zélandu,
Indie, Austrálie, Itálie, Dánska, Finska, Švédska,
Švýcarska, Francie, Izraele, Ruska nebo z blíz-
kého sousedství (Německa, Rakouska, Polska,
Maďarska).

Proč vznikla?
Důvody pro napsání publikace o budování
a rozvoji vitální adaptivní organizace jsou ná-
sledující:  
a)  místo poučování a kázání je cílem autora zá-

jemcům o vytváření, budování a rozvoj vi-
tální adaptivní organizace poskytující službu
veřejnosti, dát příležitost, aby při hledání té
své správné cesty sami porovnávali, rozši-
řovali svůj obzor a v případě zájmu se inspi-
rovali při tvorbě svých originálních podni-
katelských systémů, které dokážou získat
a nadchnout lidská srdce a neustále zvyšo-
vat počet lidí žijících dlouhodobě úžasný
život v zámožnosti a zanechávat dobré pod-
mínky pro život dalším generacím po nás,
a dále pomáhat všem, kteří jsou odkázáni
na pomoc ostatních,

b)  autor knihy spolupracuje s nadaci ZET
prof. Milana Zeleného, které ustavení bylo
inspirováno vizí praktického uplatnění a roz-
šíření odkazu Baťa, ve smyslu výchovy,
vzdělávání, konzultace, aplikace a rozvoje
podnikatelské profese. Její základní hod-
noty jsou založeny na principech rovno-
váhy, spolupráce, originality a hledání
vlastní cesty, a proto přispívá a nadále bude
přispívat na její fungování podle svých
schopností a možností, osobně a z finanč-
ního honoráře této publikace společně

s částí obdržených finančních prostředků od
reklamních partnerů a sponzorů na její vy-
dání,

c)  neustálým rozvojem své sebe-udržitelnosti
se autor podílí na trvale udržitelném rozvoji
formou finanční a osobní pomoci při vý-
sadbě stromů,

d)  podle inspirace hlavně od prof. Zeleného
autor knihy pomáhá podnikům, organiza-
cím a podnikatelům, kteří neúnavně hledají
eqilibria, tj. vyvážení podnikatelství, pro-
dukce, zdraví, vzdělání, výchovy, umění,
sportu, zábavy a regionální soběstačnosti
a sebevědomí – a to vše bez příštipkaření
politiků,

e)  autor povzbuzuje další organizace při ná-
sledování jeho podpory Nadace ZET
prof. Milana Zeleného nebo jiných pro-
jektů, a to prostřednictvím finanční nebo
osobní podpory Nadace ZET, Nadace To-
máše Bati, Nadačního fondu Jana Anto-
nína Bati nebo Výboru dobré vůle – Na-
dace Olgy Havlové.

Publikace je určena pro (1) znalostní adap-
tivní vůdčí osobnosti (2) pro odbornou veřej-
nost, již také záleží na osudu dalších generací
a (3) pro všechny zájemce, kterým záleží na
spoluobčanech odkázaných na pomoc ostat-
ních. Poskytuje ucelený pohled na problema-
tiku vytváření, budování a rozvoj vitální adap-
tivní organizace poskytující službu veřejnosti
s globálním myšlením, lokálními akcemi a dy-
namickou odolností sebe-obnovujících sys -
témů, kde spravedlnost je aritmetikou lásky.

Čím se kniha zabývá a kdo je autorem?
V knize její autor rozvádí myšlenky svého vá-
ženého mentora prof. M. Zeleného a bratří
Baťů. Své osobní vhledy k ní připojili pan
prof. J. Nenádal a paní prof. R. Petříková. Má
267 stran rukopisu a 147 unikátních zdrojů. Pos -
kytuje ucelený pohled na problematiku vytvá-
ření, budování a rozvoj vitální adaptivní orga-
nizace poskytující službu veřejnosti s globál-
ním myšlením, lokálními akcemi a dynamickou
odolností sebe-obnovujících systémů, kde
spravedlnost je aritmetikou lásky. Zabývá se

budoucím rozvojem podnikatelské činnosti
a systémem řízení organizací, podniků nebo
podnikatelů, který jim umožní flexibilně
a rychle reagovat na měnící se podmínky pod-
nikání. 

S ohledem na šíři a hloubku dané problema-
tiky si autor jako cíl stanovil otázky související
s analýzou problémů a jejich řešením v rámci
vytvoření, budování a rozvoje vitální adaptivní
organizace, která svou existencí činí svět lep-
ším místem k životu. Chce také přispět k objas-
nění PROČ, CO a JAK je potřebné kontinuálně
inovovat proto, abychom společně mohli být
součástí dlouhodobě úspěšné organizace.
Konkrétně jde o hledání odpovědi na tyto
otázky:
1. Proč vitální adaptivní organizace?
2. Jak najít cestu k vitalitě a adaptivnosti?
3. Jak myslet na cestě k vitalitě a adaptivitě?
4. Jak vytvořit vitální adaptivní organizaci?
5. Jak ještě zlepšit systém řízení?
6. Jak vytvořit organizaci fungující jako živý
sys tém?
7. Jaké jsou přínosy vitální adaptivní organi-
zace?
... a ještě něco navíc

Kniha se jistě stane přínosnou příručkou
nejen pro nezlomné a pracovité znalostní
adaptivní vůdčí osobnosti, kterých potřeboval
náš stát podle Jana Antonína Bati v minulosti
a podle nás potřebuje náš stát i dnes.

Jak je možné pomoci při vydání knihy?
Podpořit vydání knihy je možné finančním přís -
pěvkem. Jako protihodnotu autor nabízí: (1) vý-
hodnou cenu knihy, (2) večeři s autorem, (3)
účast na konferenci „Vitální adaptivní organi-
zace“, (4) workshop nebo přednášku na téma
„Vitální adaptivní organizace“, (5) workshop
nebo prezentaci na téma „Vytváření, obnova
a adaptace lokálního podnikatelského ekosys-
tému“, (6) workshop na téma strategie v adap-
tivní organizaci podle DNA, (7) přednášku –
prezentaci na téma „Odpovědný kapitalismus:
Morální integrita, etika a ekologie“, (8) prezen-
taci – přednášku „Trendy, hrozby a lepší svět“,
(9) prezentaci – přednášku „Myšlení na cestě
k adaptivnosti, vitálnosti a štíhlosti“, (10)
workshop „Hledání potenciálních inovačních
projektů“, (11) přístup k Linkedin VIP skupině
zaměřené na budování adaptivní organizace,
(12) networking – „Rozvoj spolupráce mezi ČR,
SR, Jižní Koreou, Švýcarskem, Rakouskem, Ba-
vorskem a podobně“, (13) AEPM Učení praxí,
(14) reklamní partnerství dle poskytnuté fi-
nanční podpory.

Pozn. Časopis CzechIndustry je mediálním
partnerem a redakce spolupracuje s autorem
při vydání knihy. �

Kontakt
Adrián Podskľan, AP Solution

Zborovská 1057/20, 150 00 Praha 5
Mob.: 607 698 339, 

E-mail: podsklan@yahoo.com
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Představujeme

Vitální adaptivní organizace: 
Inspirace nejen od Bati po Bezose nebo Baťku na cestě
k systému, který dokáže získat a nadchnout lidské srdce
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Systém označovaný EVx pracuje na po-
dobném principu jako přečerpávací
vodní elektrárna, ale místo vody používá

kompozitní třicetitunové bloky, které se v době
přebytku elektřiny vyzvednou do výšky. Jejich
následným spuštěním se kinetická energie
opět promění v elektřinu. Technologie EVx
s kapacitou 100 MWh dokáže uchovat energii
po dobu 2 až 12 hodin a primárně bude sloužit
k vyrovnávání čínské energetické sítě.

Projekt švýcarské společnosti Energy Vault
vzniká s celkovými investičními náklady 50 mi-
lionů USD poblíž větrné farmy v Rudongu
v provincii Jiangsu. Podílí se na něm také
firma Atlas Renewable z amerického Hous-
tonu, která dodává technologie a potřebný
software, a čínská environmentální společnost
s globálním působením China Tianying. Jde
o první projekt tohoto druhu, na kterém přímo
spolupracují americká a čínská společnost
a jehož realizaci v bezprecedentně rychlém
čase schválily čínské místní a provinční úřady
i ústřední vládní agentury a ministerstva. Při-
čítá se to snaze Číny, která v roce 2021 vypro-
dukovala více skleníkových plynů než další
čtyři největší znečišťovatelské země dohro-
mady, urychlit plnění jejích závazků v environ-
mentální oblasti.

Kompozitní bloky se budou vyrábět z lev-
ných odpadních materiálů z místních zdrojů,
jako jsou důlní hlušina, zbytky ze spalování
uhlí nebo lopatky větrných turbín vyřazené
z provozu na konci své životnosti. Kolem 50 až
75 % investice se vrátí zpět do místní ekono-
miky. Systém bude plně automatizovaný
a umožní cyklus měnit v široké časové škále.
Dokončení investice je plánované na rok 2022.

V jižním Švýcarsku od loňského roku běží ve
zkušebním režimu jiný systém Energy Vault.
Monolit z ocele a betonu vysoký 20 pater pra-
cuje s několika jeřáby a třicetitunovými bloky
řízenými umělou inteligencí a má výkon

35 MWh. Těžká gravitační baterie ve spojení
s neuvěřitelně pomalým klesáním generuje
tak obrovské množství točivého momentu, že
to sys tému umožňuje dodávat maximální
výkon téměř okamžitě. Energy Vault je připra-
vena zahájit komerční provoz a tvrdí, že zájem
kromě Číny registruje v Evropě, USA, Austrálii
a na Středním východě. 

Využití gravitace pro ukládání energie se vě-
nuje rovněž britský start-up Gravitricity se síd-
lem v Edinburghu. V dubnu loňského roku
společnost úspěšně vyzkoušela svůj první pro-
totyp, patnáct metrů vysokou ocelovou věž, na
které je zavěšené železné závaží o hmotnosti
50 tun. Nahoru závaží dostanou elektromo-
tory, po uvolnění se spouští několik elektric-
kých generátorů. Úložiště bylo schopné pro-
dukovat 250 kW okamžitého výkonu, což by
pokrylo krátkodobou spotřebu přibližně 750
domácností. Celý systém je navržený tak, aby
bylo možné snadno měnit jeho jednotlivé

komponenty, což na rozdíl například od li-on
baterií prodlužuje životnost na desítky let. 

Tento prototyp stojí na povrchu, úsilí Gravi-
tricity ale nyní směřuje pod zem. Poslední rok
vývojáři věnovali průzkumu vyřazených uhel-
ných dolů v Británii, která je plná opuštěných
důlních šachet dostatečně hlubokých na to,
aby se tam zařízení vešlo. Na celém světě je
podle odhadů asi 14 tisíc vhodných míst pro
gravitační skladování energie. Experti Gravitri-
city v rámci předvýběru možných lokalit dosud
zkoumali i celou řadu míst ve východní Ev-
ropě, Jižní Africe a Chile. Týkalo se to také více
než 30 nedávno uzavřených dolů v Polsku
a v České republice, Gravitricity se například
zajímá o Důl Staříč na Ostravsku, který by
mohl poskytnout až šest hlubinných těžebních
šachet. V první fázi by mohlo jít o kapacitu
2 MWh s možností rozšíření až na 25 MWh.
Projekt v České republice se zavázala podpořit
Evropská investiční banka. �

V Číně vzniká první komerční gravitační úložiště. 
Ve hře je i Ostravsko
V Číně byla zahájena výstavba prvního komerčního projektu gravitačního skladování energie na světě. 

Gravitační baterie fungují podobným způsobem jako přečerpávací vodní elektrárny, což znamená, že se voda čerpá „do kopce“, než se vypustí přes
turbíny, aby se vytvořila energie (Credit: Getty Images)

Vyřazený důl Staříč v České republice – jedna z potenciálních lokalit pro energetické zásobníky
Gravitricity (Credit: Gravitricity) 
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Podle analýzy společnosti Enerdata
má proto bydlení vysoký nevyužitý
potenciál úspor energie a může se

stát jedním z důležitých prvků přechodu na
nízkouhlíkovou energetiku. Má to však svá
úskalí. 

