
Kostky jsou vrženy, ESG nabírá na síle,
kdo pochopí a včas se přizpůsobí,
má šanci na úspěch, kdo se nepodřídí…
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Pane ministře, nakolik se daří naplňovat
priority, které si Česká republika stanovila
v oblasti vnitřní bezpečnosti v rámci na-
šeho předsednictví?

Teď už si snad mohu dovolit říci, že
Česko jako celek uspělo. Za Ministerstvo
vnitra mohu hodnotit oblast vnitřní bezpeč-
nosti, kde máme hmatatelné úspěchy. Když
si vezmeme migrační vlnu z Ukrajiny,
odkud miliony lidí prchali do Evropy před
válkou, podařilo se nám situaci zvládnout.
Nikdo nespal pod mostem, nikdo netrpěl
hlady a co je neméně důležité, zvládli jsme

to i z bezpečnostního hlediska, protože kri-
minalita ani bezpečnost se z pohledu na-
šich občanů nijak nezhoršila. To považuji za
zásadní. Další téma, které jsme museli
urychleně řešit, byla migrační vlna předev -
ším ze Sýrie přes Západní Balkán. Reago-
vali jsme opět rychle, svolali jsme několik
konferencí a začali s intenzivním tlakem na
balkánské země, aby přistupovali k ochraně
hranic zodpovědně. I zde se nám podařil
průlom a země Západního Balkánu začínají
např. svou vízovou politiku slaďovat s tou
naší. Reagovali jsme ale také na to, že mi-

grační vlna vzrostla na všech migračních
trasách. Proto je skvělé, že EU začala mi-
graci řešit jako celek, vznikl akční plán pro
komplexní řešení migrační trasy přes Stře-
domoří a věřím, že další akční plány budou
následovat.

Posledním úspěchem je rozšíření Schen-
genu o Chorvatsko, což je především pro
naše občany velmi zajímavý bonus našeho
předsednictví.

Přesto, s jakými hlavními problémy se
z evropského hlediska potýkáte?

Hlavní problémy, které Evropa musí
z bezpečnostního hlediska řešit, prakticky
kopírují naše priority během předsednictví.
Je to samozřejmě válka a pak migrace. Ať
už ta z Ukrajiny, odkud od února prchají
především matky s dětmi před Putinovou
válkou, tak tzv. nelegální migrace, kterou
jsme znali ještě před covidem. Minimálně
z hlediska intenzity se jedním z hlavních
problémů stala situace na západobalkán-
ské trase. Nárůst nelegální migrace přes
tuto oblast byl enormní a minimálně pro
oblast Střední Evropy se stalo téma sku-
tečně naléhavé. I zde se nám však podařilo
prosadit, aby téma Evropa nebrala jako lo-
kální problém, ale jako téma, které řeší celá
Unie.

Řešením podle Vás je komplexní reforma
společné migrační a azylové politiky. Na
jakém principu a co vše by měla zahrno-
vat?

Skutečně je to tak. Je opravdu nutné při-
jít s komplexním řešením migrační a azy-
lové otázky. V EU teď v rámci vyjednávání
o velmi rozsáhlém Novém paktu o azylu
a migraci probíhá reforma společné azy-
lové a migrační problematiky. Na této re-
formě se Česká republika velmi intenzivně
podílí, a to nejenom v roli předsednictví
Rady EU. 

Tato reforma samozřejmě řeší i základní
otázku, jak budeme nelegální migraci řešit
v rámci EU. Za nás platí, že hlavním klí-
čem k úspěchu je nalezení rovnováhy
mezi solidaritou a odpovědností. My
všichni musíme na jedné straně poskyt-
nout státům zasaženým nelegální migrací
dostatečnou podporu, na druhou stranu
musíme zajistit, že i tyto státy budou plnit
veškeré povinnosti spojené s příchodem
nelegálních migrantů. Mám na mysli
např. jejich důslednou registraci. Pokud
jde o mediálně velmi probíranou solida-
ritu, základním předpokladem pro nale-
zení kompromisu je to, aby členské státy
měly možnost si zvolit, jakou formu pod-
pory poskytnou.

Další zásadní stránkou reformy je řešení
příčin migrace už za hranicemi EU. Zde
hraje klíčovou roli posilování spolupráce
se zeměmi původu a tranzitními zeměmi.
Pro snížení nelegální migrace je zásadní ta-
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ková podpora, která stabilizuje bezpeč-
nostní i socio-ekonomickou situaci přímo
v zemích mimo EU, včetně přímé podpory
uprchlíkům, kteří se v těchto zemích na-
cházejí.

Dalším problém je organizovaný zločin,
který nezná hranice a nehledí na národ-
nost, na což upozorňuje řada bezpeč-
nostních analytiků. Je tomu tak? Jaká
opatření jsou přijímána zejména proti
skupinám z bývalého SSSR, kterým
válka na Ukrajině více otevřela dveře do
Evropy?

Situace se v průběhu let změnila a spíše
než pro páchání samotné trestné činnosti
využívají ruskojazyčné skupiny Česko jako
základnu pro pobyt svých členů a také jako
prostor pro investici finančních pro-
středků, včetně výnosů z trestné činnosti.
Zde dlouhodobě platí, že vzhledem ke
slabé úrovni spolupráce ze strany někte-
rých ruskojazyčných zemí není dle našich
právních předpisů možné tyto výnosy
z trestné činnosti vždy zajistit. 

Policie se ale na činnost ruskojazyč-
ných skupin dlouhodobě zaměřuje
a podniká kroky k jejich potírání, bohu-
žel v tomto ohledu nemůžu být příliš
konkrétní. Připravuje se také řešení,
které by mělo cestu výnosů z trestné

činnosti do České republiky dále zkom-
plikovat.

Nicméně samotná ruská agrese na
Ukrajině těmto skupinám dveře do Ev-
ropy nijak neotevřela. Naopak pro občany
Ruské federace a Běloruska je nyní mno-
hem obtížnější, v mnoha případech až ne-
možné, získat víza, která pro cestu do Ev-
ropy a Česka potřebují. Pozitivně vnímám
také snížení počtu diplomatických pracov-
níků Ruské federace působících na našem
území. Jejich aktivity a úmysly nebyly
vždy slučitelné s našimi zájmy, stačí při-
pomenout kauzu Vrbětice.

Novým a velkým tématem však pro po-
licii jsou sankce zavedené v souvislosti
s agresí vůči Ukrajině. Setkáváme se s pří-
pady jejich obcházení přes další země
a jiné subjekty a také s účelovým dosazo-
váním tzv. bílých koní do vedoucích pozic
v některých firmách. Je také poměrně ob-
tížně přesně zjistit, komu některé společ-
nosti a nemovitosti patří, zejména pokud
jsou vlastněny složitou strukturou společ-
ností v zahraničí. Této oblasti se nyní ve
spolupráci s našimi partnery v České re-
publice i zahraničí intenzivně věnujeme. 

Mohu také zmínit Koncepci boje proti
organizovanému zločinu a navazující
Akční plány, ty však nejsou zaměřeny
pouze na ruskojazyčné skupiny, ale spíše

se v obecné rovině snaží naši schopnost
boje s organizovaným zločinem dále roz-
víjet a zlepšovat.  

Pozornost se soustředí na Rusko, přitom
tu jsou další hrozby, které bychom neměli
opomíjet, zaznělo na nedávném Velitel-
ském shromáždění AČR. Které považu-
jete v rámci EU za ty hlavní, zejména
pokud jde o Českou republiku?

Za prvé radikalizující se společnost
v důsledku nejrůznějších typů krizí, které
tady máme. Tato radikalizace klade třeba
na policisty obrovské nároky při zajištění
veřejného pořádku. A tady bych chtěl oce-
nit jednu věc, skvělé zvládnutí akcí 17. lis-
topadu. Policie demokratického státu uká-
zala, že umí dohlížet na bezpečnost bez
použití zbytečných represivních pro-
středků. Zvládla to skvěle a mimochodem
tím výrazně přispěla k tomu, že oslavy
svátku byly důstojné a že situace se nevy-
hrotila za únosnou mez. Toto ocenění
jsem vyslovil i panu policejnímu preziden-
tovi a učiním tak i oficiálně.

Za druhé tu máme nároky na bezpeč-
nost související s migračními krizemi
všeho druhu, kterým se policie musí
velmi intenzivně věnovat. Zvládá to
dobře. Když se podíváme na statistiku
trest ných činů souvisejících s migrací, tak
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tu žádný výrazný nárůst kriminality není.
To je opět výsledek dobré práce policie. 

Ještě bych zmínil jednu výzvu. Udržet
černý trh se zbraněmi pod kontrolou, pro-
tože víme, že po konci každého konfliktu
hrozí jeho nárůst. Víme, že různé gangy
doteď používají zbraně z balkánské krize
v 90. letech. Na to se policie také bude
muset zaměřit. Ale tady vysílám pozitivní
signál, že jak na evropské úrovni, tak na
té bilaterální o tom s ukrajinskou stranou
velmi intenzivně jednáme. 

Před několika lety byl zpracován audit ná-
rodní bezpečnosti, řada jeho doporučení
se postupně realizovala. Válka několik
stovek kilometrů od našich hranic uká-
zala, že mnohé před pár lety těžko před-
stavitelné se stává realitou. Vystačíme
dnes se schválenou Bezpečností strategií
České republiky a Auditem nebo se
chystá jejich aktualizace?

Bezpečnostní prostředí se od doby, kdy
byla v roce 2015 schválena Bezpečnostní
strategie ČR a o rok později Audit národní
bezpečnosti významně změnilo a vláda to
ve svých strategických dokumentech re-
flektuje. Od dubna 2021 máme schvále-
nou Národní strategii pro čelení hybrid-
nímu působení, kterou vypracovalo Mi-
nisterstvo obrany ve spolupráci s Minis-
terstvem vnitra, Ministerstvem zahranič-
ních věcí, Úřadem vlády, zpravodajskými
službami a Národním úřadem pro kyber-
netickou a informační bezpečnost. Tento
dokument stanovuje cíle a určuje ná-
stroje potřebné k ochraně životních, stra-
tegických a dalších zájmů Česka před ne-
přátelským hybridním působením, a to
v návaznosti na vyhodnocení bezpečnost-
ního prostředí a v souladu s prioritami
vlády. Ke Strategii je od listopadu 2021
schválený navazující Akční plán, který
stanovuje konkrétní úkoly vlády v dané
oblasti.

Bezpečnostní strategie je v současné
době v procesu aktualizace. Tu zajišťuje
Ministerstvo zahraničních věcí, opět ve
spolupráci s relevantními rezorty, včetně
Ministerstva vnitra.

Příprava na mimořádné situace se týká
všech složek IZS. Je podle Vás dosta-
tečná?

Domnívám se, že připravenost složek
IZS na různé druhy mimořádných událostí
a krizových situací, je na slušné úrovni.
Mé přesvědčení potvrzuje i celá řada ne-
dávných mimořádných událostí, na je-
jichž řešení se složky IZS podílely, např.
tornádo na jižní Moravě, pandemie koro-
naviru nebo požár v Hřensku. To jsou sa-
mozřejmě ty větší události, kde je činnost
a připravenost složek na očích veřejnosti,
ale složky IZS kromě toho zasahují denně
u stovek událostí, ať jsou to dopravní ne-
hody, požáry nebo jiné zásahy, které si vy-
žadují spolupráci. Připravenost složek IZS
je tedy denně testována v reálných pod-
mínkách.

Kromě toho je důležitou součástí i od-
borná příprava, kdy zejména součin-
nostní výcviky mezi hasiči, policisty a zá-
chranáři mají velký význam. Hasičský zá-
chranný sbor se mimo jiné podílí i na zvy-

šování připravenosti jednotek sboru dob-
rovolných hasičů, ale také neziskových or-
ganizací. Třeba v oblasti ochrany obyva-
telstva můžu vypíchnout humanitární jed-
notky Českého červeného kříže. 

Kromě toho také hasiči organizují spe-
ciální semináře se starosty obcí k řešení
mimořádných událostí a krizí. Takže ano,
dovolím si tvrdit, že připravenost složek
IZS je kvalitní.

Samostatnou kapitolu tvoří kybernetická
bezpečnost, která je dnes skloňována ve
všech pádech. Podle některých studií nej -
sme dostatečně chráněni proti kyberzlo-
činu, což se týká i vnitřní bezpečnosti.
Souhlasíte s tím?