Od roku 2000 ve většině zemí EU sice
spotřeba obytných budov klesala zhruba
o 1 % za rok, ale tento vývoj nelze připsat
zlepšování energetické účinnosti budov.
Důvodem byly ceny energií, odpovědnější
chování obyvatel a zvyšování podílu zasta-
věné plochy. Průměrná spotřeba energie
spojená s bydlením je v EU v současné
době 1,3 toe (tonne of oil equivalent)
na jedno obydlí, přičemž mezi evropskými
zeměmi existují dosti velké rozdíly od
0,5 toe/obydlí na Maltě po 2,3 toe/obydlí
v Lucembursku. 

Největší podíl na spotřebě energií
v obydlích mají vytápění (65 %), ohřev
vody (14 %), elektrické spotřebiče (13 %)
a vaření (6 %). Na osvětlení a klimatizaci
připadá méně než 1 % energie. Spotřeba,
která připadá na vytápění, má od roku
2000 klesající trend, který se však v roce
2014 ve většině zemí EU výrazně zpomalil,
zejména v Německu, Francii, Spojeném
království a Nizozemsku. Na úrovni celé
EU to představovalo snížení tempa z 2,1 %
ročně na 0,6 % ročně. 

Zlepšení současné situace lze dosáh-
nout kombinací několika principů. Kvalit-
nější izolací, která zamezí ztrátám energie,
větším využitím fotovoltaických panelů, te-

pelných čerpadel a úložišť elektřiny a da-
leko větším nasazením digitálních nástrojů
regulace, které umožní automaticky při-
způsobovat vytápění, osvětlení a další sys -
témy počtu lidí a například povětrnostním
podmínkám pomocí analýzy dat v reálném
čase. 

Velkým zdrojem snižování energetické
náročnosti budov představuje dekarboni-
zace celého stavebního sektoru. Ta ale vy-
žaduje rozsáhlé využívání pokročilých
energetických technologií, kterými dispo-
nuje jen několik málo zemí na světě. Což

může vytvořit nechtěné závislosti a politic-
kou nerovnováhu. Masivní výroba pokro-
čilých energetických systémů je v nepo-
slední řadě založena na dostatku surovin,
dekarbonizace stavebního sektoru bude do
roku 2040 vyžadovat až šestinásobné zvý-
šení požadavků na nerostné suroviny.

Dalším problémem je narůstající ener-
getická chudoba obyvatelstva, jen v Ev-
ropě je v současné době přinejmenším 70
milionů lidí, kteří už dnes mají problém za-
platit účty za elektřinu nebo vytápění. A je-
jich počet bude podle všeho stoupat. �
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Snižování energetické náročnosti budov nemá snadné řešení
Třetina skleníkových plynů produkovaných lidmi je spojená s provozem budov všeho druhu.
V Evropské unii se budovy podílejí 43 % na spotřebě energie, přičemž dvě třetiny z toho představují
obytné domy. Zároveň je v Evropě v současné době více než 220 milionů budov – což představuje 75 %
bytového fondu – energeticky neefektivních, řada z nich je u vytápění závislá na fosilních palivech. 

Ohřívače vody s tepelným čerpadlem: Ideální řešení pro úsporu energie v domácnosti. Zdroj Alliance to Save Energy  
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Společnost DENIOS se již více než
30 let zabývá vývojem a výrobou
produktů pro bezpečnou manipulaci

a skladování chemikálií, pohonných hmot,
olejů, hořlavých látek, odpadů a jiných ne-
bezpečných látek. Kompletní program pro-
duktů zahrnuje širokou škálu nabízených
řešení – od záchytných van z oceli, plastu
nebo nerezu, podlahových záchytných van
a regálů, přes sypké a textilní sorbenty,
čerpadla na nebezpečné látky, bezpeč-
nostní skříně, až po velké skladovací kon-
tejnery, které je možné umístit na volném
prostranství i uvnitř budovy. Dlouholeté
know-how firmy DENIOS se také odráží
v nabídce individuálních projektů, které
jsou navrhovány a konstruovány odborně
školenými projektanty a techniky ve vzá-
jemné součinnosti se zákazníkem, aby výs -
ledný produkt přesně odpovídal požadav-
kům a potřebám zákazníka a zároveň spl-
ňoval veškeré legislativní požadavky.

Legislativní požadavky na skladování
nebezpečných látek lze v praxi jednoduše
splnit pomocí speciálních produktů zabra-
ňujících únikům nebezpečných látek.
Pokud však přece jen k nějakému tomu
úniku dojde, existují spolehlivé prostředky,
které zamezují dalšímu šíření uniklých ka-
palin a které jsou tak nápomocny ke sní-
žení následků vzniklé havárie.

Záchytné vany DENIOS

Základním produktem pro bezpečné skla-
dování nebezpečných látek, který by neměl
chybět v žádném podniku, kde se nebez-
pečné látky používají, je záchytná vana. Zá-
chytné vany spolehlivě zachytí uniklé ne-
bezpečné látky a poskytnou tak dostateč-
nou ochranu. Při nákupu záchytné vany je
třeba si dopředu stanovit určitá kritéria,

podle kterých budete vhodnou záchytnou
vanu vybírat. Jedním z těchto kritérií je dos -
tatečný záchytný objem. Výši záchytného
objemu záchytné vany stanovuje Zákon
o vodách č. 254/2001 Sb. ve většině pří-
padů podle obecného pravidla, kdy musí
být zvolená záchytná vana schopna po-
jmout alespoň 10 % celkového skladova-
ného množství kapalin, minimálně však
100 % objemu největší uskladněné ná-
doby. Neopomenutelnou předností ocelo-
vých záchytných van DENIOS je bezesporu
fakt, že drtivá většina z nich disponuje cer-
tifikovanou těsností, kterou lze brát jako zá-
ruku její absolutní nepropustnosti.

Materiál, ze kterého by měla být zá-
chytná vana vyrobena, se odvíjí od místa
jejího použití a také druhu nebezpečné
látky, která má být nad záchytnou vanou
skladována. Ocelové záchytné vany jsou
nejlepší volbou pro skladování olejů a ji-
ných kapalin na bázi uhlovodíku, jsou ve-
lice odolné a jsou k dispozici buďto v la-
kované nebo zinkované verzi. Agresivní
chemické látky, jako jsou například kyse-
liny a louhy, budou naopak bezpečně us-
kladněny nad plastovou záchytnou
vanou, která je vyrobena z vysoce odol-
ného polyethylenu. Samostatnou kapito-
lou jsou speciální záchytné vany z nere-
zové oceli, které jsou používány pro skla-
dování některých vysoce koncentrova-
ných kyselin či vysoce agresivních che-
mických látek. Nerezové záchytné vany
také naleznou své uplatnění v potravinář-
ském průmyslu. 

Bezpečné skříně na nebezpečné látky

Pokud potřebujete zajistit kontrolovaný
přístup k uskladněným chemikáliím či hoř-
lavinám, můžete tyto nebezpečné látky

bezpečně uskladnit v bezpečnostních skří-
ních na nebezpečné látky. Skříně na nebez-
pečné látky mají oproti záchytným vanám
tu výhodu, že jsou uzamykatelné, takže
k uloženým nebezpečným látkám nemá
přístup každý. Také skříně na nebezpečné
látky jsou vyráběny v různých provede-
ních, její výběr vždy záleží na druhu nebez-
pečné látky, kterou potřebujete uskladnit.

Pro bezpečné skladování agresivních
chemikálií, jako jsou kyseliny a louhy, jsou
určeny speciální skříně vyrobené z vysoce
odolného polyethylenu. Další variantou
pro bezpečné skladování agresivní chemie
jsou ekologické skříně vyrobené z oceli,
které však musí být vybaveny plastovou
vložnou vanou. Na skladování neagresiv-
ních chemikálií a jedů skvěle poslouží che-
mické skříně. Ani skříně na chemikálie
a ani skříně na kyseliny a louhy nejsou
však určeny pro skladování hořlavin. K to-
muto účelu jsou určeny bezpečnostní
skříně s požární odolností.

Při skladování hořlavin, které jsou větši-
nou zároveň i látkami nebezpečnými pro
životní prostředí, je nutné zohlednit také
bezpečnostní požadavky vyplývající z před-
pisů týkajících se požární prevence
a ochrany. Pro správné a bezpečné sklado-
vání hořlavin slouží bezpečnostní skříně
s požární odolností, které představují spo-
lehlivé řešení pro prevenci vzniku požáru.
Tyto protipožární skříně představují odvě-
trávaný prostor pro bezpečné skladování
hořlavin. Požárně odolné skříně se použí-
vají především pro skladování menšího
množství hořlavých látek v souladu s ev-
ropskou normou ČSN EN 14470-1 a lze je
umístit přímo v provozech, kancelářích či
laboratořích. Bývají odvětrávány mimo bu-
dovy samostatnou ventilací nebo je lze vy-
bavit uhlíkovým filtrem. 
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Víte, jak správně skladovat nebezpečné látky? 
Používáte při své činnosti látky ohrožující životní prostředí, zdraví zaměstnanců či přinášející požární
riziko? Pak se vás také týká ze zákona povinnost zajistit skladování a manipulaci s těmito látkami tak,
aby nedošlo k ohrožení životního prostředí a zdraví osob a předcházelo se vzniku požárů. 
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Všechny protipožární skříně DENIOS od-
povídají normě ČSN EN 14470-1 a jsou do-
dávány s certifikovanou požární odolností
30 nebo 90 minut. Dojde-li v krajním pří-
padě k požáru, tato požární odolnost pos -
kytne dostatek času jak personálu k bez-
pečnému opuštění pracoviště, tak hasičům
k uhašení požáru. Protipožární skříň posky-
tuje též ochranu uskladněných látek před
explozí v důsledku jejich přehřátí způsobe-
nému požárem. 

Výše uvedené vlastnosti protipožárních
skříní od DENIOSu jsou testovány a dolo-
ženy platnou certifikací, která je zárukou je-
jich špičkové kvality. K bezpečnostním skří-
ním DENIOS lze sjednat další služby v po-
době pravidelné údržby a provádění pravi-
delných autorizovaných bezpečnostně-

technických prohlídek, které by měly být
dle požadavku zákona a doporučení vý-
robce prováděny 1x ročně. 

DENSORB sorbenty pro čisté
pracoviště
Občas, i přes veškerou opatrnost, k něja-
kému úniku nebezpečné látky mimo záchyt-
nou vanu při manipulaci s kapalinami
přesto dojde. Jak vyřešit takovou situaci? Se
vším si hravě poradí DENSORB sorbenty
a havarijní soupravy! V první řadě je třeba
zastavit další únik nebezpečné látky a zabrá-
nit jejímu šíření. Tento krok je obzvláště dů-
ležitý především tehdy, dojde-li k úniku po-
blíž kanalizační vpusti či na frek ventovaném
místě. Pak následuje samotný úklid.  

Nutno ještě podotknout, že se sorbenty
dělí na hydrofóbní, které odpuzují vodu
a jsou tak jako stvořené pro odstranění
olejů z vodní hladiny, a na hydrofilní, které
absorbují jakékoliv kapaliny, které jim při-
jdou do cesty, tedy oleje, uhlovodíkové ka-
paliny, chemické látky, ale i vodu.