Kyberkriminalita určitě představuje pro
policii výzvu. Viděli jsme to třeba v ob-
dobí covidu, kdy výrazně vzrostla právě
kriminalita v kyberprostoru. Současně jde
o druh kriminality, který od policie vyža-
duje jiný styl práce než tradiční formy zlo-
činu. I proto jsem posvětil vznik nového
celorepublikového policejního útvaru pro
boj s extremismem, terorismem a kyber-
netickou kriminalitou. Takováto speciali-
zovaná pracoviště rozhodně potřebujeme,
protože bez nich dnes bezpečnost lidí ne-
zajistíme. Samozřejmě dál musí fungovat
pracoviště zaměřené na závažnou hospo-
dářskou kriminalitu, korupci atd. Ale vedle
toho musí nutně existovat specializovaná
pracoviště orientovaná na nový typ krimi-
nality. 

Stále více do našeho života proniká hy-
bridní válka. Co vše si pod tím pojmem
máme představit z pohledu občana České
republiky?

Pojem hybridní působení má svou od-
bornou definici, se kterou pracují odbor-
níci na bezpečnost a která je hodně speci-
fická, protože potřebuje přesně popsat
problém, se kterým se potřebujeme nějak
vypořádat. Tato definice je obsažena např.
v Národní strategii pro čelení hybridnímu
působení.

Z pohledu občana jde o nelegitimní za-
sahování do našich demokratických pro-
cesů a narušování demokratické debaty,
tedy nelegitimní ovlivňování politického
a společenského života v naší zemi. Klí-
čové je zde slovo nelegitimní. Samo-
zřejmě, že nás chtějí ovlivňovat mnohé
státy, ale mezi demokraciemi se toto dělá
otevřeně a transparentně  a legálně, takže
víme, s kým jednáme a o co komu jde.

U nelegitimního ovlivňování není na
první pohled jasné, že jednáme se zá-
stupcem státu. Akademická instituce,
která vystupuje jako nezávislá, je ve sku-
tečnosti financována armádou cizího
státu; médium, které se tváří jako objek-
tivní, je ve skutečnosti řízeno vládou ci-
zího státu. Není ani jasné, jaké jsou
zájmy onoho zástupce. Kulturní zastou-
pení cizího státu pořádá jazykové kurzy
nikoliv proto, aby šířilo povědomí o kul-
tuře domovského státu, ale proto, aby
vytipovávalo lidi, od kterých bude v bu-
doucnu chtít získávat citlivé informace.
Politické hnutí, které se tváří, že mu jde
o zájmy Česka, ve skutečnosti nahrává
zájmům cizího státu a oslabuje českou

nezávislost a prosperitu, protože je
s tímto státem svázáno finančními
i osobními vazbami.

Jak se v tom vyznat? Klíčem je pevné
ukotvení v hodnotách demokracie, svo-
body, vlády práva a respektu vůči lidským
právům. Pomáhá také konzumace kvalit-
ních, nezávislých médií, protože v infor-
mační době jsme tím, co jíme z hlediska
příjmu informací. Důležité je také, aby
z našich škol vycházely děti mediálně
velmi gramotné, které se nenechají ani
lehce vystrašit, ani napálit.

Bezpečnost republiky není věcí jen vlády
a příslušných ministerstev, ale dotýká se
každého z nás. Co pro její posílení
mohou udělat samotní občané a samo-
správa?

Určitě platí, že lidé musí mít dostatek
informací a schopnost dokázat dezinfor-
mace rozeznat. Důležitá je také práce lidí
v komunální politice. Tady bych zmínil
projekt, kterému interně říkáme Ná-
stěnky. Na Ministerstvu vnitra jsme za-
ložili specializované oddělení, které
v úzké spolupráci s Centrem proti hy-
bridním hrozbám bude tuto problema-
tiku řešit komplexně. A jedním z pilířů
jejich prá ce bude projekt Nástěnky, do
kterého chceme zapojit i samosprávu.
Pomo cí plakátů chceme do regionů
předávat jednoduché, a hlavně praktické
informace o krocích státu i mož nosti po-
moci lidem v jednotlivých oblastech
současné krize. Spolu s online zpravo-
dajstvím je to cesta, jak občany poho-
tově a srozumitelně informovat o téma -
tech, která jsou terčem cílených lží. Zní
to triviálně, ale i tohle je praktická
a účinná cesta, jak bojovat s dez -
informacemi. A samozřejmě spolupráce
se zástupci samospráv je k tomu přímo
nutná.

Pyšníme se tím, že patříme mezi nejbez-
pečnější země světa. Za jakých předpo-
kladů tomu tak bude i nadále?

Tady bych vyzdvihl důležitost prevence
kriminality. Skvělá práce preventistů u po-
licie i na Ministerstvu vnitra je pro bezpeč-
nost zcela zásadní. Z poslední doby můžu
zmínit třeba společný projekt Ministerstva
vnitra a policie Mapy kriminality, který už
běží v ostrém provozu. 

Jde o nástroj, který slouží veřejnosti,
obcím a jejich městským a obecním poli-
ciím a policii, pomáhá snižovat kriminalitu
nebo např. plánovat policejní hlídky.
Z vlastí zkušenosti ze svého působení
v Kolíně vím, že jde o skvělý nástroj, který
obce i obecní policie už dnes považují za
nepostradatelný.

Takže Vy jste v tomto směru optimista? 
Ano, jsem optimista. Bezpečnost

a pocit bezpečí je zásadní pro všechny.
Pro stát, samosprávy i občany. Máme
dobře nastavený systém a děláme vše
pro to, aby byl život v České republice
stále bezpečný. A máme také po celé re-
publice ve všech oblastech skvělé profe-
sionály, bez kterých by to nešlo. A právě ti
mně každý den pomáhají v tom být opti-
mistou. �

5
4I2022

CI04_22_03_05_Udržet černý trh_RAKUSAN_CI_SABLONA  07/01/23  21:17  Stránka 5



Pane řediteli, v rozhovoru pro Czech -
Industry, který se uskutečnil před rokem,
jste hovořil o cílech, které jste si stanovil po
Vašem jmenování do čela s. p. LOM PRAHA.
Mezi ně patřilo především dostat společ-
nost z červených čísel a využití jejího širo-
kého portfolia.  Podařilo se je naplnit?

Mohu konstatovat, že ano, protože v roce
2021 jsme se dostali z červených čísel do
černých. Zároveň jsme začali napravovat
cash flow státního podniku a spolu s tím
i posilovat pověst odborného garanta neje-
nom pro resort obrany, ale i další obranné
a bezpečnostní složky České republiky. Do-
plnil bych, že minulý rok byl zkouškou na-
šich schopností, toho, jak se dokážeme vy-
pořádat s nepříznivou situací, v níž se státní
podnik nacházel. A obstáli jsme v ní.

A pokud jde o ten letošní?
Do závěru roku nám chybí několik málo

dnů, přesto mohu uvést, že pokračujeme
v cestě, kterou jsme si vytyčili při mém pří-
chodu do čela státního podniku. Hospoda-
ření skončí se ziskem při ročním obratu při-
bližně 1,3 miliardy korun s tím, že v násle-
dujícím roce 2023 by měl dále růst. Osobně
to považuji za úspěch vzhledem k nečeka-
ným komplikacích, které nastaly. Za všechny
bych uvedl ruskou agresi na Ukrajinu nebo
důsledky energetické krize. Nová situace
s sebou přinesla nová řešení. Pokračovali
jsme v zavedení projektového řízení a rozši-
řování portfolií. Konkrétně jde o to, že LOM
PRAHA je špičkovým pracovištěm v řadě
oblastí, které nebyly dostatečně známé ši-
roké veřejnosti a mohou pro nás být příleži-
tostí.  

Mohl byste uvést některé konkrétní pří-
klady naplnění sloganu Létáme, Opravu-

jeme, Modernizujeme, kterým jste deklaro-
vali to, co děláte a na co se chcete soustře-
dit do budoucna?

Nejlepší vizitkou státního podniku jsou
výsledky naší práce. Již zmíněný rok 2021
nám dodal důvěru v naše schopnosti, což
jsme se rozhodli vyjádřit sloganem uvede-
ným ve vaší otázce. Deklaruje vše, co dě-
láme, a na co se chceme do budoucna za-
měřovat. Základním oborem činnosti pod-
niku je vývoj, údržba a modernizace letecké
a speciální techniky a letecký výcvik, vše
především pro potřeby Armády České repu-
bliky, ale i další složky IZS a koaliční part-
nery. Činnost podniku se dále přednostně
zaměřuje na dodávky zajišťující obranu
a bezpečnost státu, včetně zahraničního ob-
chodu s vojenským materiálem. 

Když budu více konkrétní, tak se předev -
ším soustředíme na generální opravy vrtul-
níků Mi-8/17, Mi-24/35 a jejich agregátů, vy-
rábíme a opravujeme pístové motory a pos -
kytujeme letecký výcvik pilotů v Centru le-
teckého výcviku v Pardubicích. Dceřiná spo-
lečnost VR Group se zabývá výrobou simu-
látorů a simulačních technologií pro le-
touny, vrtulníky i pozemní síly. Konkrétních
příkladů toho, co jsme dosáhli, by byla řada,
o některých se zmíním dále v rozhovoru.

Rád bych se v souvislosti s předcházející
otázkou zeptal, které projekty státního pod-
niku byly v roce 2022 klíčové?

Heslovitě bych zmínil podpis smlouvy
s AERO Vodochody na pořízení cvičných le-
tounů L-39NG, dále modernizační projekty
pro Vzdušné síly Armády ČR, např. Krovka
nebo Systém Mi-17, finalizaci výstavby si-
mulačního centra H-1 v Náměšti nad Osla-
vou, generální opravy vrtulníků pro zahra-
niční zákazníky nebo renovační práce uni-

kátních exponátů VHÚ. V této souvislosti
nelze nevzpomenout také realizaci navýše-
ných požadavků na letecký a simulační vý-
cvik pilotů VzS AČR v CLV Pardubice, dále je
to aretace služeb spojených s dopravou ma-
teriálu pořizovaného cestou Foreign Military
Sales k projektu přezbrojení AČR vrtulníky
platformy H-1, na základě smluvního vztahu
s vládou USA včetně provedení všech sou-
visejících služeb.

Ruská federace vám pozastavila v souvis -
losti s válkou na Ukrajině certifikáty pro
opravy vrtulníků ruské výroby. Jak na to
státní podnik reagoval?

Státní podnik se na tuto alternativu dlou-
hodobě připravoval a nemohu říci, že by nás
rozhodnutí RF zaskočilo. Prakticky od února
2022, tedy od zahájení agrese na Ukrajině,
a vzhledem k reakcím Ruské federace na
uvalené sankce, bylo jen otázkou času, kdy
tato situace nastane. Už v minulem roce,
kdy jsem nastoupil do LOM PRAHA, jsme se
zaměřili na předzásobení náhradními díly
a ruský útok na Ukrajinu náš postup jen ak-
celeroval.

Sestavil jsem krizový tým, který bezpros -
tředně začal aktivovat jednotlivé kroky kri-
zového plánu. Výsledkem je kontinuální po-
kračování podpory životního cyklu letecké
techniky tzv. národní cestou.

Tento plán jsme předložili jako návrh ře-
šení Armádě České republiky, která jej ak-
ceptovala, a my jsme začali naplňovat jeho
jednotlivé kroky. Je to komplex opatření,
který je zaměřen na udržení flotily vrtulníků
východní platformy Mi provozovaných
Vzdušnými silami Armády ČR takzvaně ve
vzduchu. Primárně je určen pro českou ar-
mádu, avšak v poměrně krátkém čase ji za-
čali velmi pozitivně vnímat i naši zahraniční

Aktivně reagujeme na připravované přezbrojení 
Vzdušných sil AČR na západní platformu H-1,
řekl CzechIndustry Jiří Protiva, ředitel státního podniku LOM PRAHA
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zákazníci. Pravdou je, že pro nás je tato sku-
tečnost zároveň příležitostí pro rozvoj ob-
chodních vztahů i na zahraničních trzích.

Mohl byste konkretizovat, co vše se ukrývá
za slovem pozastavila?

Ruská strana pozastavila technickou pod-
poru, nicméně my to vnímáme jako celkové
přerušení kontaktů. Do budoucna nepočí-
táme s návratem k původnímu stavu. 