Jak známo, štěstí přeje připraveným
a totéž platí i v tomto případě. Takže
pokud ve vaší firmě nechybí vhodné sor-
benty nebo rovnou speciální havarijní
sorpční souprava, máte napůl vyhráno!
DENSORB havarijní soupravy obsahují,
dle provedení, vedle různých druhů sor-
bentů i utěsňovací pomůcky pro utěsnění
kanalizačních vpustí a odpadů, či plo-
voucí norné stěny pro použití na vodních
tocích a další užitečné pomůcky pro pří-
pad nehody. Havarijní souprava sorbentů
obsahuje sorbenty jak pro ohraničení
uniklé kapaliny, aby se nemohla dál šířit,
tak i pro následný úklid úniku. Pro ohra-
ničení úniku jsou vhodné sorbenty ve
tvaru hadů, pomocí kterých snadno „ob-
klíčíte“ uniklou kapalinu. Poté nastává
čas na její likvidaci pomocí dalších sor-
bentů. K úklidu ohraničeného úniku se
používají sypké sorbenty či textilní sor-
benty, nejčastěji v podobě sorpčních ro-
hoží či rolí. �

Více informací k záchytným vanám, 
sorbentům, skříním na nebezpečné látky
a dalším produktům společnosti DENIOS

naleznete na webových stránkách
www.denios.cz.

www.cogen.czMožnost firemních prezentací. Další info a přihlášky:

COGEN Czech pořádá 15. ročník konference, na které budou ve dvou dnech a šesti 
programových blocích diskutována aktuální témata české a evropské energetiky:

Novela zákona POZE • Prováděcí předpisy • Nový model podpory elektřiny z KVET • Aukce KVET • Modernizace 
• Transformace teplárenství a možnosti dekarbonizace • Stabilita v energetice z pohledu regulátora • Bilance výroby 
elektřiny a alternativy k zemnímu plynu • Změny v pravidlech SVR ČEPS • Certifikace agregovaného bloku • Využití 
flexibility plynové KVET • Integrace plynové KVET s OZE • Nové technologie výroby elektřiny a tepla • Průmyslová 
TČ v CZT • Rozvoj FVE/BAT v ČR • Role plynové KVET v energetickém mixu • Spalování vodíku v KJ • Inovativní KVET 
• Paroplyn vs. plynové motory v kogeneraci • Vodíkové technologie v energetice

Na konferenci vystoupí: René Neděla, MPO Martin Václavek, COGEN Czech  člen rady ERÚ Martin Kašák, ČEPS Csaba Kiss, COGEN Europe
Mirek Topolánek, TSČR Vladimír Hlavinka, TEDOM Michal Macenauer, EGÚ Brno Blahoslav Němeček, EY Pavel Jirásek, MPO Martin Hájek, TSČR
Jiří Gavor, ENA Kristián Titka, ERÚ Jan Zaplatílek, MPO Marek Joska, Innogy Tomáš Voříšek, SEVEn Kamil Čermák, ČEZ ESCO Ivo Slavotínek, MVV
Ivan Slavík, MVV Tomáš Bičák, TEDOM Adam Kubín, ČVUT Jan Fousek, AKU-BAT Jitka Hlavová, ORGREZ Tomáš Caha, Exergie Jan Fiala, MTS Litovel
Jindřich Mihali, H&D Engineering a další 

DNY KOGENERACE 2022
18�—�19. října 2022 Aquapalacehotel Prague Čestlice u Prahy
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Program robotické chirurgie aktuálně vy-
užívá šest klinik motolské nemocnice –
Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol,

Chirurgická klinika 2. LF UK a FN Motol,
III. chirurgická klinika 1. LF UK a FN Motol,
Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK
a FN Motol, Klinika otorinolaryngologie
a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol
a Klinika dětské chirurgie 2. LF UK a FN
Motol. 

Urologické výkony představují nejčastější
využití robotického systému. Od dubna roku
2018 byl na Urologické klinice 2. LF UK a FN
Motol robotický systém využit k výkonům
u celkem 1055 pacientů. Nejčastějším prová-
děným výkonem je radikální odstranění
pros taty pro nádor (radikální prostatektomie
– 740 výkonů) a odstranění nádoru z ledviny
(resekce ledviny – 200 výkonů). 

„Provádíme celé spektrum robotické uro-
logické operativy zahrnující celkem devět
typů robotických operací – na močovém mě-
chýři, prostatě, lymfatických uzlinách a ledvi-
nách, díky čemuž je kvalita u nás poskyto-
vané péče srovnatelná s nejlepšími centry
v Evropě či USA,“ říká prof. MUDr. Marek
Babjuk, CSc., přednosta Urologické kliniky
2. LF UK a FN Motol a děkan 2. lékařské fa-
kulty Univerzity Karlovy. 

Chirurgická klinika 2. LF UK a FN Motol je
jedním z největších center kolorektální chi-

rurgie v České republice a od letošního roku
také mezinárodním školícím centrem pro ro-
botickou kolorektální chirurgii. Na klinice se
provádí robotické operace v rozsahu celého
tlustého střeva a konečníku. Na pracovišti
bylo provedeno více než 170 operací pro ná-
dory konečníku a 35 operací pro nádory tlus-
tého střeva. 

„Robotický systém je pro nás již prakticky
nenahraditelný při operacích nízce uložených
nádorů konečníku, kdy jsme schopni praco-
vat s vysokou přesností v hloubi malé pánve.
Roboticky asistované operace u pacientů
zlepšují funkční výsledky a snižují četnost po-
operačních komplikací.“ říká  MUDr. Filip
Pazdírek, Ph.D., primář Chirurgické kliniky
2. LF UK a FN Motol. 

Roboticky asistovanou hrudní chirurgií
plic, mediastina a břišní chirurgií se zabývá
III. chirurgická klinika 1. LF UK a FN Motol.
Jedná se o jediné pracoviště v České repub-
lice pro chirurgii plic, chirurgii thymu a re-
sekce jícnu. Bylo zde provedeno přes 76 ana-
tomických resekcí plic (roční potenciál je 150
resekcí plic), 4 thymektomie (s ročním poten-
ciálem 30 thymektomíí) a 4 resekce jícnu
(s potenciálem 40 resekcí jícnu ročně). Dále
zde bylo provedeno 115 resekcí rekta, 19 re-
sekcí tlustého střeva a 4 resekce pankreatu.

„Unikátnost FN Motol je dle mého názoru
v širokém spektru specializací a možnosti

spolupráce a vzájemné podpoře,“ do-
dává  prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D.,
přednosta III. chirurgické kliniky 1. LF UK
a FN Motol.

Na Gynekologicko-porodnické klinice 2. LF
UK a FN Motol jsou roboticky asistované la-
paroskopické operace využívány zejména při
chirurgické léčbě zhoubných nádorů dělož -
ního hrdla a děložního těla. Na rozdíl od pro-
sté laparoskopie se u robotické techniky po-
užívají mnohem pohyblivější chirurgické ná-
stroje, které dovolují gynekologickým chirur-
gům jemnou a přesnou preparaci tkání
v hloubi malé pánve v okolí dělohy, kde má
prostá laparoskopie s použitím neohebných
nástrojů své technické limity.

„S robotickou technikou v léčbě zhoub-
ných gynekologických nádorů máme velmi
dobré zkušenosti, samotná operace není
dlouhá, je velmi precizní a ve srovnání
se standardním otevřeným přístupem do
dutiny břišní umožňuje pacientkám rych-
lejší pooperační rehabilitaci, což je důle-
žité,“ upřesňuje doc. MUDr. Roman Chmel,
Ph.D., přednosta Gynekologicko-porod-
nické kliniky 2. LF UK a FN Motol.    

Lékaři Kliniky otorinolaryngologie a chi-
rurgie hlavy a krku 1. LF UK a FNM začali
s operacemi pomocí robotického systému
DaVinci Xi od září 2021. Do konce května
2022 bylo úspěšně odoperováno 37 paci-

Robotická chirurgie – medicína budoucnosti 
ve Fakultní nemocnici v Motole dostupná již dnes
V dubnu 2018 se podařilo Fakultní nemocnici v Motole zahájit činnost Centra robotické chirurgie, což
umožnil nákup nejnovějšího typu robotického systému DaVinci Xi. V září 2021 byl do nemocnice
instalován druhý operační systém. V současnosti je Fakultní nemocnice v Motole na prvním místě
v České republice v počtu i rozsahu robotických operací.
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entů s onkologickým onemocněním v ob-
lasti hlavy a krku. Do indikačního spektra
transorální robotické chirurgie patří zej -
ména zhoubné tumory patrové tonzily, ja-
zykové tonzily a horní části hrtanu.

„Výkony nebyly zatíženy žádnými závaž -
nými komplikacemi. V porovnání s kon-
venční chirurgií začínají takto operovaní pa-
cienti mnohem dříve polykat a doba hospita-
lizace je zkrácena takřka na polovinu,“ říká
prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D., přednosta Kli-
niky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy
a krku 1. LF UK a FN Motol.

Výhod robotického systému DaVinci začala
v nedávné době využívat i Klinika dětské chi-
rurgie 2. LF UK a FN Motol při výkonech uro-
logického charakteru u dětských pacientů. 

První olympiáda v ovládání robotického
systému na 2. lékařské fakultě Univerzity
Karlovy. Studenti medicíny prokázali velkou
zručnost při ovládání systému.

Jako první v České republice nabídla 2. lé-
kařská fakulta Univerzity Karlovy studentům
možnost vyzkoušet si simulátor robotického
systému DaVinci a stát se na určitou dobu ro-
botickým chirurgem již během studia. Stu-
denti prováděli na simulátoru stejné úkoly,
které využívají lékaři školící se na práci se sys -
témem.  Je tak možné i analyzovat dosažené
výsledky a posoudit, jak zruční jsou dnešní
studenti medicíny a jaké mají předpoklady
k ovládání moderních digitálních technologií. 

„Robotika je jednoznačně budoucnost
všech chirurgických oborů a to je potřeba
přenést i do výuky našich studentů,“ dodává
prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc., přednosta
Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol
a děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. 

Výsledky ukázaly, že studenti dosahují
obecně velmi dobrých výsledků a že ti nej-
lepší dosahují zručnosti, která je srovnatelná
s hotovými lékaři. Ukázalo se také, že zkuše-
nost mladých lidí s ovládáním elektronických
her zvyšuje jejich schopnost ovládat moderní
technologie.  

Roboticky asistované operace řadíme
mezi miniinvazivní. Zcela zásadní přínos je
patrný v pooperačním průběhu, délce hos-
pitalizace a v operačních výsledcích. Stojíme
na prahu nové etapy medicíny. Robotická
chirurgie má před sebou nepochybně velkou
budoucnost a jsme rádi, že se podílíme na
jejím rozvoji.  �

Pozn. Údaje o počtu operací jsou 
z doby přípravy článku. 

V současnosti už se jedná o čísla vyšší.

57
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Fakultní nemocnice v Motole je nej-
větší zdravotnické zařízení v České re-
publice a jedno z největších v Evropě.
Je rovněž hlavní výukovou základnou
studentů 2. LF UK a rovněž zde sídlí
i některá pracoviště 1. LF UK. FN
Motol poskytuje základní, specializo-
vanou a superspecializovanou zdra-
votní péči a služby v lékařských obo-
rech formou ambulantní a lůžkové
péče pro děti, dospělé a seniory. Sta-
vebně ji tvoří dva propojené mono-
bloky (dětská a dospělá část) a několik
samostatných pavilonů. Ve FN Motol
je ročně na 55 klinikách ošetřeno více
než jeden milion pacientů.
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Jezdíme ve vozech elektrické dráhy, pro-
cházíme se po ulicích osvětlených oblou-
kovými lampami, podivujíce se nádherně

osvětleným skříním výkladním, bavíme se
v divadle, kde nás překvapují světelné effekty
světlem elektrickým dosažené, dočítáme se
v denních listech neobyčejných zpráv o pecích
elektrických, v jichž obrovském žáru připraviti
lze látku řezající hravě nejtvrdší ocel, o telegra-
fii, která nevyžaduje drátů a kterou se v novější
době umožňuje přenášeti depeše do vzdále-
nosti 2000 km beze všeho spojení. Ve veřej-
nosti i domácnosti opakuje se častěji slovo
„elektřina“ a mnohý touží věděti více o zá-
hadné této mohutnosti přírodní, než kolik mu
podává příležitostná návštěva elektrárny, nebo
rozmluva s řidičem vozu elektrické dráhy, za-
hájená po nápravě náhodou spálené pojistky.

Kdo spokojí se s málem a koho odstrašuje
studium knížky, z nichž mnohá připomíná pří-
liš živě přísnou tvář učitele či professora, nechť
přečte tyto řádky, nehledaje v nich ovšem
„nauky o elektřině“, ale pouze jednoduchý vý-
klad základních pojmů elektrických, které

nutno ovládati, máme-li porozuměti kterému-
koliv úkazu elektrickému.