V jednom interview jste hovořil o národní
cestě. Přibližte nám více tento program. 

Národní cesta je komplex konkrétních
opatření a souhrn jasných kroků jak v legis-
lativní, tak i věcně technické oblasti. Pro
státní podnik to znamenalo vyřešit otázky
spojené s certifikací a řadou technických zá-
ležitostí, hlavně ve smyslu klíčových agre-
gátů a náhradních dílů.

Problém ohledně certifikací jsme vyřešili
tím, že náš státní podnik převzal potřebná
oprávnění, nevyjímaje příslušná typová
osvědčení. Dalším důležitým prvkem byla
a je „lomácká“ organizace DOA – Design Or-
ganization Approval, která je oprávněna,
a to se souhlasem letecké národní autority,
navrhovat, opravovat, vyvíjet, ale i vyrábět
a zkoušet náhradní díly pro platformu vrtul-
níků řady Mi. Tuto národní autoritu ve
smyslu dozorového orgánu převzal odbor
dohledu nad vojenským letectvím Minister-
stva obrany České republiky.

Neznamená to, že by pozastavením certi-
fikátů a vydáním se národní cestou, státní
podnik LOM PRAHA pracoval mimo legisla-
tivní rámec. Naopak, vše řešíme v souladu
s právními předpisy a pravidly bezpečnosti 

Máte oprávnění servisovat a provádět vyšší
stupně oprav i pro partnery v Alianci. Jak to
funguje za nynější situace?

Dobře, své spojenecké a další závazky be-
zezbytku plníme, naši partneři jsou spoko-
jeni. Image státního podniku LOM PRAHA
díky know-how, které jsme získali v souvis -
losti s národní cestou, tak posiluje a otvírá
nám to dveře, jak už jsem zmínil, k dalším
zajímavým zakázkám nejen v Evropě.

Válka na Ukrajině se všemi souvislostmi je
jedna věc, tou druhou je přezbrojování
a modernizace AČR. V souvislosti s tím plní
státní podnik řadu úkolů. Z logiky věci vy-
plývá, že například ruské vrtulníky zřejmě
doslouží v AČR dříve, než se předpoklá-
dalo? 

Mezi hlavní úkoly LOM PRAHA pro minis-
terstvo obrany, potažmo armádu, je zajištění
generálních oprav vrtulníků řady Mi, jejich
modernizace a zabezpečení leteckého vý-
cviku pilotů armády.

Kdy doslouží vrtulníky ruské provenience
v AČR, závisí na řadě faktorů. My musíme
být připraveni plnit své úkoly na základě po-
kynů a požadavků ministerstva a armády
a připravovat se na novou západní techniku,
což rozšiřuje naše portfolio znalostí a taky
služeb.   

Od 1. července 2022 je do struktury LOM
PRAHA oficiálně začleněn závod H-1, disloko-
vaný na letecké základně v Náměšti nad Osla-
vou. Na jedné straně je to čest pro státní pod-
nik, na druhé vysoká odpovědnost vůči AČR
a spojencům. Co to představuje a jak kon-
krétně to vnímáte Vy?

Aktivně reagujeme na připravované pře-
zbrojení Vzdušných sil AČR na západní plat-
formu H-1. Děláme k tomu potřebné kroky,
abychom mohli v součinnosti s naší armá-
dou zajistit vyšší stupně oprav nových ame-
rických vrtulníků UH-1Y Venom a AH-1Z
Viper  jak po technické stránce, tak v oblasti
simulačních technologii. K tomu samo-
zřejmě musíme mít odpovídající zázemí
nejen personální, ale i logistické. 

Od 1. července 2022 je do struktury stát-
ního podniku oficiálně začleněn závod H-1
dislokovaný na letecké základně v Náměšti
nad Oslavou. Máme zabezpečený potřebný
personál, konkrétně letecké mechaniky se
specializací drak-motor včetně avioniků,
a zároveň i potřebný personál na provoz si-
mulátoru. S tím vším jde ruku v ruce i logis-
tická podpora, neboť veškerá logistika
k těmto vrtulníkům se bude realizovat přes
LOM PRAHA. V oblasti logistiky nyní řešíme
dodávky materiálu, který bude dodán před

a pak společně spolu s vrtulníky platformy
H-1, které převezme Armáda ČR v roce
2023.

Bylo těžké potřebné odborníky pro plat-
formu H-1 získat?

Nábor probíhal takzvanou kombinovanou
metodou. Oslovili naše zaměstnance a po-
tenciální kandidáty z Armády ČR. Chtěli
jsme zachovat profesní kontinuitu, která je
důležitá. V mnoha ohledech se nám to po-
dařilo.  Dále jsme přijali zaměstnance, kteří
mají zkušenosti s policejními vrtulníky Bell.
Konečně to byli specialisté všeobecně z le-
tectví. Celkově počítáme v závodě H-1 s pa-
desáti zaměstnanci. Osobně jsem byl pře-
kvapen tím, jak rychle se nám podařilo tento
závod H-1personálně obsadit. Náboru jsme
věnovali velkou pozornost, což se nám roz-
hodně vyplatilo.

Státní podnik jsou vysoce kvalifikovaní od-
borníci různých profesí. Za nynější situace
nedostatku pracovní sil, když si odmyslíme
platformu H-1, s tím nemáte problémy?

Myslíme na budoucnost státního podniku
a ta je v mladých kvalifikovaných odborní-
cích. Jejich potřeba roste s tím, jak přechá-
zíme na platformu H-l a taky s generační vý-
měnou, která je přirozeným procesem.
Nábor provádíme na vysokých školách tech-
nického zaměření, se studenty jsme v kon-
taktu už prakticky od prvního ročníku. Pre-
zentujeme jim LOM PRAHA jako moderní
technicky vyspělý podnik s velkou budouc-
ností. Volíme i další cesty náboru potřeb-
ných odborníků. Faktem bohužel je, že český
trh práce je vyčerpaný. 

V Pardubicích provozujete Centrum letec-
kého výcviku, které slouží k praktickému
i simulovanému výcviku pilotů AČR, ale
i dalších zemí. Takže i zde jedete naplno?

Pardubické Centrum leteckého výcviku je
primárně zaměřeno na výcvik pilotů AČR.
Jeho součástí je taktické simulační centrum,
kde máme možnost cvičit armádní piloty
v rámci taktického boje. Tyto schopnosti
jsou otevřené i vůči našim aliančním part-
nerům, ale i zemím mimo Alianci. Příkladem
může být Thajsko, Ghana, Nigérie a po-
dobně. Zájem už dnes je na hranici jeho
možností.    

Centrum se intenzivně připravuje na rok
2023, kdy je očekáván vyšší nálet především
na vrtulnících. V reálu se bude jednat zhruba
o 3 tisíce hodin. Proto byla rozšířena flotila
vrtulníků Enstrom 480B-G o dva další stroje
na celkový počet osmi provozovaných vrtul-
níků tohoto typu.

O nové proudové stroje L-39NG a vrtul-
níky Enstrom je už nyní velký zájem. Ros-
toucí pozornost o výcvik pilotů projevuje
nejen česká armáda, ale i vojenští piloti
z řady evropských, afrických či asijských
zemí. Centrum v příštím roce zvýší počet na-
létaných hodin z pěti tisíc až o dvacet pro-
cent.

Horkou novinkou je nákup čtyř letadel 
L-39NG od Aera Vodochody. Přecházíte tak
na vyšší kvalitu, jak se to projeví ve výcviku
pilotů?

Důvodem pořízení L-39NG je zajištění
kontinuity výcviku pilotů taktického letectva
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na podzvukových strojích ve výcvikovém
centru státního podniku. Stávajícím Albatro-
sům L-39C, které provozuje Centrum letec-
kého výcviku již osmnáct let, končí technická
životnost. Pořízení nových letounů je záro-
veň výrazem podpory a spolupráce v rámci
českého obranného průmyslu.

Nový letoun L-39NG bude využíván pro
základní, pokračovací a základní bojový vý-
cvik, při kterém se pilot učí principům po-
užití proudových letounů při plnění bojo-
vých úkolů. Pořizované letouny budou pri-
márně sloužit pilotům Vzdušných sil Ar-
mády ČR, nicméně se s nimi počítá také pro
výcvik pilotů dalších zemí v programu
NATO Flight Training Europe (NFTE),
v rámci něhož bylo pardubické Centrum le-
teckého výcviku již certifikováno jako jeden
z prvních dvou schválených kampusů v Ev-
ropě.

Co považujete za hlavní úspěch, kterého
státní podnik dosáhl pod Vaším vedením?
A pokud jde o rok 2023, co jste si stanovil
za hlavní úkol?

Hlavním úspěchem pro mne je, že se
státní podnik dostal na vzestupnou trajekto-
rii a má potřebné know-how k dalšímu roz-
voji a stává se stále více vyhledávaným a žá-
daným partnerem. Dostali jsme se tak
znovu do hry, jsme tu jako spolehlivý part-
ner pro českou armádu, naše spojence
a další zákazníky. Je to i kontrakt na do-
dávku čtyř nových proudových letounů 
L-39NG pro základní a pokročilý výcvik pi-
lotů. Nelze ho chápat jako obchodní případ,
ale jako program, který má řadu přínosů
nejen pro výcvik pilotů, tedy AČR, naši bez-
pečnost, ale i pro obranný a bezpečnostní
průmysl, jeho propagaci v zahraničí a tedy
i ekonomiku České republiky a její prestiž.
Konečně je to platforma H-1, která znamená
kvalitativní krok kupředu, co se týče vý-
zbroje naší armády, z řady aspektů je to vý-
znamné i pro LOM PRAHA, ale i řadu odvě-
tví ekonomiky. Synergetické efekty nám
budou přinášet své plody v průmyslu, výz -
kumu, vysokém školství, v oblasti zaměst-
nanosti atd. po mnoho příštích let. 

Pokud jde o příští rok, tak v souvislosti
s předcházejícím posunout státní podnik ne
o jeden, ale o několik stupínků výše. 

Nejen prací živ je člověk, říká známé rčení.
Nicméně, jste svým způsobem vojákem
v civilu, který se pohybuje od týlu až po
přední bojovou linii. Co obnáší práce být ře-
ditelem státního podniku za nynější situace,
zbývá Vám čas na rodinu, přátele… A když
budu hodně cynický, víte co je to dovolená?

Práce mne baví a naplňuje mne. Mou vý-
hodou je, že jsem předtím byl řadu let v čele
Vojenského technického ústavu, státní pod-
nik, což bylo velice dobrou průpravou na
mou nynější pozici.  Neumím si představit,
že bych byl manažerem, který chodí do za-
městnání z „povinnosti“. 

Na druhé straně stále platí rčení všeho
s mírou. Takže vím, co je dovolená, co volný
čas a jak s ním hospodařit. Rozhodně ne-
chci, aby mé manažerské povinnosti ome-
zovaly mou rodinu. A protože ve vrcholných
manažerských pozicích již působím řadu let,
tak se mi daří skloubit rodinný a pracovní
život.  �
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Evropa i naše republika se nachází ve slo-
žitém období. Ruská invaze na Ukrajinu
zcela změnila bezpečnostní situaci. Válka

v Evropě se opět stala realitou a probíhá na
samé hranici Severoatlantické aliance. Kon-
flikty a jiné strategické šoky se opakují s želez -
nou pravidelností, věčný mír je utopií.

I tentokrát jsme měli řadu indicií. Varovací
doba k této krizi běží minimálně od roku 2014,
ve skutečnosti však mnohem déle. Naše zá-
padní společnosti to ale nechtěly vidět a těm,
co to viděli, nechtěly naslouchat. Doufali jsme,
že se vše nakonec uklidní. Doufání ale není
strategie a naše nečinnost dost možná přispěla
k současné krizi.

Největší přezbrojení armády v historii země
už není jen přání, ale naprostá nutnost. Čekají
nás opravdu velké a vážné výzvy. Hodně práce
už jsme udělali, mnohem víc nás ale teprve
čeká.

Děkuju vám všem! Na prvním místě panu
prezidentovi, panu premiérovi a ministryni ob-
rany, že je tady můžu přivítat a osobně podě-
kovat za mohutnou podporu. Stojíte za námi
ve chvíli, kdy to nejvíc potřebujeme. Vaše pod-
pora a také důvěra veřejnosti nám dávají sílu
do další práce. Armáda potřebuje mít důvěru
společnosti. Bez ní není ničím. Není to výcho-
disko, ale podmínka pro naši práci. Obrana
země koneckonců není jen věcí armády, ale
celé společnosti.

Cílem tohoto velitelského shromáždění je
představit si klíčové úkoly na rok 2023. Každý
vojenský plán ale začíná zhodnocením situace.
Válka na Ukrajině je velký budíček pro celou
společnost a mnoho úkolů, které už předtím
byly naléhavé, dnes už odkladu nesnesou.

Nemusíme se tady přesvědčovat, že eska-
lační potenciál války na Ukrajině stále roste.
Vyloučit nelze ani ty nejvážnější scénáře. Ne-
chci nic přivolávat, ale kdyby došlo ke střetu
mezi Ruskem a Aliancí, naší země se to dotkne
okamžitě. Armáda bude aktivním účastníkem
od první minuty. Území České republiky, naše
infrastruktura a naši spoluobčané budou cílem
nepřátelského působení ve všech doménách.
Je dobré mít na paměti, že řada zbraňových sy-
stémů, které dnes ničí Ukrajinu, doletí i na naše
území. Situace je vážná a my musíme reago-
vat. 

Letošní velitelské shromáždění je moje první
ve funkci náčelníka generálního štábu. Zmíním
proto i svoje dlouhodobé priority. Z předcho-
zího vychází můj hlavní a jediný cíl: a to je bo-
jeschopnost. Potřebujeme udržovat maximální
míru bojeschopnosti a připravenosti armády.
Je to ten nejvyšší úkol armády i pro příští rok.

K tomuto cíli budeme dlouhodobě směřo-
vat naše úsilí v pěti prioritních oblastech, které
jsem si stanovil takto:

Zaprvé je to vojenská revize obrany. Mu-
síme se podívat na scénáře použití ozbrojených
sil a na naše obranné plány, nakolik jsou reálné
a odpovídají současné situaci i zdrojům, které
máme k dispozici. Stejný proces probíhá sa-
mozřejmě i na úrovni NATO. Musíme být při-
praveni reagovat tady a teď, a naše plány je po-
třeba tomu ihned přizpůsobit. Na tom už jsme
začali pracovat.

Zadruhé musíme zpracovat vizi válčení bu-
doucnosti pro AČR, podobné úsilí probíhá také
v Alianci. Nejde jen o nějaké bláhové snění
o daleké budoucnosti. Pokud již dnes rozhodu-
jeme o pořízení zbraňových platforem na dal-
ších 40 let, je nezbytně nutné mít dobrou před-
stavu o tom, jak budeme válčit. Proto jsem zří-
dil svoji Radu pro budoucí válčení s řadou pra-
covních týmů. Věnujeme se tomu intenzivně
a finální výstup očekávám do poloviny příštího
roku.

Zatřetí je nutné urychlit modernizaci.
Všechny funkce armády na bojišti potřebujeme
modernizovat: velení a řízení, zpravodajskou
a informační podporu, palby, manévr, ochranu
sil či udržitelnost.

Zdaleka se nejedná jen o modernizaci pro
válčení budoucnosti, jako je tomu třeba v pří-
padě letounu páté generace. Často jen dohá-
níme to, co potřebujeme už dávno, ať už se
jedná o nová BVP, děla, tanky, vrtulníky, logis-
tická vozidla nebo výbavu jednotlivce.

Nestačí už jenom lepit záplaty a dohánět
zpoždění, teď je potřeba ho dohnat rychle!

My vojáci musíme udělat vše pro to, aby-
chom využili současnou společenskou vůli in-
vestovat do obrany. Zároveň ale musíme
striktně prioritizovat a být brutálně efektivní.
Pravda je totiž taková, že i přes obrovský nárůst
rozpočtu nebudeme mít ani teď dostatek zdrojů
pro ideální řešení všech problémů.

Začtvrté se musíme věnovat lidem. Lidé
jsou všechno, to oni vyhrávají války, ne zbraně.
Současný personální model je neudržitelný.
Armáda není naplněná, stárne a je potřeba to
systémově změnit. Už v tuto chvíli s kolegy
z ministerstva obrany situaci velmi podrobně
vyhodnocujeme a chystáme konkrétní kroky ke
zlepšení.

Žádný kouzelný recept ale neexistuje. Vyža-
duje to tvrdou práci, od kvalitního vybavení
a výcviku až po zdravou organizační kulturu
a kvalitní zázemí.

Musíme dělat vše pro to, aby mladí lidé
chtěli do armády vstupovat a vojáci v ní chtěli
sloužit. A aby jim v cestě stálo co nejméně pře-
kážek.

To vše platí pro vojáky v aktivní záloze stejně
jako pro vojáky z povolání. Toto je z dlouhodo-
bého hlediska ta nejdůležitější výzva.

Zapáté chci přispět ke kultivaci strategické
diskuse o obraně České republiky. Armáda
nemá nic proti kritice, protože všichni vojáci
chápou, že čerpáme ze společných zdrojů. Na-
opak, kritika nás posouvá dál.

Mým cílem ale je, abychom tu měli také se-
riózní debatu o obraně a bezpečnosti země.

Přestaňme ve veřejné diskusi tolik řešit, kolik
má mít brigáda vozidel, jaký budou mít kanón
a která firma je dodá. Pojďme daleko více řešit,
k čemu nám ty brigády budou, kdo je náš pro-
tivník, co nám reálně hrozí, co vše k obraně po-
třebujeme, jak budeme v krizi mobilizovat spo-
lečnost a jestli k tomu máme vhodnou legisla-
tivu.

Armáda neudává směr společenské diskuze.
Musíme ale hledat každou příležitost, abychom
do ní vhodně přispívali a ovlivňovali ji ve pros -
pěch obrany země.

Ještě jednou se vrátím k Ukrajině. Přivezl
jsem si odtamtud dvě velké lekce pro naši zem
i pro naši armádu. První lekcí je, že Ukrajinci
podporu Západu nedostali automaticky, ale vy-
bojovali si ji. Byli připravení, ukázali odhodlání,
postavili se na odpor a dosáhli úspěchů. O své
spravedlivé věci, o svém odhodlání a o tom, že
je v našem zájmu je podporovat, nás dokázali
přesvědčit. Druhou lekcí je, že Ukrajinu brání
celá společnost. Má své hodnoty, které jsou jí
drahé, na kterých se shoduje, a je ochotná za
ně bojovat.

Poučením pro nás je, že nemůžeme jen spo-
léhat, že nám někdo přijde na pomoc, když pro
to v prvé řadě sami neuděláme maximum. A to
nejen vojáci, ale taky stát a celá společnost.
Proto potřebujeme posilovat vztah mezi armá-
dou a společností.

Ukazuje se také, jak důležité je naše členství
v Severoatlantické alianci a EU. Jejich sou-
držnost je v životním zájmu České republiky.
Musíme být spolehlivý a silný spojenec a my
vojáci k tomu významně přispíváme.

My vojáci si můžeme z ruské války na Ukra-
jině odnést obrovské množství dalších po-
znatků. Naši ukrajinští partneři jsou ochotni
s námi své zkušenosti sdílet. Věří nám díky
tomu, že ČR i naše armáda Ukrajině v jejich
spravedlivém boji pomáhá. Už nyní děláme
konkrétní kroky k vyhodnocování a implemen-
taci poznatků z této války. Budu o nich mluvit
v druhé části velitelského shromáždění.

V protiteroristických a dalších operacích
naše armáda draze získala cenné zkušenosti
a ty si musíme zachovat, budeme je dále po-
třebovat. Terorismus, násilný extremismus,
migrace nebo zhroucené státy, kterým jsme
v posledních 20 letech čelili, nezmizí, naopak.

Teď se ale musíme primárně chystat na ten
nejobtížnější a nejnebezpečnější scénář, a tím
je válka velkého rozsahu proti vyspělému pro-
tivníkovi. Když zvládneme tohle, zvládneme
i ostatní. �
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Před sedmdesáti lety Frédéric Joliot-Curie
v Bombaji řekl: Uvědomují si pracující, že
z osmi hodin práce v závodě, na poli atd.
ztrácejí čtyři hodiny na zbrojení a vydržo-
vání vojáků, kteří pro národ nic nevyrá-
bějí? A co je zvlášť povážlivé, že se čtyři
hodiny vynakládají na přípravy k zničení
toho, co se za druhé čtyři hodiny vytvořilo.
Pokud by tato slova zazněla za současné
mezinárodní situace, jak byste na ně re-
agoval?

Především by mu za tato slova i v dnešní
době řada aktivistů, politiků či spřátele-
ných médií zatleskala. Já bych možná chá-
pal jeho myšlenku, ale rozhodně nesouhla-
sím s jeho slovy. Víte, i já jsem v jádru pa-
cifista. Ale jsem především realista. A tudíž
vím, že svět nefunguje jako v utopických
představách a vizích naivních idealistů.
Řídím se heslem „doufej v nejlepší, ale při-
pravuj se na nejhorší“. Zdůraznil bych, že
bez obranného a bezpečnostního prů-
myslu není možné bránit se agresorovi.
Když silnější napadne slabšího, obranné
prostředky mu nabízejí možnosti, jak se

bránit a počáteční nevýhodu vymazat. Od-
půrci vojenství asi nechápou, že hlavním
účelem armády je zajištění obrany a bez-
pečnosti vlastních obyvatel. Armáda a ob-
ranný a bezpečnostní průmysl navíc neza-
jišťují pomoc pouze v době války, ale
i v čase míru nebo v případě nevojenských
krizí, jako jsou přírodní katastrofy, nebo jak
jsme mohli vidět při pandemii covidu-19.
Armáda také plní odstrašující funkci, která
má, v ideálním případě, válečným konflik-
tům zabránit. I když ke konfliktům samo-
zřejmě dochází, představa, že by bez zbroj-
ního průmyslu a bez armády ke konfliktům
nedocházelo, je zcela scestná. Jen by byly
ještě horší a ničivější.

Bez domácího obranného průmyslu není
myslitelná efektivní obrana země a reakce
na mimořádné krizové situace vyplývá
z vaší předcházející odpovědi. Nabízí se
otázka, proč jsme si to neuvědomovali ně-
kolik let zpět?

Upravil bych tvrzení, že jsme si to ne-
uvědomovali. Záleží totiž, jak kdo. Já

dlouhodobě, ať již v médiích, nebo při jed-
náních s vrcholnými politiky, či na odbor-
ných akcích opakoval, že vlastní obrany-
schopnost je pro každý stát zásadní. A že
je klíčový vlastní obranný a bezpečnostní
průmysl, bez kterého nemůžeme být plně
suverénní a soběstačnou zemí. Přesvěd-
čili jsme se o tom jak během koronavirové
pandemie, tak nyní s válkou na Ukrajině
za zády. Proč si to neuvědomovali ti povo-
laní a odpovědní, to je těžké určit, do hlav
jim nevidím. Domnívám se ale, že část
z nich si problémy zkrátka nechtěla při-
pouštět a čelit jim. O problémech věděli,
ale neuměli se jim postavit čelem, a tak se
tvářili, jako by neexistovaly. Ignorováním
problému ale samozřejmě ještě nikdy
žádný problém jenom tak sám od sebe
nezmizel. 

Další možností je, že jiní představitelé
doopravdy podlehli nebezpečné iluzi, že
ozbrojené a bezpečnostní složky nejsou
potřeba, protože představují pouze repre-
sivní aparát a jsou špatné. Zkrátka dělej
mír, ne válku. V některých částech západ-

V současné době se obranný a bezpečnostní průmysl potýká
s vysokou inflací, vysokými cenami energií, nedostatkem
surovin a materiálu a zhoršením subdodavatelského řetězce,

řekl CzechIndustry Jiří Hynek, prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu České republiky
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ního světa to došlo např. až tak daleko, že
byla ve městě zrušena policie. Jak to do-
padlo, to jsme mohli všichni dobře vidět.
A pak ještě přijde třeba Evropská komise
s taxonomií, která označuje obranný a bez-
pečnostní průmysl za sociálně neudrži-
telný, společně např. s tabákovým a ha-
zardním průmyslem. To je vyloženě zniču-
jící. Doufám, že nesmyslná a krutá válka na
Ukrajině přinese alespoň jedno pozitivum
– a sice změnu přístupu unijních špiček
i úředníků jak k obrannému a bezpečnost-
nímu průmyslu, tak obecně k obrany-
schopnosti členských zemí, protože bez-
pečnost jejich občanů svými kroky značně
zhoršují.