V lékařství užívá se v nynější době elektric-
kého proudu velmi často a laika zastrašuje po-
hled na rozmanité aparáty a batterie spojené
hrozivě nakroucenými dráty, neboť očekává
nemilé pocity, maje pouze zkušenost nepří-
jemného účinku elektrické jiskry nebo střída-
vých proudů induktoria.

Bližší poznání tajemných dějů elektrických
zbavuje této bázně a vzbuzuje k elektrickým
metodám léčebným zaslouženou důvěru. 

V druhé polovici století minulého spojeny
byly jednotlivé nauky fysikální na základě prin-
cipu, který pro výklad základních pojmů elek-
trických jest nezbytným. Princip tento předem
zde vyložíme.

Zvedáme-li desetikilogramové závaží se
země, abychom je položili na stůl, pravíme, že
silou svých svalů překonáváme váhu toho tě-
lesa. Váha tělesa objevuje se buďto jako tlak
závaží, nalézá-li se toto v klidu, anebo jest pří-
činou zvláštního toho pohybu, který nazýváme
volným pádem. Volný pád jest charakterizo-

ván na určitém místě povrchu zemského stá-
lým urychlením, tj. stálou změnou rychlosti za
jednotku času. Měříme tedy váhu tělesa nejen
jeho hmotností (množstvím), ale i urychlením,
které mu tíže (přitažlivost zemská) uděluje. Po-
něvadž pak rozmanité síly jako např. v hořej-
ším případě síla váhu těles může udržovati
v rovnováze, měříme sílu vůbec součinem
hmoty a urychlení.

Působí-li síla proti silám jiným, takže tyto
překážky podél nějaké dráhy překonává, mlu-
víme o vykonané práci, kterou jednoduše de-
finujeme součinem síly a dráhy ležící ve směru
působící překážky. Zvedáním břemen vykoná-
váme práci tím větší, čím větší síly překoná-
váme (čím těžší břemeno) a čím je větší výše,
kam těleso zvedáme. Těleso vyzdvižené může
se ovšem pohybovati zase k zemi, při čemž
práci vykonává. Práce při zdvižení spotřebo-
vaná rovná se práci pádem vykonané. Zvedá-
ním nabývá těleso mohutnosti práci vykonati.
Podobné mohutnosti vykonati práci čili energii
ve smyslu širším, nabývají tělesa zahřátím,
elektrisací atd. Energie rozmanitých tvarů, me-

Z historie 1902

Elektřina. Léčení elektřinou

Vítězný pokrok elektřiny, zvláště pak prakticky důležité upotřebení její v elektrotechnice, jakož
i znamenité úspěchy léčení elektřinou vzbuzují nejen den ke dni rostoucí všeobecný zájem, ale
i potřebu kruhů nejširších seznámiti se blíže se základními pojmy elektrickými. 
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chanická, tepelná, elektrická zářivá, chemická,
mění se z jedné formy ve druhou, nikdy však
z ní se ničeho neztrácí, nebo samo sebou ne-
přibývá. Práce, energie není za darmo, ale také
ne nadarmo – toť jednoduchý význam zákona
o zachování energie, od něhož při těchto úva-
hách vycházíme.

Promění-li se tedy práce mechanická např.
v teplo, povstane vždy z určité práce určité
množství energie tepelné. Jinými slovy jed-
notka práce mechanické odpovídá určité jed-
notce energie tepelné, určité jednotce energie
elektrické atd.

Teď teprve pochopí čtenář, nač tento dlouhý
výklad! Veličiny elektrické přímo měřiti nelze,
možno však měřiti účinky mechanické, te-
pelné, světelné atd., které zjevům elektrickým
připisujeme a kterými dle zákona o zachování
energie veličiny elektrické číselně jsou určeny.
Především tedy nutno k vysvětlení definici zá-
kladních veličin elektrických uvésti některé jed-
notky mechanické.

Za základ zvoleny byly jednotky délky,
hmoty a času; tak měříme délku na cm, hmotu
na g a čas na sec. Všechny jednotky, které
z těchto tří základních jsou odvozeny, nazývají
se absolutními a systém jich často se pozna-
menává: (cm, g, sec).

Pohybuje-li se těleso rovnoměrně, tak že za
každou vteřinu urazí dráhu 5 cm, jest rychlost
jeho pět absolutních jednotek rychlosti.

Urychlení tíže v Praze jest 981 j. abs. to zna-
mená, že při volném pádu přibývá rychlostí
vždy o 981 cm za sec.

Některé jednotky často užívané mají své
jméno, někdy jsou to jednotky absolutní, jindy
s těmito souvisí známým jednoduchým způ-
sobem. 

Tak sluje abs. jednotka síly t. j. síla, která
hmotě jednoho gramu uděluje urychlení jed-
noho cm za sec., dynou; milion dyn nazývá se
megadynou. Podobně má zvláštní jména abs.
jednotka práce, t. j. práce vykonaná silou
jedné dyny po délce 1 cm. Práce tato sluje erg,
milio n  kráte větší práce nazývá se megaerg.
V praxi užívá se též jednotky práce, zvané
„joule“, která se rovná 10 megaergům. Poj -
mem prakticky důležitým jest práce za určitý
čas vykonaná, abs. jednotkou této intensity
pracovní (výkonnosti) jest jeden erg za vteřinu.
Praktickou jednotkou jest watt čili výkonnost
jednoho joule za vteřinu. Mimo to užívá se
v praxi starší jednotky výkonnosti tzv. „koňské
síly“ určené prací 75 kilogramometrů za vte-
řinu. Kilogramometrem nazývaná práce vyko-
naná při zdvižení 75 kilogramů do výše jed-
noho metru.

Poněvadž kilogramem označujeme v době
moderní pouze hodnotu, nikoliv pak váhu,
upustilo se od starší jednotky práce, zvláště
když novější jednotka práce „joule“ jest při-
bližně asi desetinou kilogrammetru.

Přesně jest určena koňská síla vztahem
koňská síla = 735,5 watt = 0,7355 kilowatt
přibližně jest koňská síla (HP) asi tři čtvrtiny ki-
lowatt.

Čtenáře snad zaráží tento výčet mechanic-
kých jednotek, o nichž se mu zdá, že nemají
souvislosti s úkazy elektrickými. Nechť si však
vzpomene na pokus, který jistě že viděl anebo
sám opakoval. Třená tyč pečetního vosku přit-
ahuje lehounká tělesa – jinými slovy nabývá
vlastnosti, projevující se zvedáním hmoty do
výše, vykonáváním práce. Onu vlastnost nazý-

váme elektrickou a jako vážením můžeme
srovnávati hmoty, tak také měřením síly, kte-
rou se přitahují neb odpuzují tělesa elektrická,
můžeme měřiti množství elektřiny, nestarajíce
se nikterak o hypothesu o vnitřní podstatě
„elektřiny“.

Pokusy učí, že elektrického působení do
dálky ubývá; známe-li zákon, jimž se vyjadřuje
závislost působení elektrického na vzdálenosti
elektrovaných těles, můžeme množství elek-
trické definovati.

Za absolutní jednotku elektrického množství
prohlašujeme to množství elektřiny, které na
stejně velké množství ve vzdálenosti 1 cm pů-
sobí ve vzduchu silou jedné dyny.

Chceme-li charakterisovati elektrický stav
nabitého vodiče, nestačí k tomu udání elektric-
kého množství na vodiči, právě tak jako by-
chom neměli určité představy o hydrostatic-
kých poměrech v nádobě, o níž by bylo pouze
známo, že obsahuje 10 litrů vody. V úzké ná-
době dosáhne se hořejším množstvím vody
tlaku na dno, v nádobě široké – týmž množ-
stvím vody – tlaku pouze nepatrného. Analo-
gicky můžeme týmž množstvím elektřiny
různé vodiče nabíjeti různě. Přesvědčujeme se
o této vlastnosti nabitých vodičů spojením jich
v elektroskopy neb elektrometry, které ukáží
účinkem mechanickým různě velkou práci
elektrický onen stav charakterizující.

Přibližujeme-li tělesa souhlasně elektrická
k sobě, vykonáváme práci; podle zákona o za-
chování energie nemůže se tato práce ztratiti,
ale objevuje se jako potenciální energie elek-
trická, tj. energie, která se zase aktuálně, dyna-
micky projeví, když síly, jimiž elektrovaná tě-
lesa byla přibližována, působiti přestanou.

K převádění elektrického množství z jed-
noho místa povrchu vodiče na jiné místo po-
vrchu, není potřebí žádné práce; jinými slovy
povrch vodiče má všude týž potenciál. Také
v isolatoru vodič obklopujícím jsou plochy
téhož potenciálu (hladiny), má-li však např.
jednotka elektrického množství přejíti od jedné
hladiny vzdálenější k hladině bližší, vykonává
nebo spotřebuje při tom práci – velikostí této
práce měří se potenciálný rozdíl v obou hladi-
nách.

Ve skutečnosti rozhoduje vždy potenciálný
rozdíl; je-li udán potenciál, je tím míněn rozdíl
potenciálný daného místa a země, jejíž poten-
ciál se považuje za stálou veličinu. Potenciály
nižší, nežli je potenciál země, označují se zna-
mením záporným.

Poly galvanického článku mají různý poten-
ciál; při vodivém spojení může proto elektrické
množství přecházeti s místa vyššího potenci-
álu na místo potenciálu nižšího.

Rozdělení elektřiny na povrchu vodiče záleží
na tvaru vodiče. Má-li vodič tvar koule, jest
toto rozdělení stejnoměrné. Různé velké koule,
mají-li býti nabity na týž potenciál, potřebují
k tomu různé množství elektřiny. Koule o po-
loměru 1 cm nabíjí se jednotkou elektrického
množství na jednotku potenciálu. Poloměr
koule vodivé měří její elektrickou kapacitu. Ka-
pacita jest definována poměrem elektrického
množství a potenciálu této elektřiny na povr-
chu vodiče. Velikou kapacitou vyznačují se
kondensatory t. j. dva vodivé povrchy, oddě-
lené od sebe vrstvou isolatoru (Lejdská láhev,
Franklínova deska).

Kapacita jich záleží nejen na velikosti vodi-
vých ploch, ale i na tloušťce vrstvy isolující
a na povaze isolatoru. Kondenstor s isolující

vrstvou paraffinu má dvakrát větší kapacitu,
než týž kondensator, v němž jest isolatorem
vzduch. Předešlé číslo sluje dielektrickou kon-
stantou paraffinu.

Potenciálný rozdíl na dvou místech isola-
toru způsobuje tlak na isolator; vyrovnání růz-
ných potenciálů vodičem děje se proudem,
vyrovnání isolatorem elektrickou jiskrou. Obé
jest podmíněno množstvím elektřiny, která
prochází za určitý čas a velikostí potenciálního
rozdílu, jenž výboj způsobil.

Aby elektrický proud trval, nutno potenci-
ální rozdíl neustále udržovati. O zařízení, kte-
rým se tak děje, pravíme, že jest zdrojem elek-
tromotorické síly proudu. Elektromotorickou
sílu měříme pak určitým rozdílem potenciál-
ným. Při článku galvanickém povstává tato
elektromotorická síla z chemické akce látek
v článku se stýkajících, při dynamoelektrickém
stroji z mechanické práce, která se spotřebuje
při pohybu armatury v magnetickém poli elek-
tromagnetu. 

Množství elektřiny, které vodičem za jed-
notku času probíhá, nazývá se intensitou
proudu. Různě intensivní proud způsobuje
podél i uvnitř dráhy své různě veliké účinky.
Málokterou energii lze tak snadno přeměniti
v jinou, jako právě energii elektrickou – z toho
plyne, že lze intensitu proudu měřiti na základě
kteréhokoliv účinku, souhlas rozmanitých mě-
ření zaručen jest zákonem o zachování ener-
gie.