Když byste měl hodnotit náš obranný
a bezpečnostní průmysl, jaký je z pohledu
kvality a kapacit?

Víte, jen v AOBP sdružujeme aktuálně
téměř 150 firem, které podnikají
v opravdu širokém spektru různých odvě-
tví obrany a bezpečnosti. Český obranný
a bezpečnostní průmysl je vysoce proex-
portní, vývoz se na jeho produkci podílí až
90 procenty. Z toho se dá vyčíst, že
o české výrobky je v zahraničí velký
zájem. V cizině vědí, že Češi dokáží vyrá-
bět vysoce kvalitní produkty za rozumnou
cenu. A náš průmysl má celosvětově
skvělou tradici a reputaci. Spousta 
českých výrobků je naprosto unikátních
a vysoce sofistikovaných. Výrobní kapa-
city jsou momentálně vytížené z důvodu
dodávek na Ukrajinu, ale i před válkou
byla řada firem „vyprodaných“, což ale
poukazuje na zmíněný obrovský zájem
o české zboží. Vzhledem k omezeným
možnostem nákupů od domácích ozbro-
jených sil, daných velikostí naší země, je

logické, že bez exportu by český obranný
a bezpečnostní průmysl nemohl existo-
vat. Ještě ale k těm kapacitám. Nejenom
český, ale celý evropský obranný a bez-
pečnostní průmysl má své limity.
A i přesto, že jede na plný výkon, nestačí
to. Čím je to způsobeno? Především chyb-
nými politickými rozhodnutími v minu-
lých letech, která opomíjela fakt, že ob-
ranný průmysl je klíčovým prvkem odol-
nosti a obranné kapacity státu. Tento holý
fakt jsem naposledy zdůraznil před bez-
pečnostní komunitou na konferenční vý-
stavě Future Forces Forum, která se ko-
nala v říjnu v Praze.

Je to jen z kapacitních důvodů nebo takří-
kajíc skřípou dodavatelské řetězce?

Bohužel nyní čelíme souběhu vícero krizí
(inflace, energie, suroviny, válka), což sa-
mozřejmě nemá na český průmysl příznivé
dopady. Ano, dodavatelské řetězce skří-
pou. Ale obranný a bezpečnostní průmysl
to zatím ještě zvládá, hledá řešení, která
ovšem bohužel stojí spoustu peněz i úsilí
výrobců.

Jak je hodnocen v zahraničí, zejména
v rámci NATO a Evropské unie?

Jak už jsem říkal, český obranný a bez-
pečnostní průmysl si stojí ve srovnání se
světem velmi dobře. Naši spojenci v Se-
veroatlantické alianci i partneři v Evrop-
ské unii to umí ocenit. Ze statistik vývozu
víme, že se pravidelně v první desítce ex-
portních teritorií objevují jak Spojené
státy, tak řada členských zemí Evropské
unie, které jsou pak doprovázeny zeměmi
z Afriky (severní i subsaharské) a Asie (ze-
jména Blízký východ a jihovýchodní
Asie).

Není chybou, že část výzbroje AČR je ještě
z dob Varšavské smlouvy?

Není to tak dlouho, kdy jsem zmínil, že
v naší armádě by část techniky měla jezdit
na veteránských číslech. K náhradě těchto
„veteránů“ mělo dojít už dávno.

V současnosti probíhá přezbrojování AČR.
Každou chvíli můžeme číst zprávy, že na-
kupujeme pro armádu v zahraničí to či ono
místo toho abychom si to vyrobili sami.
Kde je příčina, je to v kompetencích nebo
v podceňování našeho obranného prů-
myslu?

O potřebě přezbrojit se hodně mluví,
ale nejsem si vědom, že by se podepsala
za poslední rok nějaká významná smlou -
va.  Tím neříkám, že se vůbec žádná nepo-
depsala. Ale tváří v tvář válce na Ukrajině
bych očekával podstatně větší akceschop-
nost. Co se týká nákupu od domácích či
ze zahraničí, je potřeba odlišovat. Ne-
dává smysl, abychom vyráběli 155 mm
houfnice. Ale dává smysl, aby byly posta-
veny na podvozku TATRA a aby se do
nich v České republice vyráběla ta nej-
více používaná munice. Stejně tak ne-
dává smysl, aby se cokoliv z vybavení vo-
jáka k nám dováželo. Tím myslím uni-
formy, taktické vesty, balistickou ochranu,
zbraň, optiku, ruční granáty, individuální
protiplynové masky, reaktivní protitan-
kové granáty, … Jsme schopni takové
věci vyrábět u nás a dovozy ze zahraničí
jsou bezpečnostním rizikem. Obdobně ne-
dává smysl, aby se dovážely jakékoliv
softwary.   

V Bruselu nedávno zaznělo, že vinu za ny-
nější stav mají americké firmy, které sy-
stematicky vytlačovaly ty evropské z trhu.
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Je to alibismus ’starého’ kontinentu nebo
ne?

Do jisté míry to samozřejmě alibismus
je. Evropské, resp. unijní špičky, stejně jako
národní představitelé řady členských států
dlouhé roky vůbec nebrali zřetel na vzrůs-
tající nebezpečí, kterým Evropa čelí. Hos-
podářská i bezpečnostní politika evrop-
ských států byla poslední roky mizerná. Ev-
ropská unie dlouhá léta žila svým nerealis-
tickým „zeleným šílenstvím“ a záměrně
házela klacky pod nohy firmám obranného
a bezpečnostního průmyslu, viz např. zmi-
ňovaná taxonomie ESG (Environmental,
Social & Governance). Pokud někdo vytla-
čoval evropské firmy z evropského trhu,
byla to zejména Evropská unie důrazem na
údajnou škodlivost obranného a bezpeč-
nostního průmyslu. Tím jsme se jako Ev-
ropa dostali do velké závislosti na dovozu
surovin a materiálů z mimounijních zemí.

V souvislosti s válkou na Ukrajině vzrostla
ekonomická důležitost obranného prů-
myslu. V jakém smyslu, můžete to konkre-
tizovat?

Ekonomická důležitost obranného prů-
myslu tu byla vždy, jen si ji málokdo uvě-
domoval. Obranný průmysl je obor, kde se
tvoří vysoká přidaná hodnota a zaměstná-
vají se vysoce vzdělaní a kvalifikovaní lidé.
Podle naší studie, kterou jsme nechali
dělat před několika lety, získá stát z každé
vydané koruny 45 haléřů okamžitě zpět do
státního rozpočtu. Navíc jedno pracovní
místo v obranném průmyslu generuje
další čtyři pracovní místa u dodavatelů. Při
současném extrémním zadlužování státu
a obrovském deficitu státního rozpočtu se
investice do domácího obranného prů-
myslu mohou stát příležitostí, jak se z této
tragické situace dostat. Navíc se posílí
naše obranyschopnost, což je tváří v tvář
tomu, co se děje na Ukrajině, velmi důle-
žité.

Asociace obranného a bezpečnostního
průmyslu byla založena před čtvrt stole-
tím. Když byste měl zhodnotit její činnost,
které důležité momenty byste uvedl?

Celých dvacet pět let je doprovázeno tvr-
dou a usilovnou prací, která vedla k tomu,
že Asociace je významným místem pro há-
jení zájmů českých výrobců v obraně
a bezpečnosti. Za ty roky jsme se stali dů-
ležitým partnerem pro jednání s pro ob-
ranu a bezpečnost klíčovými ministerstvy,
tedy obrany, průmyslu a obchodu, zahra-
ničních věcí, a vnitra. Se všemi máme po-
depsané smlouvy o spolupráci. Spolupra-
cujeme také s příslušnými výbory a podvý-
bory Poslanecké sněmovny a Senátu Par-
lamentu České republiky a se zastupitel-
skými úřady ve světě, příp. s tamními kan-
celářemi agentury CzechTrade. Jsme pro-
fesním sdružením začleněným do Hospo-
dářské komory ČR, členy Národní klas -
trové asociace a úzce spolupracujeme se
Svazem průmyslu a dopravy ČR. Dále ve-
deme dialog s představiteli domácích
ozbrojených sil, tedy s Armádou České re-
publiky, a také se složkami integrovaného
záchranného systému, tedy s Policí ČR, Ha-
sičským záchranným sborem ČR a zdravot-
nickými záchrannými sbory. Podepsali

jsme smlouvy o spolupráci se Správou
státních hmotných rezerv ČR a Českou ex-
portní bankou. Podporujeme rozvoj vědy,
výzkumu, vývoje a inovací, proto spolupra-
cujeme s řadou univerzit, vysokých škol
a výzkumných institutů, někteří z nich jsou
přímo našimi členy. Spolupracujeme
i s vědecko-výzkumnými institucemi jako
jsou Národní centrum Průmyslu 4.0 nebo
s Akademií věd ČR. Jsme velmi aktivní
směrem do zahraničí, kde jsme členy či
spolupracujeme s řadou orgánů a institucí
v rámci Evropské unie i Severoatlantické
aliance. V některých z nich máme velmi
důležité postavení a jsme hlavním kontakt-
ním místem pro Českou republiku. Jedná
se jak o obranný a bezpečnostní průmysl,
tak o vědecké a výzkumné projekty. Také
máme uzavřeny smlouvy o spolupráci s 16
zahraničními obdobně zaměřenými asoci-
acemi a další na podpis čekají v blízké
době.

Kdybych měl navázat na tento výčet, rád
bych vypíchl, že se blížíme stopadesátce
členů. To je ohromný úspěch, zejména
v aktuální krizové situaci. Je vidět, že si
členské firmy váží práce, kterou odvádíme,
a že si jí všímají i ostatní firmy, které pak
o členství žádají. Opačným směrem jsme
velmi hrdí na práci, kterou odvádí členské
firmy. Pomáháme jim, aby měly pro své
podnikání a výrobu co možná nejlepší pod-
mínky. Z hlediska exportu, který je klíčový,
pak zajišťujeme co nejlepší podmínky pro
vývoz jejich zboží na zahraniční trhy. Po-
máháme organizovat či přímo organizu-
jeme řadu akcí na podporu exportu, kde
potom pomáháme koordinovat účast čes -
kých firem, vedeme spousty jednání, pro-
pagujeme český průmysl a české výrobky.

Jedná se o domácí i zahraniční meziná-
rodní výstavy a veletrhy obranné techniky,
o průmyslové dny, podnikatelské mise
a prezentace obranných možností, o inco-
mingové mise zahraničních delegací do
ČR, nebo o odborné konference či semi-
náře. Myslím, že za dobu našeho působení
na scéně se nám podařilo výrazným způ-
sobem zvýšit svůj vliv a dosah pro potřeby
prosazování zájmů českých firem obran-
ného a bezpečnostního průmyslu. Pomalu
každá z činností by si zasloužila samo-
statný rozhovor.

Jaké hlavní cíle si v souvislosti s válkou na
Ukrajině stanovila AOBP?

Naším mottem je „Pomáháme budovat
bezpečný svět.“ A v tom budeme pokračo-
vat. Ukrajina čelí nevyprovokované agresi
a je potřeba jí pomáhat. Ostatně jako Češi
máme s podobnými stavy historické zkuše-
nosti. Hned od prvního dne ruské invaze na
Ukrajinu jsme v kontaktu s partnerskou
ukrajinskou asociací obranného a bezpeč-
nostního průmyslu. A to v každodenním
kontaktu. Navíc jsme poskytnuli prostory
naší kanceláře pracovníkům ukrajinské
asociace, jak je potřeba. Koordinujeme
společně s Ministerstvem obrany ČR
a ukrajinskou ambasádou v Praze dodávky
vojenského materiálu na Ukrajinu, kvůli
čemuž velvyslanectví spustilo také sbírku.
Šestici ukrajinských firem jsme zařídili
možnost vystavovat na zmiňovaném vele-
trhu obranné techniky Future Forces
Forum. A plány do budoucna? Pomáhat
Ukrajincům v jejich cíli osvobodit svou
zem. A to zásadní přijde po válce, a sice ob-
nova válkou zpustošené země. I tehdy mu-
síme být Ukrajincům nápomocni. Myslím,
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že i oni sami si poté vzpomenou, kdo jim
celou dobu stál po boku a podporoval je.

Asociace prosazuje podnikatelské a ob-
chodní zájmy svých členů a podporuje je-
jich úsilí pronikat na zahraniční trhy, daří
se to, co vám působí největší problémy?

Tak to by bylo opravdu na dlouho. Ně-
které problémy jsme už naťukli, a sice ur-
čitě unijní taxonomii ESG, která činí obran-
nému a bezpečnostnímu průmyslu velké
problémy, stejně jako její doprovodný jev,
a to restriktivní chování bankovního sek-
toru vůči firmám tohoto odvětví. Nadná-
rodní banky odmítají poskytovat řadu ban-
kovních produktů či dokonce zřizovat nové
účty firmám z našeho průmyslu, protože je
na základě rozhodnutí taxonomie ESG po-
važován za sociálně neudržitelný. A jiným
firmám účty ruší. Nebo nerespektují povo-
lení českých úřadů k vývozu. To by bylo
opravdu na delší debatu. Kromě toho,
dlouhodobými problémy jsou udělování
tzv. vývozních licencí, a také problematika
tranzitních licencí. Přidat bychom mohli
také unijní snahy o omezování např. stře-
liva a zbraní a obecně protizbraňová réto-
rika Evropské unie a její odzbrojovací ten-
dence. Něčemu z toho snad učiní přítrž
válka na Ukrajině, která možná nějaké ška-
rohlídy konečně probere. Nicméně, v sou-
časné době se samozřejmě obranný a bez-
pečnostní průmysl potýká s vysokou in-
flací, vysokými cenami energií, nedostat-
kem surovin a materiálu a zhoršením sub-
dodavatelského řetězce. Dlouhodobým
problémem je pak nedostatek pracovníků,
zejména těch vysoce kvalifikovaných. I přes
to všechno nejsem kverulant, náš průmysl
mnohokrát prokázal, jak je odolný a přizpů-
sobivý, naposledy během covidové pande-

mie. Věřím, že ustojí i další krize. Ale nebylo
by od věci, kdyby, místo házení klacků pod
nohy, národní či unijní úřady občas také
průmyslu něčím pomohly.

Lidstvo vydává na zbrojení ročně více než
2000 miliard dolarů a tato suma dál po-
roste. Více než polovina z této částky jde
na vrub členských zemí NATO. Nezatěžuje
to příliš jejich ekonomiku?

2000 miliard dolarů bez jakéhokoliv kon-
textu je jen číslo, prázdné číslo. Můžu se
stejně tak ptát, zda to není málo. A kdo roz-
hoduje o tom, co je hodně a co je málo.
Ne, nechci relativizovat. Ale co více než
naše obrana a bezpečnost by mělo budit
naši pozornost? Ještě třeba s vlastním
zdravím, ale to by se dalo zahrnout i do té
bezpečnosti. Víte, když nebudeme mít bez-
pečnou společnost, nebude možné se
vzdělávat, podnikat, zkrátka mít svobod-
nou a soběstačnou společnost, která si
dělá, co chce. Když v historii některé ná-
rody podcenily vlastní bezpečnost a ne-
chaly se unést marnivostí a pocitem
vlastní nezničitelnosti, v naprosté většině
byly velmi brzy zničeny, vyvráceny. Někteří
si to uvědomili, ale bylo již pozdě, záhy
poté je smetl někdo jiný, často i méně vy-
spělý, ale třeba o to víc odhodlaný, zarpu-
tilý, agresivní, početný atp. Ve zbrojení si
nemají velmoci co vyčítat. A ve zbrojení by
neměly zůstat pozadu ani středně velké
a malé země. Spoléhat se na obranu od ci-
zího je vždy na štíru. Chceme-li mít zdra-
vou a svobodnou společnost, je nutné poc-
tivě pěstovat vlastní odolnost a obrany-
schopnost. A to něco stojí. Ale investice do
toho, či do těch, kteří nás brání, podle mě
stojí za to. My v AOBP pomáháme těm,
kteří nás brání, a to má podle nás smysl.

Ortodoxní zelení označují obecně armádu
a zbrojní průmysl za největšího ničitele ži-
votního prostředí bez ohledu na realitu.
Co byste jim vzkázal? Jak bychom měli
vnímat budoucnost naší planety z pri-
zmatu současného stavu?

Když jsem mluvil o tom, že investovat
do vlastní obrany a bezpečnosti považuji
za zcela zásadní, hned by mě napadlo
mnoho pitomostí a výstřelků doby, do kte-
rých se investují přemrštěné peníze,
a jsou naprosto k ničemu, nebo nemají ta-
kový efekt, jak si někteří přejí. ☺� Já nepo-
pírám důležitost témat ekologie, udržitel-
nosti a ochrany klimatu, jen si nemyslím,
že bychom se měli řídit výkřiky aktivistů.
Navíc aktivistů, kteří se označují za klima-
tické, ekologické, environmentální či ze-
lené, ale přitom ruku v ruce s tím podpo-
rují např. zničení kapitalismu, a naopak za-
vedení různých forem komunismu, a zá-
roveň velice agresivně prosazují další dog -
matické ideologie a doktríny, často bez ja-
kéhokoliv náznaku tolerance. Budoucnost
naší planety by nikdo neměl brát na leh-
kou váhu, ale každý problém je potřeba
brát nikoli černobíle a šablonovitě – tedy
buď to, anebo tamto –, ale v kontextu
a z širšího pohledu. Existuje spousta pří-
padů, kdy se musíme na problém podívat
z více úhlů a pohledů a snažit se nalézt
nejlepší a nejschůdnější řešení. Já se zá-
sadně stavím proti extrémům, z jakékoliv
strany.

Takže optimismus by nás neměl opouš-
tět?

Samozřejmě, že by nás neměl opouštět.
V přiměřené míře. Znáte to, „optimista se
učí anglicky, pesimista se učí rusky, a re-
alista se učí střílet“. ☺� �
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Chápeme, že vláda je pod velkým tla-
kem. Nicméně krize zdaleka ne-
končí a pouze rychlá řešení

a změny nás nespasí. Zajištění energetické
stability je klíčové, potřebujeme se ale záro-
veň systematicky posouvat v dalších oblas-
tech. V otázkách trhu práce, vzdělávání, digi-
tální ekonomiky, podpory výzkumu a vývoje,
exportu nebo například stavebního práva,”
říká Jaroslav Hanák, prezident Svazu prů-
myslu a dopravy ČR.

Vláda už avizovala, že plánuje přepracovat
své programové prohlášení. Svaz průmyslu
na tripartitě nabídl zástupcům koalice při re-
vizi spolupráci. „Jsme připraveni dát vládě
podněty a pomoci vnímat realitu ekonomiky
za zaměstnavatele. Proto jsme předsedovi
vlády dali k dispozici i programové prohlášení
Svazu průmyslu. Obsahuje konkrétní kroky,
jak se posouvat v prioritních oblastech a pos -
tupně transformovat českou ekonomiku,” ko-
mentuje Jaroslav Hanák.

Zástupcům vládní koalice reprezentované
předsedou vlády Petrem Fialou nastínil Svaz
průmyslu prioritní oblasti pro podporu a roz-
voj ekonomiky v Česku už na říjnovém Sněmu
SP ČR, který se uskutečnil v rámci Mezinárod-
ního strojírenského veletrhu v Brně. Na zá-
kladě aktuálních a nejpalčivějších problémů,
se kterými se firmy v současnosti potýkají,
tam představil Svaz průmyslu sedm úkolů pro
vládu ČR. „Pokud se vláda systematicky za-
měří alespoň na těchto sedm oblastí, má
český průmysl možnost tuto těžkou dobu ne-

jenom přečkat, ale i přes řadu překážek pokra-
čovat v již započaté transformaci k vyšší při-
dané hodnotě,” vysvětlil sedm úkolů pro
vládu prezident SP ČR Jaroslav Hanák.

Průmysl potřebuje hlavně energetickou
bezpečnost a stabilitu
Vláda musí zajistit stabilitu dodávek energie
za přijatelné ceny jako základ funkční ekono-
miky státu. Klíčové je v tuto chvíli přijetí mi-
mořádných opatření ke snížení cen elektřiny
a plynu firmám všech velikostí. Nutná je
i včasná doplňková pomoc firmám dle Dočas-
ného krizového rámce, spolu s jeho prodlou-
žením a úpravami podmínek pro příští rok,
kdy vysoké ceny energie na mnohé firmy
kvůli chybějící fixaci teprve dopadnou.

„Stabilita dodávek energie za přijatelné
ceny je základem funkční ekonomiky státu.
Pro Českou republiku, jako jednu z nejprů-
myslovějších zemí EU, jsou dosavadní ceny
plynu i elektřiny likvidační. Nejde jen o ohro-
žení konkurenceschopnosti, ale o samotnou
existenci firem a udržení zaměstnanosti.
Vláda musí jednat, a hlavně musí jednat
včas,“ zdůrazňuje Jaroslav Hanák, prezident
Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Pro bezproblémový vývoj ekonomiky je po-
třeba mít v Česku také dynamický trh práce,
který by dokázal pružně reagovat na změny
v nabídce a poptávce po pracovní síle. Stát by
proto měl umožnit větší flexibilitu, snížit byro-
kracii a rychleji digitalizovat veřejnou správu.

Vláda musí ve svých řešeních jednat rychleji a cíleněji
Energetická krize přinesla řadu prioritních úkolů, které vyžadují rychlá a často i neobvyklá řešení.
Rok 2023 bude právě i v kontextu energetické krize, pokračující války na Ukrajině, tlaku na zvyšování
mezd i přetrvávající vysoké inflace kritickým rokem pro český průmysl a podnikání. Situace se ve
firmách a především v odvětvích velmi liší. Svaz průmyslu ale předpokládá, že se problémy mohou
postupně přelévat do všech odvětví. Na to by proto měla vláda flexibilně a rychle reagovat. 
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Stabilita dodávek energie za přijatelné ceny je základem funkční ekonomiky státu, připomněl prezident SP ČR Jaroslav Hanák vládě na zářijové tripartitě. 

Programové prohlášení 
Svazu průmyslu a dopravy ČR 
si můžete přečíst zde:

7 úkolů pro vládu pro zlepšení
podnikatelského prostředí 
si můžete přečíst zde:
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Je také potřeba zjednodušit a zrychlit proces
zaměstnávání cizinců a konečně dotáhnout
kurzarbeit.

„Opatření vlády pro zastropování cen ener-
gie všem firmám a pomoc nejvíce postiženým
odvětvím mohou situaci ve firmách zmírnit
a zklidnit. Zhoršit ji ale může nastupující glo-
bální recese, a to zejména pokud povede
k výz namnému ochlazení nových zakázek, jak
tomu bylo v letech 2008 až 2010. Pokles pop-
távky logicky musí vést k propouštění. K pro-
padu zakázek v tuto chvíli sice již dochází, ale
zatím ne skokově. Nynější úroveň produkce
rovněž ovlivňuje to, že firmy kvůli logistickým
problémům v mnoha případech teprve nyní
realizují objednávky z minulého roku. Obecně
se však očekává spíše větší ochlazení. Pokud
by takový scénář nastal, musíme mít připra-
ven kvalitní a funkční kurzarbeit,“ vysvětluje
nutnost kurzarbeitu Jan Rafaj, viceprezident
Svazu průmyslu a dopravy.

Nové dovednosti pro nové kvalifikace

Firmy ale pochopitelně donekonečna nemů-
žou řešit jen aktuální problémy s rostoucími
cenami energie nebo surovin. Připravovat se
musí na již probíhající technologickou a zele-
nou transformaci. Aby byl tento přechod pro
průmysl a celou ekonomiku snadněji provedi-
telný, je nutné tuto situaci řešit i adekvátně na-
staveným systémem vzdělávání. Je proto
třeba zahájit masivní přeškolování pro rozvoj
nových dovedností a odbornosti, uzákonit
dobrovolné duální vzdělávání ve středním
školství a zapojit zaměstnavatele do moderni-
zace vzdělávacího systému.

Už před dvěma lety představila pracovní
skupina složená z odborníků ministerstev
a zaměstnavatelských organizací včetně
Svazu průmyslu a dopravy rysy ideového zá-
měru zavedení duální větve ve vzdělávání. Já-
drem návrhu je vytvoření dobrovolné duální
větve odborného vzdělávání, v níž by odpo-
vědnost za část toho, co se má žák naučit, pře-

cházela přímo na firmu, která by poskytovala
praktickou výuku.