Pro definici jednotky intensity elektrického
proudu zvolen byl účinek elektromagnetický,
působení proudovodiče na magnetku. Prou-
dovodiči dána jednoduchá forma kruhu,
v jehož středu se nalézá magnetický pól. Proud
má jednotku intensity, když působí délkou
1 cm na magnetický pól jednotlivý ze vzdále-
nosti 1 cm (oblouk kruhového vodiče jest
veden poloměrem 1 cm) silou jedné dýny. Pro
praxi zvolena za jednotku intensity proudu in-
tensita desetkráte menší a dán jí název 1 am-
pére.

Absolutní jednotka intensity proudu, jak
právě byla uvedena, nazývá se elektromagne-
tickou, dle svého odvození. Hledáme-li z této
definice velikost elektromagnetické jednotky
pro množství elektrické jako toho množství, jež
při proudu intensity jedna za jednu vteřinu
průřezem vodiče projde, najdeme veličinu, jež
obsahuje 300 000 milionů jednotek elektrosta-
tických.

Praktickou elektromagnetickou jednotkou
elektrického množství jest ono množství, jež
při intensitě jednoho ampére projde průřezem
za 1 sec. Množství toto sluje ampérsecunda
nebo 1 coulomb.

Jednotka elektromotorické síly definuje se
z úkazu indukce. Známa jest totiž souvislost
elektrom. síly, vznikající ve vodiči, jenž se po-
hybuje v magnetickém poli kolmo k silokřiv-
kám, s délkou vodiče s rychlostí, jíž se pohy-
buje s intensitou pole magnetického.

Elektromotorická síla proudu indukcí v po-
hybujícím se vodiči vznikající má hodnotu
jedné, když vodič 1 cm délky pohybuje se
rychlostí 1 cm/sec. kolmo k své délce a kolmo
k silokřivkám magnetického pole intensity jed-
notkové.

Tato absolutní jednotka síly elektromoto-
rické jest velmi malá, byl proto pro účely prak-
tické za jednotku zvolen její 100milionový ná-
sobek a nazván 1 volt. Přibližně má elektrom.
sílu jednoho volt článek Daniellův, článek Bun-
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senův asi 1,9 volt, akkumulator 2 volt. Proudí-
li vodičem proud intensity jednotkové při elek-
tromotorické síle jednotkové, pravíme, že vo-
divý kruh klade proudu odpor jednotkový.

Praktickou jednotkou galvanického odporu,
který vedle rozměrů vodiče (délky a průřezu)
závislý jest na jeho jakosti, jest odpor vodiče,
jímž při elektrom. síle 1 volt proudí proud
1 ampére. Praktická tato jednotka sluje 1 ohm.
Odpor 1 ohmu má sloupec rtuťový průřezu
1 mm a délky 106,3 cm při temp. 0°. Kdyby-
chom chtěli realisovati 1 ohm z drátu mědě-
ného 2 mm silného, bylo by k tomu potřebí
délky asi 18 ½ metru.

Práci proudu elektrického určíme součinem
elektrického množství a potenciálního rozdílu,
výkonnost proudu součinem intensity a roz-
dílu potenciálního. 

Prakticky měří se tato výkonnost 
ve volt – ampére čili 100,000.000 x = 10mili-
onovému násobku jednotek absolutních (erg
za sec.).

Výkonnost práce 1 joule za sec. nazývá se,
jak již uvedeno bylo, 1 watt, výkonnost tisíc-
kráte větší 1 kilowatt.

Jak patrno z pojmu intensity, nutno násobiti
intensitu časem, chceme-li obdržeti množství,
podobně z výkonnosti dostaneme práci, zná-
sobíme-li časem. Značí tedy název ampér-ho-
dina elektrické množství, jež za hodinu při in-
tensitě proudu 1 ampére průřezem vodiče pro-
běhlo, podobně název kilowatt-hodina značí
práci, kterou stroj pracuje výkonností tisíc watt
vykonal během jedné hodiny.

Promyslí-li čtenář uvedené definice a se-
známí-li se s příslušnými názvy, porozumí, kte-
rak možno energii elektrickou prodávati právě
tak jako uhlí a jiné hořlavé látky, v nichž ukryta
jest energie tepelná.

Energii proudu elektrického lze nejen přemě-
niti v rozmanité energie jiné, jako tepelnou, svě-
telnou, chemickou atd., ale též měniti v důleži-
tých těch jeho faktech, totiž intensitě a síle elek-
tromotorické. Proudy mocné intensity a malé
síly elektromotorické lze transformovati na
proudy slabé, ale o vysoké síle elektromoto-
rické a naopak. Proudy stejnosměrné, o kte-
rých dosud byla řeč – lze měniti na proudy stří-
davé, skládající se z jednotlivých proudů, třeba
jen nepatrný zlomek vteřiny trvajících a směr
svůj střídajících. Prof. Dr. V. Novák

První počátky používání elektřiny k účelům
lékařským spadají prý do dávných dob staro-
věku. Tenkráte chovány byly zvláštní ryby
(snad kupř. rejnok elektrický) ve velikých vod-
ních nádržkách, aby nemocným lidem tam se
koupajícím rány zasazovaly a tím je sílily
a uzdravovaly. Potom po celá dvě tisíciletí lé-
čení elektřinou žádného spolehlivějšího a účel-
nějšího způsobu nedosáhlo. Ba ještě ani ten-
kráte pravý pokrok v užívání elektřiny k potře-
bám lékařským se neobjevil, když již dosti
vhodný přístroj pro léčení statickou elektřinou
(1745) čili pro franklínování a přístroj pro lé-
čení indukovaným proudem (1831) čili pro fa-
radování dobře byl znám.

Teprve práce Duchennovy r. 1847 – 1850
uveřejňované první jasný názor podaly o tom,
co a jak na chorém lidském těle elektrováním
léčiti by se mohlo. Duchenne totiž první pozo-
roval, že elektrický proud chvěje určitými svaly
právě toho místa, kde se na neporušenou kůži
lidskou vlhká elektroda pevně přitlačí. Po-

stupně pak zjistil, na kterých bodech a v jak ve-
likých prostorách na každý jednotlivý nerv
a sval elektřinou působiti možno. Tyto jeho vý-
zkumy byly v lékařství hned využitkovány
a elektřině trvalé prakticky upotřebení přede-
vším k léčení nemocí nervových a svalových
zajistily. Duchenne přihlížel jenom k účinkům
faradického proudu.

Skoro současně s ním Remak konal pokusy,
zdali by konstantního proudu galvanického čili
galvanování k lékařským účelům upotřebiti se
dalo, neboť v té době fysikové (Daniell, Bun-
sen) již trvalé a levné galvanické batterie se-
strojili a se silným, konstantním proudem gal-
vanickým bezpečně pracovati dovedli. Tím
spojil Remak pokrok ve znalosti elektřiny s po-
kroky, jež mezi tím učinila věda lékařská v po-
znávání zdravého i nemocného těla lidského
vůbec a hlavně opět jeho ústrojí nervového.

Od té doby, čím přesnější stroje elektrické
byly vynalézány, tím přesněji účinek slabého
nebo silného elektrického proudu na ústrojí
lidské byl zkoumán a tím přesnější léčení elek-
třinou mohlo býti zaváděno.

Ale nejenom léčení elektřinou, elektrothera-
pie, nýbrž i poznávání nemocí nervových
a svalových pomocí elektřiny, elektrodiagnos-
tika se vyvinula. Elektrický proud lékařům tedy
nyní ukazuje, zdali např. ochrnutí některého
údu podmíněno jest onemocněním mozku
nebo míchy, t. j., zdali jest centrálního původu,
nebo zdali nehybnost údu vznikla jedině pří-
mým onemocněním jeho svalů a nervů, t. j.,
zdali jest periferního původu. A na základě od-
lišování tohoto usnadňuje elektrický proud lé-
kařům ještě i předpověď o tom, zdali nemoc
jest rázu těžkého, nebo zdali lehce asi pro-
běhne.

K vývoji vědecké elektrodiagnostiky a elek-
trotherapie značně přispěly Pflügerovy pokusy
o napjetí dráždivosti elektrické (elektrotonus)
na nervu žabím. Vedeme-li konstantní proud
žabím nervem, vzniká v okolí – polu, kathody,
pásmo se zvýšenou dráždivostí tj. katelektro-
tonus. Naopak, v okolí + polu, anody, vzniká
pásmo se sníženou dráždivostí, nazvanou ane-
lektrotonus. Dle toho všeobecně se usoudilo,
že pol záporný ústrojí nervové dráždí a pol
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kladný že je utišuje. A. Brenner na základě tom
uspořádal svou pólovou methodu proudem
galvanickým. Ale svrchu dotčený Remak již
před Brennerem postavil svou methodu smě-
rovou, při níž hlavní váhu kladl nikoli na poly,
nýbrž na směr proudu galvanického. Tvrdil, že
některé nemoci mají se léčiti proudem prochá-
zejícím od míchy ke končetinám, t. j. proudem
sestupujícím a jiné proudem běžícím od kon-
četin k míše čili proudem vystupujícím. Která
z obou právě zmíněných method jest lepší,
dosud není určitě rozhodnuto. Taktéž není
ještě zúplna jisto, kdy jest lépe na nemocné
tělo elektrody nehybně přiložiti, elektrovati sta-
bilně, a kdy jest lépe jednou, účelně zvolenou
elektrodou tělo jaksi potírati, elektrovati la-
bilně; nebo kdy se má při stabilním elektrování
proud přerušovati (intermittovati), a kdy se má
směr jeho v určitých malých přestávkách pře-
vraceti (Voltovy alternativy). Zajisté asi každá
methoda v příhodně zvoleném případě ukázati
může své přednosti.

Dlouholetá zkušenost předpisuje asi násle-
dující všeobecná pravidla: Především hleďme
vystačiti s málem! Elektrování nesmí trvati
příliš douho. Častokráte postačí ½ – 2 minuty.
Některý nemocný může býti elektrován jenom
ob den, jiný třeba denně, i dvakrát denně. Ve
vleklých případech nejednou se osvědčilo po
šestinedělní až osminedělní léčbě po celý
měsíc elektrování přerušiti a teprve po tak
dlouhé přestávce započíti léčení elektřinou
znova. Podobně není radno užívati hned velmi
silného proudu a lekati nemocného jeho pru-
dkým účinekm. Příkaz elektrovati naprosto
neznamená dělati někomu bolest. Stačívá
galvanický proud té síly, aby nastalo lehké pá-
lení kůže, a jest dostatečně silným ten proud
faradický, který vyvolává mírné stahování se
svalů. Ale bez řádných přístrojů, které sílu
účinkujícího proudu přesně odměřují, tj. bez
galvanometru, voltametru, elektrodynamo-
metru, faradimetru, neb aspoň Dubois-Rey-
mondových sáněk elektřinou vůbec léčiti
nelze. Také však ani intelligentní člověk, jenž
s elektrotechnikou dobře obeznámen jest, ne-
moha své fysikální vědomosti sloučiti s ne-
zbytnou znalostí lidského těla a jeho potřeb,
léčiti elektřinou sebe nebo jiné troufati si
nemá. Tím méně laik.

Léčiti elektřinou přináleží jedině lékaři. Je-
dině ten je s to, aby pro naskytnuvší se one-
mocnění příhodný elektrický proud a přístroje
dobře zvolil a přiměřenou methodu, sílu
proudu a čas léčení předem si ustanovil.
Každý jiný zachází s elektřinou tak lehko-
myslně a tak neopatrně, jako se zacházívá
s mnohou nebezpečnou hračkou.