Firma by mohla žákovi nabízet kromě vzdě-
lání i jiné motivační benefity, například firemní
stipendium. Na druhou stranu by povinností
firmy bylo zřídit a vybavit na své náklady
vzdělávací středisko a stanovit a vyškolit in-
struktory, kteří se žákům budou věnovat. Na
základě pilotních projektů i zkušeností ze za-
hraničí lze předpokládat, že výsledkem by byli
více motivovaní absolventi, připravení na
práci s nejmodernějšími zařízeními a techno-
logiemi, které daný obor nabízí. To by bylo ku
prospěchu firem, žáků i státu.

Podpora exportu nesmí zůstat 
jen na papíře
Pro kontinuální rozvoj českého průmyslu je
ale důležitá i podpora exportu. Stát by měl
proto připravit řádnou novelizaci zákona o po-
jišťování a financování vývozu se státní pod-
porou. Vrcholní představitelé státu by měli
také mnohem častěji brát exportéry na podni-
katelské mise v rámci svých oficiálních stát-
ních návštěv. To je totiž spolehlivý a osvěd-
čený způsob, kterým lze export cíleně podpo-
rovat. Podle Svazu průmyslu a dopravy ČR by
bylo ideální uspořádat v příštím roce za Čes -
kou republiku celkem minimálně 25 zahra -
ničních cest členů vlády za doprovodu podni-
katelů a zaštítit jejich působení v dané zemi.

„Exportní financování a pojišťování je pro
Svaz průmyslu stěžejním tématem, a proto
dlouhodobě podporujeme stabilní a flexibilní
systém exportního financování. Současně je
třeba dále rozšířit zahraniční síť zastupitel-
ských úřadů a zahraničních kanceláří Czech-
Trade a celkově posílit síť a odbornost ekono-
mických diplomatů. Jelikož přes 90 % českého
exportu míří v současné době do států Ev-
ropy, je třeba také podpořit diverzifikaci ex-
portu a otevřít pro firmy nové trhy. Tomu
mohou nejlépe pomoci podnikatelské mise,
jeden z nejefektivnějších nástrojů podpory ex-

portu. Vláda by měla připravit na příští rok mi-
nimálně 25 zahraničních cest s doprovodem
podnikatelů,” vysvětlil prezident Jaroslav
Hanák. 

Navzdory krizi a rostoucím výdajům nesmí
stát zapomínat také na podporu průmyslo-
vého výzkumu a vývoje. Bez inovací se totiž
jen těžko podaří posunout českou ekonomiku
mezi nejvyspělejší státy světa, což by mělo
být naším dlouhodobým cílem. Podpořit in-
vestice do průmyslového výzkumu, vývoje
a inovací jak prostřednictvím státního roz-
počtu, tak lepšími podmínkami pro využívání
daňových odpočtů na výzkum a vývoj, by
proto mělo patřit mezi vládní priority.

„Kvůli poklesu výkonu české ekonomiky
v roce 2020 se výdaje na výzkum a vývoj ve
vztahu k HDP dostaly na rekordních 1,99 %.
Česko se tak přiblížilo průměru EU, který se
v posledních letech pohybuje těsně nad hra-
nicí 2 % HDP. Vláda by měla podpořit investice
do průmyslového výzkumu, vývoje a inovací
jak prostřednictvím státního rozpočtu, tak lep-
šími podmínkami pro využívání daňových od-
počtů na výzkum a vývoj,” upozorňuje prezi-
dent SP ČR Jaroslav Hanák.

Základem je zlepšení 
podnikatelského prostředí
Podpora podnikání je sousloví, které mohli
někteří lidé do roku 2020 vnímat i negativně.
Do pandemie a následně války na Ukrajině se
mohlo zdát, že je zbytečné podporovat ně-
koho, komu se daří. Zatímco předtím jsme ve
Svazu průmyslu a dopravy ČR chtěli pro firmy
především vytvářet podmínky, aby mohly dál
růst, v současnosti bojujeme bez nadsázky za
přežití řady z nich. Bez pomoci státu se ne-
obejdou. Je proto potřeba, aby si to naplno
uvědomovali i představitelé vlády. Průmysl
naši zemi, jednu z nejprůmyslovějších v Ev-
ropě, vždycky živil a živí. Bez něj naši ekono-
miku znovu nakopnout nedokážeme. 

„Kromě cílené pomoci například s cenami
energie je potřeba podnikatelům ulevit co nej-
více i v povinnostech, které musí – často zby-
tečně – plnit. Změť nařízení je obrovská a trpí
tím hlavně menší a střední firmy. Vládě připo-
mínám, že správná cesta je alespoň se přiblížit
anglosaskému pravidlu za každé jedno nové
nařízení dvě stávající zrušit,” připomněl Jaro-
slav Hanák. 

S ohledem na nové výzvy by proto stát měl
odbourávat administrativní zátěž podniků
a zefektivňovat stávající povinnosti. Potřeba je
především zrychlit stavební řízení úpravou
stavebního zákona na maximálně 1 rok
a zrychlit hodnocení projektů v rámci podpory
z Evropských fondů či Národního plánu ob-
novy a zvýšit predikovatelnost systému včas-
ným uveřejněním harmonogramů výzev.

Pokud se vláda těchto doporučení bude
držet, má český průmysl naději současnou
krizi nejenom přečkat, ale i přes řadu překážek
pokračovat v již započaté cestě směrem
k vyšší přidané hodnotě a vyspělejší ekono-
mice. �

Prezident SP ČR Jaroslav Hanák předal na
Sněmu Svazu průmyslu premiérovi Petru Fialovi
7 úkolů pro vládu, které mají přispět ke zlepšení
podnikatelského prostředí.
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Partnerem řadě z nich na cestě k digitalizaci
a současně i pomocníkem je společnost
ABRA Software, která patří k předním do-

davatelům informačních systémů nejen v Čes -
ké republice. Petra Vojty, obchodního ředitele
a člena představenstva společnosti ABRA 
Software, jsme se zeptali:

Svou profesní vizitku ve společnosti ABRA
uvádíte mottem Přes překážky ke hvězdám. Co
Vás k tomu inspirovalo?

Připomíná mi to, že cesta k úspěchu nemusí
být vždy jednoduchá a že překonání každé nové
překážky mě posouvá dál. Současně je to
návod, jak dosáhnout cíle; prostě udělat první
krok ať je sebetěžší. 

ABRA Software je dynamická technologická
firma, která vyvíjí a dodává moderní informační
systémy. Co vše představují?

Nabízíme vše, co podnikatelé potřebují pro
automatizaci a efektivní řízení svých procesů. 

Jedná se o komplexní informační systémy
pro všechny velikosti firem. Představují plat-
formu, kde se mají sbíhat data ze všech částí
firmy. Manažerům pak tato platforma nabízí dů-
ležité firemní informace pro rozhodování ve
srozumitelné a rychle pochopitelné podobě.
Přitom jsou všechny na jednom místě.

Základ vaší nabídky tvoří produkty ABRA Gen
a ABRA Flexi. V čem je jejich specifikum a čím
se od sebe liší?

Oba produkty jsou vyspělé a otevřené ERP
systémy. ABRA Flexi je cloudové a webové ře-
šení a je určen pro menší firmy, které hledají fle-
xibilní systém, jejž mohou ihned začít používat.
Naopak ABRA Gen je určen středním a větším
společnostem, které již vědí, co potřebují a hle-
dají systém, který jim pomůže s řízením pro-
cesů a přizpůsobí se jejich požadavkům. 

Specifikum s obrovským benefitem obou sy-
stémů je otevřenost vůči integracím s jinými sy-
stémy v rámci IT prostředí firmy. Například do-
cházkové systémy, speciální sw pro výrobní ob-
lasti, nebo (a to je důležité) integraci na e-com-
merce svět. 

V jakých sektorech mají vaše produkty předev -
ším uplatnění?

Naše systémy najdou uplatnění v mnoha
sektorech, od obchodních společností až po vý-
robní podniky. Zajímavou oblastí je svět star-
tupů, kde systém roste společně s firmou. 

Neméně zajímavou oblastí je e-commerce,
kde firmy využijí komplexní řešení pokrývající
všechny klíčové procesy. Od nákupu, sklado-
vání, prodej, až pro expedici zboží zákazní-
kovi.

Vývoj a aktualizaci software provádíte vlast-
ními silami nebo ve spolupráci s dalšími sub-
jekty?

Vývoj hlavních produktů je výhradně náš.
Dává nám to možnost ovlivňovat priority vý-
voje a zpětnou vazbu zákazníků můžeme ihned
zakomponovat do systému. Naopak naši vývo-
jáři mají přímý kontakt se zákazníkem a mohou
tak ihned vidět užitek který jejich práce přináší. 

Primárně si držíme know-how o klíčových
technologiích, abychom mohli zajistit dlouho-
dobou udržitelnost produktů. 

Na úrovni integrací však spolupracujeme
s těmi, kdo přináší jiné expertní znalosti, nebo
produkty, které obohacují naše systémy.

Společnost v minulém roce oslavila 30 let na
trhu, její řešení používá 20 tisíc firem ve světě.
Když byste měl bilancovat, v čem je tajemství
úspěchu ABRA Software?

Myslím, že je to tím, že se od úplných začátků
soustředíme na to, aby naše produkty a služby
firmám pomáhaly a abychom byli jejich spo-
jencem v podnikání. Za naším úspěchem stojí
silná vize a také schopnost řídit sebe sama, při-
čemž mě osobně velmi těší ocenění za „Best
managed company“ od společnosti Deloitte.

Dnes se zákazníci nespokojí jen s produktem
nebo řešením. Od svých dodavatelů očekávají
další služby a jejich komfort. Jakou strategii
jste v tomto zvolili?

Ano, máte pravdu, není to jenom o produktu.
Spokojenost zákazníka začíná již ve fázi obchod-
ního jednání, buduje se ve fázi analýzy a posi-

Již nyní v Česku vznikají světové produkty s vysokou mírou
inovativnosti, což bychom měli v rámci státu podporovat
Podle nedávného průzkumu společnosti Ipsos očekávají české firmy změny na trhu a chtějí na ně reagovat,
aby mohly konkurovat těm zahraničním. Cestu vidí v digitalizaci výroby, logistiky, financí a dalších oblastí,
do nichž chtějí do roku 2025 investovat 61 miliard korun. Cesta k naplnění cíle Digitální dekády Evropské
unie, aby 75 procent z nich využívalo do roku 2030 moderní technologie, však bude náročná. 
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luje během implementace. V každém kroku se
chováme transparentně a poctivě. 

Dlouhodobá spokojenost zákazníka se tvoří
během následné péče a rozvoje systému. Proto
našim zákazníkům, kromě standardních služeb
(jako je legislativní aktualizace, technická pod-
pora, nové verze produktů, nebo běžný servis),
nabízíme i sadu nadstandardních služeb, které
zajišťují bezstarostný provoz systému a rozvoj
i v případě, že firmy nemají vlastní IT oddělení.

A pokud jde o zahraniční zákazníky, zejména
mimoevropské?

ERP systém primárně poskytujeme v rámci
EU, kde je to stejné jako u nás. Neděláme proto
rozdíly a všem nabízíme služby, které očekávají
a potřebují. Světovou zkušenost máme se spe-
ciálními aplikacemi, kde jsme se naučili vnímat
a přizpůsobit se regionálním odlišnostem i růz-
nému časovému pásmu. Je to dobrá zkuše-
nost, kterou můžeme využít pro expanzi na
další trhy s našimi hlavními ERP systémy.

V letošním roce jste se stali stoprocentním
vlastníkem společnosti FLORES Software.
V čem je podle Vás hlavní strategická výhod-
nost této fúze?

FLORES nás posílil v oblasti řešení pro vý-
robní podniky. Kromě specializovaného sy-
stému určenému pro výrobní a procesně orien-
tované firmy se můžeme opřít i o expertní zna-
losti a zkušenosti lidí, kteří jsou specialisté na
procesní řízení. Synergie vidíme také na úrovni
vývoje, kde došlo k posílení týmů a využití toho
nejlepšího z obou produktů.