I slabý proud elektrický účinkuje na lidské
tělo očividně a značně (katalyticky). V první
řadě nápadnou jest jeho působnost na nervy
cévohybné a oběh krevní. Oba poly stejně vy-
volávají nejprve stažení cév. Ale za krátko sta-
žení cév mizí a cévy nad obyčej se roztáhnou.
Oběh krevní zbaven tak překážek, stává se
mocnějším. A již tedy tím důsledkem, kde lepší
oběh, tam lepší výměna látek a tělesná výživa,
elektřina stav lidského zdraví upravovati do-
vede. Vedle toho však nepozorovatelně poz-
měňuje tělo svými účinky elektrolytickými, to
jest vzbuzováním chemických pochodů ve
všech součástkách, jimiž právě galvanický
proud probíhá. Záporný pol poutá k sobě
vodík a alkalie, kladný pol kyslík a kyseliny,
čímž v elektrovaném údu nastávají nepo-

chybné změny, jak co se týče jeho tělesného
složení, tak i co do jeho výkonné schopnosti.
Přímou katalysou rozpouští se tudíž nádory
a nechávají se vstřebávati nehnisavé výpotky
v kloubech a v pochvách svalů a nervů. Nepří-
mou katalysou zove se působení elektrického
proudu na výživné ústřední nervstvo. Hledíme
je pokud možno prováděti galvanováním
nervu sympatického, čímž zlepšení oběhu
krevního a výživy najednou v celé onemocnělé
části těla docíliti se chce. Další léčivé účinky
projevuje galvanický proud tím, že probíhajíce
od polu kladného k zápornému, s sebou na tu
cestu strhuje mnoho tekutiny a s ní nejenom
rozpustné léčivé látky, nýbrž i malé částečky
hmotné, např. drobounká zrnka barviv. Zjev
ten jmenujeme kataforesou. Nápadný rozdíl
její od elektrolysy spočívá v tom, že živoucí
tělo nedoznává při kataforese tak podstatných
změn, jako při elektrolyse, nýbrž že chová se
proti ní úplně trpně. Dále liší se kataforesa od
elektrolysy tím, že omezena jest pouze na
anodu, kdežto elektrolysa na anodě i katodě
své působení (někdy až nemile, poleptáním)
současně projevuje.

Nedávno do lékařství zavedenými novin-
kami jsou střídavé proudy, které vyrábějí ve-
liké stroje elektrodynamické. Střídavými nazý-
vají se proto, že jejich poly svá místa střídají.
Kde v jednom okamžiku nalézá se pol kladný,
tam za jistou chvilku čili periodu nalézá se již
pol záporný a zase naopak. Střídavý proud
o poměrně nízkém napjetí asi 120 volt a s po-
měrně volným střídáním polů, čili o málo, asi
50 periodách za sekundu, pojmenován byl
proudem sinusovým nebo Voltovým a užívání
jeho v lékařství nazváno bylo sonusováním
nebo voltováním.

DÁrsonval do sinusového proudu vepnul
kommutator, kterým zpětný proud stále pr-
votní směr obrací. Tím vytvořil sice proud tak
stejnosměrný, jako jest galvanický, ale přece
od něho se lišící. Rozdíl spočívá v tom, že gal-
vanický proud má trvale stejný směr a jednos-
tejné napjetí, kdežto kommutatorem upravený
proud sinusový má trvale stejný směr a stále
silné napjetí. Jeho napjetí z Ø volt dejme tomu
ke 120 voltám roste a zase klesá, jako vlna se
neustále pohybuje. Proto bylo mu dáno jméno
proud vlnivý čili undulatorní.

Střídavý proud o několika, třebas až 250 mi-
lionech period za sekundu, a o napjetí třebas
až 10 milionů volt pojmenován byl dle vyná-
lezce svého Tesly proudem Teslovým. Pro lé-
kařské potřeby prvně ho použil Arsonval, pro-
čež užívání Teslova proudu v lékařství nazý-
váme buď teslováním, nebo též arsonvalová-
ním.

V lékařství používá se kataforesy tenkráte,
když celé ústrojí tělesné nějakým lékem rych-
leji a stejnoměrněji proniknouti hledíme, nežli
by se toho vnitřním užíváním, nebo podko-
žním vstřikováním snad docíliti dalo. Tak např.
provádíme celkovou kataforesu železa u chu-
dokrevných, kataforesu lithia u dnavých, kata-
foresu rtuti u syfilitiků. Částečnou kataforesu
kokainu zavádíme při prudkých bolestech ma-
lých, povrchních míst, jako např. na nejcitlivěj-
ších místech neuralgií.

Elektrodiagnostika jest poznávání nemocí
dle toho, jak velikou a jako činnost nervy nebo
svaly na podnět elektrického proudu projevují.
Tento projev nazýváme elektrickou reakcí
nebo říkáme, že nervy a svaly na podnět elek-
trický reagují.

Zdravý citlivý nerv, jsa určitě silným elektric-
kým proudem podněcován, projevuje svou re-
akci vždycky určitou, přiměřenou bolestí;
zdravý hybný nerv a sval reagují určitým, při-
měřeným pohybem.

Avšak vzbuzené pocity a pohyby neposuzují
se při elektrodiagnostice pouze dle jejich veli-
kosti (reakce qualitativní). Rozlišuje se totiž,
zda-li pocity a pohyby rychle a živě nebo po-
malu a líně vznikají. Na základě tom mluví se
o reakci zvýšené, snížené nebo vymizelé, ztra-
cené.

Jsou již sestaveny tabulky s průměrnými
hodnotami všech pravidelných reakcí ústrojí
zdravého. Také vypozorovány a stanoveny
jsou již změny qualitativních a quantitativních
reakcí, jaké nemocný hybný nerv a sval na
podnět elektrický pravidelně ukazují (reakce
zvrhlosti). Kdežto však zdravý nerv a zdravý
sval obdobně reagují, onemocnělý nerv hybný
jinou reakci, než-li sám onemocnělý sval, jeví.

To jsou povšechně asi hlavní vodítka, jimiž
lékař se řídí, aby pomocí elektrického proudu
buď galvanického nebo faradického rozeznal,
jde-li – dejme tomu při nahodile se naskyt-
nuvší atrofii svalů – o onemocnění původu
mozkového nebo míchového, neb o nemoc
pouze v jednotlivém nervu vzniklou nebo čistě
jenom na svalstvo omezenou.

Ze všeho patrno, že laik, neznaje elektrodi-
agnostiky, ani samostatně, ani správně elektři-
nou léčiti nedovede.

Galvanokautstika

I zběžným pohledem na různé druhy elektric-
kého světla přesvědčujeme se, že elektrický
proud za vhodných poměrů uhlí a kovy
snadno a rychle rozžhavuje. Galvanokaustikou
zove se tedy zužitkování těchto tepelných
účinků elektřiny k účelům lékařským. 

Přístroje, jejichž rozžhavenými násadci se
operuje, nazývají se galvanokautery. Tvary ná-
sadců přizpůsobeny jsou nahodilé potřebě.
Někdy násadec představuje celý nožík, a ope-
rateur jím skutečně také jak ostrým nožíkem
ocelovým tkáň zdravou od nezdravé odděluje.
Jindy jenom malá drátěná klička, do níž byl
před tím za studena lékař vyčnívající nádorek
zachytil, se rozžhavuje. V dutině ústní a hrta-
nové např. jenom malou destičkou povrchní
vřídky, vyrůstky a zduřeniny rychle se spalují,
místo aby se kyselinami zdlouhavě vyleptá-
valy.

Galvanokaustické operování výhodno jest
ve všech těch případech, při nichž záleží na
tom, zabrániti mnohému, ale drobnému krvá-
cení. Plochy žhavým galvanoukauterem ře-
zané pokrývají se totiž okamžitě příškvarem,
který bezpečně zavírá otevřené cévy. Připále-
ním řezných i nahodile vzniklých ran provádí
se také jejich vydatná desinfekce. Proto galva-
nokauteru podobně jako Paquelinova thermo-
kauteru, užívá se při operacích v dutině břišní.
Operace do červena rozžhavenou jehlou na-
zývá se ignipunkturou. 

Galvanolysa čili elektrolysa

Přiměřeně silné kovové dráty tak lehce vedou
určité množství elektřiny, že ani na nich nepo-
zorujeme, zdali jimi proud skutečně právě pro-
chází, čili nic. Proto kovy řadíme mezi dobré
vodiče, nebo mezi vodiče I. třídy. Naproti tomu
klade čistá voda takový odpor elektřině, že jí
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proud takřka ani proniknouti nemůže. Touto
svou vlastností je tedy voda příbuzna sklu
a kaučuku, které počítáme mezi nevodiče neb
isolátory. Látky, které elektřinu sice vedou, ale
obtížně, neboť se při tom značně zahřívají a lu-
čebně rozkládají, řadíme mezi vodiče II. třídy.
K nim především přináleží roztoky solí, a pak
také lidské tělo.

Účinek elektrického proudu na lučební slo-
žení vodičů II. tř. zove se elektrolysou. Vodiče,
které právě změnám elektrolytickým podléhají,
označujeme co elektrolyty. Proto také lidské
tělo po dobu svého elektrování představuje
elektrolyt.

Lučební součástky elektrolytickým rozkla-
dem vodičů vzniklé nazýváme ionty. Hromadí
se jen tam, kde kovové (výslovně podotýkáme:
nikoli vlhkým povlakem opatřené) elektrody
přímo na elektrolyt pevně jsou přiloženy. Na
anodě vylučují se kyselé, na katodě zásaditě
ionty. Z té příčiny vzniká působením elektro-
lysy na kůži lidské u +polu poleptání a příškvar
suchý a tvrdý s následující svrašťující se jizvou
jako po kyselinách, kdežto na –polu vzniká
vlhký měkký příškvar s následující pružnou jiz-
vou, jako po žíravinách. Nepozorovatelné
změny, které elektrický proud během elektro-
lysy zevní ve všech hlubších vrstvách tkaní tě-
lesných vyvolává, nazýváme vnitřní polarisací.

Lékařské provádění elektrolysy řídí se
svrchu popsanými jejími účinky. Když jest po-
třeba rozpustiti, nebo ke vstřebání se příměti
i dosti hluboko pod neporušenou kůží naléza-
jící se chorobnou tkáň, např. vole, zabodává se
do těla elektroda podoby jehly (z toho název
galvanopunktura čili elektropunktura), která
spojuje se se záporným polem. Také vlasy na
nepravém místě vyrůstající touto metodou (ra-
dikální epilace) trvale se odstraňují.

Jde-li o to, aby např. chorobné výpotky tě-
lesných dutin, nebo krev v rozšířených cévách
se srazily, zabodáváme do příhodných míst
jehlu spojenou s kladným polem. Aby druhý
pol, jehož účinku si nepřejeme, na zdravém
místě nemile nepůsobil, činíme jej elektrolysy
neschopným tím, že za elektrodu volíme širo-
kou, plochou destičku kovovou, která tlustou
vrstvou plátna jest obalena, a kterou mimo to
dobře navlhčujeme.

Současným vbodnutím kladné i záporné
jehlovité elektrody rozrušují se a k vstřebávání
se nabádají nádory vnitřní i zevní a hlavně
vady kosmetické, jako jsou znamení a brada-
vice.

Celkem se však nyní galvanopunktury ve
vážných případech vnitřních onemocnění
málo používá a také elektrolytické leptání po-
vrchních vředů plochými, hladkými elektro-
dami kovovými nahrazuje přesnějšími a účin-
nějšími výkony chirurgickými.

Galvanování

jest podnes nejspolehlivější spůsob elektro-
vání již z toho důvodu, že to množství a ty síly
galvanického proudu, jimiž na tělo lidské pů-
sobiti zamýšlíme, můžeme galvanometry
a voltmetry snadno a přesně odměřiti, kdežto
k odměřování jiných proudů tak bezpečných
měřidel nemáme.

Účinky galvanického proudu jeví se předně
takovými změnami, které i na mrtvé hmotě po-
zorovati lze, a které nazýváme galvanolysou
(v. t.) a kataforesou (v. t.). Že živé tělo lidské
může býti tak dobře, jako těleso neživé trpným

elektrolytem, pochopujeme hned, když si při-
pomeneme, že ústrojí lidské skládá se asi z 75
% vody, ve kteréž veliké množství ústrojných
i neústrojných solí jest rozpuštěno.

Ty galvanováním na povrchu i uvnitř těla
mezi poly (interpolárně) rozlučují se v ionty.
Z nich vodík a kovy táhnou se k –polu a tvoří
kationty, kyseliny a prvky halové hromadí se
na +polu a tvoří anionty.

Tím lze částečně vysvětliti léčivost galvanic-
kého proudu při nemocech vznikajících nedo-
statečnými lučebními přeměnami v těle, mezi
nimiž za příklad uvésti lze dnu. Elektřinou cho-
rým tělem procházející podporuje se asi okys-
ličování, lučební rozklad a přeměna urátů
v těle se hromadících ve sloučeniny tělu ne-
škodné. Když pak je kůží nebo jinými přiroze-
nými cestami tělo ze sebe vymýtí, stává se
zdravým.

Avšak pro většinu případů onemocnění,
a to hlavně nervových, předešlý výklad léči-
vosti galvanického proudu jest nevhodný. Tu
léčivá moc galvanického proudu vysvětluje
se tím, že v první řadě veškeré citlivé, hybné,
cévami a výživou ovládající nervstvo a tím
v druhé řadě také veškeré svalstvo i všechna
jednotlivá ústrojí k větší a dokonalejší čin-
nosti podněcuje a vzpružuje nebo nespráv-
nou jejich činnost upravuje a uklidňuje. Tyto
právě vylíčené účinky galvanického proudu
nazýváme účinky katalyckými. Avšak ještě
mnohými jinými jmény naznačujeme kataly-
tické účinky galvanického proudu. Říkáme, že
má vlastnosti: stimulující či vzpružující, toni-
zující či sílící, občerstvující, modifikující, ko-
nejšivé, uspávající, antineuralgické, antispas-
tické či křeče tišící, antiparalytické či obrny
hojící, vasomotorické či cévohybné, sekreto-
rické či vyměšující, trophické či vyživující, re-
sorbující či vstřebávající, protizánětlivé, ba-
kterie hubící a jiné ještě. 

Aby právě žádoucí účinek zřejmě se objevil,
toho docíliti lze vhodným výběrem vhodných
elektrod, přiměřeným odměřením, jakou silou
a jak dlouho galvanický proud na nemocného
tělo působiti má. Konečně pak a hlavně jest

nutno správně voliti ta místa, kterými hlavní
proud elektřiny procházeti má.

Pro všechny tyto poměry nejsou sice dosud
stanoveny nezvratně přesné vědecké před-
pisy, ale ze zkušenosti přemnoha vynikajících
učenců sestavena jsou pravidla a sestrojeny
dobré návody, kterými při léčení galvanickým
proudem jest možno bezpečně se říditi.

Dle pořadu nahoře stanoveného nejprve
o elektrodách se zmíníme.

Z dvojice elektrod ta, jež spojena jest
s polem, kterým na tělo působiti zamýšlíme,
nazývá se elektrodou činnou (aktivní). Druhá,
která spojena jest s polem, jehož působení
žádné váhy nepřikládáme neb odmítáme, zove
se nečinnou (indifferentní). Někdy jest tedy
činnou elektroda +polu a nečinnou elektroda
–polu, jindy destičky kovové neb ohebné síťky
drátěné, které vrstvou hojně vodu ssajících
látek: rašeliny, vaty, pijavého papíru, flanelu
a. j. jsou opatřeny a silným plátnem potaženy.
Z toho obalu vyčnívají pouze svorky, jimiž drát
vedoucí proud ze zdroje elektřiny pevně se při-
šroubuje. Ohebných elektrod nečinných nyní
hojně se upotřebuje z toho důvodu, že v celém
rozsahu svém i na prohloubené útvary těla
dobře přilehnouti mohou. Kromě toho přimy-
kají se pružnou páskou kolem příhodných částí
těla tak pevně, že není třeba, by se nemocný
pozorným držením nečinné elektrody po celou
dobu elektrování zbytečně namáhal nebo lékař
v práci si překážel.

Tvary a velikosti činných elektrod jsou velmi
rozmanity. Nejčastěji upotřebuje se pro galva-
nování povrchu těla elektrod podoby malé ku-
ličky nebo knoflíku nebo destičky, jež – jak
samo sebou z předešlého se rozumí – pota-
ženy jsou látkami vodu dobře ssajícími. Elek-
trody užívané pro elektrování dutiny zubní,
nosní, ušní, ústní, hrtanové, žaludku, koneč-
níku, měchýře, dělohy a válcovitá elektroda,
kterou současně s elektrováním lze také masáž
prováděti, jsou tak upraveny, aby úkolu svému
co nejlépe hověly.

Aby pro elektrodu dle tvaru případně vybra-
nou také vhodná velikost dobře volena byla,
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jest třeba na paměti míti, že elektřina nejhust-
ším proudem a nejkratší cestou plyne od elek-
trody k elektrodě.

Z malé kuličkovité elektrody činné vybíhá
proud takřka v jeden silný paprsek soustře-
děný, kdežto z veliké, ploché elektrody činné
vychází proud v mnoho slabých praménků
roztříštěný. 

Malou nebo velkou elektrodu lze tedy zajisté
docíliti různých účinků galvanování i tenkráte,
když prvotní síla elektrického proudu zůstává
stále stejná. Jest skoro totéž, zastihne-li ne-
mocné místo proud slabý, ale soustředěný,
nebo proud prvotně silný, ale rozptýlený.

Proto, aby při návodech a zprávách o léčení
elektřinou panovala shoda, byl za průměrnou
normální hodnotu oné soustředěnosti nebo
lépe řečeno hutnoty proudu (H) stanoven
poměr elektrické síly čili intensity (x MA = J)
k ploše činné elektrody (x cm2 = Q) : H = J/Q = 1/18.
To znamená: normálně hutným jest ten proud
galvanický, jenž jsa silným 1 MA vychází
z činné elektrody plošného rozměru 18 cm2.

Radí-li se pak, že při galvanování hlavy
nutno toho dbáti, aby hodnota mozkem pro-
cházejícího proudu byla menší, nežli normální
hodnota, víme hned, že potřeba jest tu voliti
buď slabší proud, nežli 1 MA nebo větší elek-
trodu, nežli plochy 18 cm2. Doporučuje se
proud o 0,5 MA a elektrody o 50 cm2, tedy aby
H rovnalo se 1/100. Radí-li se naopak, že pro gal-
vanování, dejme tomu, končetin přípustný jest
proud větší, nežli normální hutnoty, víme
hned, že můžeme voliti buď silnější proud,
nežli 1 MA nebo menší elektrody, nežli
o 18 cm2. Proti silným ischiadickým bolestem
doporučuje se např. proud až i o 10 MA a elek-
trody o 20 cm2, tudíž H = 1/2. Tím jsme arci
uvedli krajnosti.

Větší elektrody skytají výhodu, že rozptýle-
ním elektrického proudu hned při vstupu jeho
do těla předejdeme palčivé bolesti a zjevy
elektrolytické. Aby elektřina co nejjemněji do
těla vnikla, o to jest postaráno koupelemi elek-
trickými (v. t.). Za to právě z té příčiny, aby na
malých elektrodách elektrolysa se značnou
měrou neprojevovala, neužíváme k navlhčo-
vání malých elektrod slabého roztoku soli ku-
chyňské nebo kyseliny sírové, ačkoli se dopo-
ručovalo těmito lučebními prostředky stupňo-
vati jejich vodivost.

Umísťovati elektrody hledíme vždycky tak,
aby proud elektrický největší hustotou svou
právě sídlem onemocnění procházel neb aby
těmi body pronikal, kde nervy a svaly ležíce
blízko povrchu kožního nejsnadněji podnětu
elektrickému jsou přístupny.

Z těchto bodů sestaveny jsou jakési plány
lidského těla, jimiž ovšem jenom lékař, chtěje
býti o správném léčení svém bezpečen, říditi
se dovede. Pouze aby představa věci se
usnadnila, podáváme zde takový plán hlavy
dle Erba.

Jinak o těchto podrobnostech pomlčíme,
avšak aspoň způsoby galvanování celého ner-
vového ústředí povšechně naznačíme a účinky
jeho zcela stručně probereme.

Přiložíme-li elektrody na hlavu tak, že jednu
z nich dáme do středu čela a druhou až do
středu záhlaví nebo – jednu na hrbol čelní
a druhou podél hlavy na hrbol záušní téže
strany nebo – jednu na levý spánek a druhou
napříč na pravý spánek nebo – jednu nad levé
ucho nebo za ně a druhou nad pravé ucho
nebo za ně, nebo – jednu na levý hrbol čelní

a druhou křížem na pravé záhlaví a jinak po-
dobně, můžeme nejenom celou hmotu moz-
kovou účinkům galvanického proudu podro-
biti, nýbrž i přímo jeho jednotlivé malé oddíly,
závity a jádra dle libosti elektrickým proudem
pronikati. Jeho kostěná schránka, lebka, není
tomu valnou překážkou. A tak lze galvanová-
ním mírniti jak tělesné choroby hlavy, jako její
bolest, tlak, tupost, tíži, tak i poruchy činnosti
nervové, jako duševní únavu, skleslost, zá-
dumčivost, nespavost a podrážděnost.

Také mícha elektruje se podélně umístěním
jedné elektrody v týle a druhé na kříži a příčně
umístěním jedné elektrody na páteři a druhé
v předu třeba na hrudní kosti. Galvanování
míchy vzbuzujíc v těle příjemný pocit tepla
uklidňuje je a občerstvuje. Vnitřní ústroje svůj
obor činnosti odměšující a vyměšující lépe ob-
starávají, končetiny horní i dolní nabývají síly,
pružnosti a vytrvalosti. Dostavuje se i jistota
nohou při chůzi.

Závisí to mnohdy jenom na lepším nebo
horším provádění všech svrchu naznačených
předpisů, že jednou jest zdar léčení elektřinou
lepší a podruhé horší.

V některých případech onemocnění sou-
časně se galvanuje i faraduje. Tento spůsob
elektrování nazván byl wattevillováním.

Faradování

Faradický proud vzpružuje především ocha-
blou činnost tělesných ústrojí. Proto praví se
o něm, že účinky jeho jsou hlavně vzpružo-
vací čili stimulující. Vedle toho připisují se mu
též účinky katalytické. Vzhledem k prvnímu
způsobu účinků doporučuje se tedy farado-
vání ve všech těch případech onemocnění,
kde slabá nebo malá nebo zleněná, zkrátka
nedostatečná a nepravidelná výkonnost
nervů, svalů i jednotlivých vnitřních ústrojí
mohla by dosavadnímu stavu zdraví způso-
biti dalších pohrom. 

Faradují se svalohybné nervy a svaly údů,
které kupř. pro záněty kloubů nebo zlomení
kosti staly se na čas k pohybu nezpůsobilými.
Pro tuto svou nezpůsobilost svaly by vyhubly
a seslábly. Staly by se konečně samostatné
činnosti takřka neschopnými, kdyby faradický
proud svaly ke smršťování se nepodněcoval
a takovým tělocvikem jejich ztracených po-
hybů nenahrazoval.

Podobně povzbuzuje faradování žaludek,
střeva i měchýř k pravidelné činnosti a odstra-
ňuje tím zácpy a pičkání a předchozí různé ka-
tary.

Faradováním nervů bránicových lze bránici
ke pravidelnému, občasnému stažení se pod-
něcovati a těmito jejími pohyby umělé dý-
chání při otravách jedovatými plyny zavésti.

Faradování kůže zvyšuje zpočátku její citli-
vost, po delším čase pak činí ji necitelnou proti
pocitu bolesti. Přímo však bolesti nemírní,
nemá vlastních účinků modifikujících, nýbrž
citlivé nervy předrážděním otupuje. A tak tedy
také faradováním na příklad silné bolesti neu-
ralgické a rheumatické zapuditi lze.

Ani proti čistým ochrnutím nejeví faradický
proud dostatečnou moc. Kde ochrnutí svalstva
ukazuje se ve spojení s atrofií, tam ani farado-
vání údy před dalším vyhubnutím nezachra-
ňuje. Jestliže nemocný ochrnul onemocněním
mozku nebo míchy, údy jeho ani tenkráte ná-
padně neatrofují, když nejsou zcela nic farado-
vány. Jest dokonce skoro zbytečno, aby tako-

vému nemocnému faradickým proudem snad
ještě bolest byla působena.

Katalytické účinky jeví faradický proud tím,
že kůže, jsouc suchou elektrodou t. j. štětcem
nebo kartáčem z měděných drátků farado-
vána, nejprve zbledne, načež za malou chvíli
zčervená. Ale současně také cévy na povrchu
mozku nejprve se stáhnou a později rozšíří. Fa-
radování kůže levé strany těla vyvolává pře-
krvení pravé poloviny mozku. Faradování kůže
břicha vzbuzuje překrvení útrob břišních a ne-
dokrevnost mozku, kteráž i mdlobu někdy za
následek míti může.

Vedle těchto a obdobných účinků na cévy
(účinky vasomotorické) a na oběh krevní, pů-
sobí zajisté proud faradický také na změnu vý-
živy jednotlivých částí tělesných (účinky tro-
fické) a může docíliti vstřebání se výpotků
a otoků, ku příkladu při pozánětlivém zduření
kloubů a žláz.

Proudu faradického užívá se konečně také
v těch případech, při nichž jest radno bez-
pečně vyvarovati se elektrolytických účinků
proudu galvanického. Takové případy nasky-
tují se nejspíše při onemocnění ústrojí vnitř-
ních a elektrování dutin tělesných. K jejich fa-
radování, jakož i tenkráte, když chceme fara-
dickým proudem působiti hlouběji, než-li na
kůži, užíváme nekovových elektrod vlhkých.
Faradování hlavy sprostředkuje někdy lékař
místo elektrody svou vlastní holou ruku do
faradického proudu vepnutou tím, že ji na
sídlo bolesti přikládá (Fieberova elektrická
ruka).

Voltování či sinusování 

Zoveme léčení elektrickým proudem voltic-
kým nebo sinusovým, jenž na rozdíl od střída-
vého proudu faradického vyznamenává se
pravidelností změn směru proudu, nepřerušo-
vaným průběhem a stejnoměrnou výši jeho
napjetí. Ale právě těmito rozdíly proud voltový
předčí proud faradický, neboť voltováním ne-
vzbuzuje u elektrod tolik bolestných pocitů
jako faradováním a je tudíž možno používati
mnohem silnějšího proudu voltického, nežli
faradického.

Zavíráním a otevíráním galvanického
proudu vedeného z baterie vzbuzuje se v sa-
mostatné prvotní cívce faradického přístroje
zvláštní protiproud (extracourant), jenž při za-
vření proudu galvanického seslabuje jej a při
přerušení proudu galvanického sesiluje jeho
účinek.

Také tímto protiproudem se léčí a lze říci, že
podstata léčby záleží v účincích přerušova-
ného stejnosměrného proudu.

Obdobnou léčbu představuje tak zvaný
proud vlnitý či undolatorní, jenž získává se
z voltového proudu tím způsobem, že buď ko-
mutatorem voltový proud střídavého směru
na proud jednosměrný upravuje nebo, že
jeden směr střídavě měnivého proudu z pů-
sobnosti se vylučuje. Takto přerušovanému
stejnoměrnému proudu říká se přesněji
proud strkavý nebo hrkavý. Názvosloví není
ještě v češtině ustáleno. Nám zdá se přimě-
řenější jméno druhé, jež jeví obdobu
s proudem vody, jež v přestávkách někam
hrkne a opět hrkne. �

Zdroj: Domácí lékař, lékařský rádce 
zdravých i chorých. Praha 1902 
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Obor se vyvíjí obrovským tempem a po-
slední tři roky nejsou výjimkou. Ab-
sorbuje a uvádí do praxe řadu techno-

logií, které by byly před pěti či deseti lety
označeny jako sny. Kdybych před pár lety ně-
komu řekl, že budeme vyhledávat havárie na
vodovodní síti pomocí družic, tak by se pous-
mál. Nyní je to realita,“ říká v rozhovoru
Vilém Žák.

Pane řediteli, co představuje mezinárodní vý-
stava pro váš obor?

Tato mezinárodní výstava technologií, ma-
teriálů a služeb pravidelně láká na výstavní
plochu přes deset tisíc návštěvníků. Před-
chozí akce konané v roce 2019 se zúčastnilo
371 firem z 28 zemí světa na ploše přes šest
a půl tisíce metrů čtverečních. Firmy, zejména
naši přidružení členové, mají možnost odpre-
zentovat to nejlepší, co mohou oboru nabíd-
nout, a novinky, které chtějí uvést na trh. Mají
jedinečnou možnost setkat se tváří v tvář se
svými potenciálními zákazníky a představit
jim své produkty. Určitým, snad i kladným
aspektem účasti je také setkání s konkurencí.
Jde tedy rozlohou, počtem návštěvníků i vý-
znamem o mimořádnou akci evropského
charakteru.

Pandemie způsobila přestávku – jeden ročník
se nekonal. Ovlivní nějak tato proluka nad-
cházející ročník?

Víceméně ne. Jen jsme si museli počkat.
Spíše nás to přivedlo k myšlence založit
novou konferenci VODAFORUM, určenou pro
technický personál vodárenských společností.
Letos na jaře jsme realizovali první ročník.
V pořádání konference chceme pokračovat
v letech, kdy se nebude konat vodohospodář-
ská výstava. Každopádně v roce 2023 se mů-
žeme těšit na tradiční mezinárodní výstavu
VOD-KA tak, jak jsme zvyklí – tedy v Praze
v Letňanech ve dnech 23. až 25. května. 

A co současná situace na trhu – nedotkne se
vás?

Samozřejmě víme, že covid v kombinaci se
současnou ekonomickou situací, tedy inflací,
strmým vývojem cen energií a růstem snad
všeho, včetně poplatku za vystavování, se
může nějakým způsobem dotknout i zájmu
o výstavu. Doufáme však, že to nebude fatální
a jako vždy se na výstavišti sejdeme v plném
počtu. I úspěšný americký továrník Ford řekl,
že pokud by měl poslední dolar, utratí jej za
reklamu. Věřím, že ti, kdo mají co vystavovat,
tam budou a my se na ně těšíme.

Poslední tři roky jsou velmi problematické
pro jakýkoli výzkum, vývoj technologií a je-
jich implementaci do praxe. Týká se to i vo-
dárenství? Bude tedy co vystavovat?

Často mám pocit, že obor vodárenství je
pro běžného člověka tak trochu stranou

zájmu. Voda teče, kdykoliv se otočí kohout-
kem, záchod splachuje, … prostě vše funguje,
jak má. Nikdo tak vlastně nemá potřebu starat
se o to, proč tomu tak je. Nicméně obor se vy-
víjí obrovským tempem a poslední tři roky
nejsou výjimkou. Absorbuje a uvádí do praxe
řadu technologií, které by byly před pěti de-
seti lety označeny jako sny. Kdybych před pár
lety někomu řekl, že budeme vyhledávat ha-
várie na vodovodní síti pomocí družic, tak by
se pousmál. Nyní je to realita. A to je jen
jedna z mnoha aktuálních technologií. Na
světlo světa čeká mnoho nových, ve vodáren-
ství uplatnitelných inovací. Z tohoto pohledu
nemám žádné obavy. Jsem přesvědčen, že
firmy mají co představit a že to také v květnu
příštího roku na mezinárodní výstavě předve-
dou.

Pojďme se ještě zastavit u vás. SOVAK sdru-
žuje nejvýznamnější vodárenské společnosti
České republiky. O jaké firmy jde?

Naše sdružení má dva typy členů. Řádní
členové vyrábějí či distribuují pitnou vodu
nebo odvádějí a čistí odpadní vody. Přidru-
žení členové jsou právnické a fyzické osoby
oprávněné k podnikání, které dodávají vo-
dárenským společnostem technologie,
služby, materiál a další. Důležité jsou pro
nás obě skupiny. Bez dodavatelů, tedy při-
družených členů, by obor nemohl fungo-
vat. �
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Obor letí strmě kupředu – na mezinárodní vodohospodářské
výstavě VOD-KA 2023 bude co vystavovat
Mezinárodní vodohospodářská výstava Vodovody-kanalizace, známá pod zkratkou VOD-KA, otevře
návštěvníkům brány letňanského výstaviště PVA v květnu 2023. Po čtyřleté odmlce způsobené
pandemií koronaviru se zde opět sejdou firmy, odborníci i zájemci o obor z České republiky
a zahraničí. Jaká očekávání má pořadatel akce, Sdružení oboru vodovodů a kanalizací (SOVAK), na to
jsme se ptali jeho ředitele Viléma Žáka.
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Tradiční podzimní setkání „kvalitářů“
a všech příznivců moderních pří-
stupů v oblasti kvality a zlepšování

proběhne letos v rámci Dnů kvality 2022,
a to ve dnech 7. a 8. listopadu v prostorech
hotelu Clarion Congress Hotel Prague
v Praze 9. Součástí konference bude spo-
lečenský večer, na kterém se uskuteční
předání cen České společnosti pro jakost
za rok 2022.

Program konference je zaměřen nejen
na oblast kvality, ale i na další oblasti s kva-
litou související. Uskuteční se plenární za-
sedání, která jsou vhodná pro účastníky ze
všech oborů výroby, služeb i veřejného
sektoru. 

V rámci plenárního zasedání budou
mimo jiné zveřejněny výsledky výzkumu
z oblasti zlepšování, představeny hrozby
z pohledu kybernetické a informační bez-
pečnosti, úspěšné energetické projekty
i moderní nástroje řízení. Na konferenci
vys toupí například zástupci ŠKODA AUTO,
SC&C Partner, Ministerstva vnitra České
republiky.

Významná část druhého dne konference
bude patřit paralelním sekcím a specificky
zaměřenému programu konference. 

Klíčová sekce zaměřená na Automobi-
lový průmysl se bude věnovat globálním
tématům, která jsou aktuální pro výrobce
automobilů a jejich dodavatele. V rámci
sekce dostanou slovo odborníci z České
společnosti pro jakost, ŠKODA AUTO a.s.
nebo Robert Bosch GmbH. 

Dobrá praxe v systémech managementu
v oblasti ekologie, energetiky a bezpečnost
bude tématem samostatné sekce, kde bude

představena „best practice“ z oblastí EMS,
aplikace ISO 45001, dále novinky z oblasti
nakládání s odpady, často diskutované
energetické úspory a energetický manage-
ment a další zajímavá témata. 

V sekci věnované řízení kvality ve slu-
žebních úřadech se bude hovořit o potřebě
zvyšování kvality řízení a poskytování slu-
žeb ve veřejné správě. Diskutovat se bude
o projektu k profesionalizaci a kvalitě státní
služby a státní správy. Představeny budou
zkušenosti a správné praxe v oblasti zavá-
dění Metodického pokynu pro řízení kvality
ve služebních úřadech od úřadů. 

Konferenci zakončí přednášky o projek-
tovém řízení či o aktuální makroekono-
mické situaci. 

Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na Dny
kvality 2022. Jsme přesvědčeni, že každý
návštěvník si najde své téma, ale nejen
téma, ale využije i příležitostí pro sdílení zku-
šeností a navázání kontaktů. Program kon-
ference najdete na konferenčním webu
www.dnykvality.cz. Organizátorem Dnů kva-
lity je Česká společnost pro jakost. �
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Dny kvality 2022 se zaměří na příklady dobré praxe 
v oblasti energetiky, ekologie a bezpečnosti
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„Využívat energii Vltavy 
je vážně symfonie“

Pro Národní divadlo jsme podle přání jeho specialistů 
vytvořili přesně na míru komplexní zelené řešení, díky 
němuž může využívat i energii z řeky Vltavy. Dodali jsme vše
potřebné, stejně jako kuráž pustit se do projektu, který nyní 
šetří miliony každý rok. 

www.cezesco.cz/kuraz

JAN MÍK A
Zástupce ředitele technicko-provozní správ y ND

 
 

GA R A NTOVA N Á ÚSPOR A Z A 10 LE T:

84 MIL. KČ

N Á RODNÍ DIVA DLO
ENERGETICKÉ ÚSPORY SE Z ÁRUKOU (EPC)

V Y UŽ Í VÁ NÍ T EPL A 
V Y Z A ŘOVA NÉHO DIVÁ K Y

L ED S V Í T IDL A
ŠE TŘÍ 80 % ENERGIE

ENERGIE Z V LTAV Y V Y UŽÍ VA N Á 
K TOPENÍ I  CHL A ZENÍ

5 0.0 8115 8 3N

14 . 413 4967E
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