Velké ryby požírají malé ryby. Toto tvrzení mů-
žeme ve světě byznysu slyšet poměrně často.
Za jakých podmínek je výhodná akvizice a kdy
naopak vlastní vývoj a řešení?

Máte pravdu, akvizice jsou fenoménem
dnešní doby. Naším mottem je, aby u akvizice
platilo, že 1+1=3. To znamená, aby akvizice při-
nesla násobně větší efekty než pouhé „sečtení
obratu“. V oblasti produktu má pro nás akvizice
smysl, pokud můžeme přinést zákazníkovi
novou funkčnost, nebo zcela nové řešení vý-
razně rychleji.  

Vlastní vývoj volíme tam, kde chceme mít
plnou kontrolu nad klíčovými technologiemi
a částmi produktu.

Akvizice však také mohou přinést expertní ře-
šení z nových oblastí, kde bychom vlastními
zdroji stejných výsledků dosáhli pomaleji (nebo
vůbec). Tam, kde akvizice není možná, lze podob-
ného výsledku dosáhnout vhodnou integrací.

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela při
nástupu do funkce v minulém roce vyslovil vizi
změnit Česko z montovny v mozkovnu? Jak
chápete jeho slova z prizmatu softwarové spo-
lečnosti?

Toto spojení se často používá v oblasti prů-
myslové výroby, nicméně i v oblasti vývoje
software to znamená, abychom více využívali
výsledků výzkumu a vědy a přenášeli je do
praxe. Vyžaduje to, abychom do našich sy-
stémů implementovali pokročilé technologie,
jako jsou například prvky umělé inteligence či
strojového učení, jak se o tom hovoří v Digitální
dekádě Evropské unie.  

Důležité je vnímat skutečnost, že již nyní
v Česku vznikají světové produkty s vysokou
mírou inovativnosti, což bychom měli v rámci
státu podporovat. 

Naší, myslím tím společnost ABRA, ambicí
je pomáhat firmám s inovacemi a digitální
transformací, aby byli úspěšnými konkurenty
světovým značkám.

Takže bez automatizace a digitalizace to ne-
půjde?

Ne, nepůjde. Bez digitalizace nebude auto-
matizace a bez automatizace firmy nedokáží
uvolnit svůj potenciál pro inovace svých pro-
duktů a procesů. Nebudou mít prostor realizo-
vat své vize, sny a nápady.

Podnikatelům a manažerům uvolňujete ruce
od administrativy a pomáháte dělat správná
rozhodnutí, přečetl jsem si na webu společ-
nosti. Není to trochu odvážné tvrzení? Můžete
ho více konkretizovat? 

Určitě ne. V praxi je to velmi jednoduché.
Automatizace nahrazuje rutinní práci a procesy
a uvolňuje energii pro kreativní činnost. Digita-
lizace naopak způsobuje, že všechny důležité
informace se dostávají do jednotného systému.
Manažeři pak mají informace v reálném čase,
mohou se dívat na data v souvislostech a svá
rozhodnutí dělat včas a na základě správných
dat. A ne čekat, až jim je někdo přinese vytiš-
těné na papíře…

Na Sněmu Svazu průmyslu a dopravy, který se
každoročně koná v rámci MSV v Brně, získala
společnost ELKO EP Cenu za Průmysl 4.0, což
je i vaše zásluha. Informační systém ABRA Gen
se stal platformou pro plnou digitalizaci výrob-
ního procesu. Jak konkrétně?

V případě ELKO EP je náš informační systém
nástroj, který umožnil implementovat principy
průmyslu 4.0 prakticky. Pravdou však je, že zá-
kladem úspěchu projektu byla silná vize vedení
firmy, které si vzalo digitalizaci za svůj cíl. 

Díky informačnímu systému se podařilo di-
gitalizovat celý proces od vzniku výrobku, přes
nákup materiálu, řízení výroby až po systém
skladování výrobků a jejich expedici k zákazní-
kům. Přitom všechny data jsou na jednom
místě.

Na MSV jste prezentovali konkrétní přínosy fir-
mám, jichž bylo dosaženo díky implementaci

vašeho informačního systému. Které jsou ty
hlavní?

Shrnu ty, které považuji za hlavní. Jsou to:
•   Výrazná úspora času při zpracování rutinních

operací.
•   Digitální dokumentace procesů, mapování,

ladění a optimalizace procesů přímo v IS
umožní snadnější kontrolu, dohledatelnost
a archivaci.

•   Sledování stavu strojů, zakázek a výkonu
operátorů v online režimu výrazně zjedno-
duší komunikaci uvnitř společnosti i se zákaz -
níky či kooperanty.

•   Identifikace strojů, nástrojů a výrobků zjed-
noduší odvádění a vykazování výrobních čin-
ností a údržby a zajistí dohledatelnost.

•   Změnová řízení včetně změnových řízení
vývoje výrobku (PLM) či podpora automo-
tive procesů přímo v ERP snižuje nároky
na pořizování dalších specifických SW ře-
šení.

•   Optimalizace výrobního plánu přináší vyšší
efektivitu výroby, snížení administrativní zá-
těže při ruční tvorbě plánu výroby, navýšení
výrobních kapacit.

•   Snížení chybovosti při expedici zavedením
WMS systému pro mobilní terminály, lepší
využití skladových dispozic sledováním

umístění a zavedením polohovaného cha-
otického skladu.

•   Zvýšení důvěryhodnosti (větší důvěra odbě-
ratelů, větší důvěra v reportovaná data, tra-
ceability – zpětná dosledovatelnost).

•   Propojení dat senzorů na data ERP přináší
zjednodušení ve sledování kvality výroby
a skladování (např. senzory teploty a vlh-
kosti).

•   Zaznamenání výsledků BTK kontrol a zápis
naměřených hodnot do IS přímo z terénu
zkvalitňuje poskytované služby a snižuje ad-
ministrativní náročnost.

Vydali jste 10 praktických tipů, jak efektivně di-
gitalizovat výrobu, sklady a prodej. Co vše ob-
sahují?

To je velmi rozsáhlé téma. Každý tip vychází
právě z příkladu ELKO EP, ale každá firma si
podle mne dokáže najít něco užitečného pro
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sebe. Pokud bych mohl vybrat některé z nich,
tak by to bylo:

Objednávejte jen to, co skutečně potřebujete
a vyrá�bě� jte jen to, co prodá�te => Pokrývání� ob-
jedná�vek skladový�mi zá�sobami a provázá�ní
vý� robní�ch pří�kazů�  se skladem; dejte obchod-
níků� m informace! 

Veďte kompletní� historii výrobku v rodném
listu => Tracebilita hraje v moderní� výrobě�
i celé�m dodavatelské�m ř�etě�zci klíč�ovou roli;
mě� jte proto dokonalý�  přehled.

Přesně evidujte výrobní postupy => Mějte
kompletní evidenci od vývoje, přes prototyp až
po technickou přípravu sériové i zakázkové vý-
roby.

Pracujte s informacemi z výroby, vyhodno-
cujte efektivitu a produktivitu => Terminály ve
výrobě pomáhají s evidencí pracovních výkonů
přímo na výrobní lince a provázání na mzdy.

Skladujte efektivně, zbavte se ležáků a auto-
matizujte komunikaci s dopravci => Přesně víte,
kde zboží leží a dokážete jej rychle připravit k ex-
pedici a odeslat zákazníkovi 

A poslední tip je „Nebojte se e-commerce“,
to je hlavně o inovacích a hledání nových ob-
chodních modelů. I výrobní firmy mohou pro-
dávat své výrobky přímo koncovým zákazní-
kům.

„Evropa má všechny předpoklady k tomu, aby
výrazně modernizovala svou ekonomiku a aby
se digitální ekonomika stala základem růstu
celé Evropy. Česko může sloužit jako úspěšný
příklad dalším zemím – již dnes jsme šam -
pionem v e-commerce a v Česku vznikají de-
sítky zajímavých technologických startupů, di-
gitální technologie začíná využívat stále více
malých a středních podniků, což jim zlevňuje
podnikání a zjednodušuje přístup na nové
trhy,“ zaznělo v minulých dnech na konferenci
Prague Digital Council, která se konala v rámci
českého předsednictví. Co byste k tomu dodal?

Je pravda, že pokud se zaměřím na e-com-
merce, tak byla a je skutečným hybatelem digi-
talizace a automatizace. Spolu s tím přicházejí
inovace v mnoha propojených oblastech, na-
příklad v logistice, ale třeba i v přístupu k zákaz -
níkům. 

Česko příkladem skutečně je, o zajímavých
a světových firmách s kořeny v Česku všichni
víme, jejich důležitost osobně vnímám také
v tom, že jsou a budou dobrou inspirací pro za-
čínající podnikatele. 

Pro budoucí růst celého regionu považuji za
podstatné rychlé zvládnutí digitální transfor-
mace, která zvýší konkurenceschopnost firem
na světovém trhu a zajistí schopnost rychle se
rozhodovat a reagovat na nastalé situace. 

Pokud bych měl doplnit jednu oblast, mám
za to, že by Česko, ale i ostatní Evropské státy

měly více zapracovat na vytvoření prostředí pro
standardizaci digitální výměny informací mezi
firmami z různých zemí a ještě více tak zjedno-
dušit vstup na nový trh a další zlevnění podni-
kání. Myslím tím například jednotný formát pro
bezpapírovou výměru dokladů mezi podniky
i veřejnou správou.

Udržitelnost se stává nedílnou součástí byz -
nysu, naplňování ESG bude známkou konku-
renceschopnosti firem. Pomohou jim v tom
vaše řešení?

Ano a již pomáhají. V oblasti řízení výroby sy-
stémy dokáží identifikovat místa, kde dochází
k neefektivitám, což může mít například přímý
vliv na množství spotřebovávané energie a tím
snižuje celkovou uhlíkovou stopu výrobku. 

Naše systémy také pomáhají v transparent-
ním a efektivním řízení firem a dodržováním
nastavených standardů a procesů. 

Nezapomínáme však ani na uživatele, těm
přinášíme funkce, které jim usnadní jejich práci,
automatizují opakující se činnosti a přináší
i komfort v ovládání a vizuálně příjemné pro-
středí.

S jakými hlavními problémy se ve své práci, Vy
i vaše společnost, potýkáte?

A jsme zpět u mého motta na úvod rozho-
voru. Překonávání problémů nás posiluje a po-
souvá blíže cílům. O negativních problémech
hovořit ani nechci, spíše se na to díváme pozi-
tivně.

Řešíme, jak využít energii a nápady nových
a mladých lidí pro inovace. 

Strategicky, jak budeme dlouhodobě inovo-
vat a rozvíjet naše produkty a služby, aby ještě
lépe sloužily našim zákazníkům a jejich potře-
bám. 

Hledáme cesty, jak efektivně implementovat
moderní technologie do našich produktů.

Jak byste argumentoval těm, kteří se rozho-
dují, zda vsadit na žolíka ABRA Software či ni-
koli?

Na to není jednoduché odpovědět. Já
osobně říkám, že ukázaná platí a dobrý příklad
hovoří sám za sebe. Důvody, proč by si zákazník
měl vybrat ABRU, jsou různé dle situace. Devi-
zou naší společnosti jsou dlouholeté zkušenosti
z oblasti informačních systémů pro řízení firem-
ních procesů. 

Pro mnoho zákazníků je důležitá dlouhodobá
udržitelnost produktů (například schopnost mít
vždy aktuální verzi) a špičková podpora. Velcí zá-
kazníci například oceňují vysokou míru přizpů-
sobitelnosti systému, a to včetně zapojení vlast-
ního IT, které může rozvíjet systém ve své režii. 

Do budoucna vnímám, a to se budu opa-
kovat, jako klíčovou výhodu otevřenost sy-

stému a integrovatelnost v rámci firemního
IT ekosystému. Nejen v této oblasti budou
mít zákazníci v součinnosti s námi v ruce sku-
tečně silnou kartu pro úspěch v konkurenč-
ním boji.

Na webu společnosti jsem si také přečetl, že
ABRA je aktivním podporovatelem podnikatel-
ského prostředí. Jak konkrétně?

Svými systémy více jak 30 let podporu-
jeme podnikatele v jejich podnikání. V po-
slední době, skrze podporu Nadačního fondu
Neuron, podporujeme mladé špičkové vědce
v České republice. Kromě toho však také pra-
cujeme s talenty a například ve spolupráci
s projektem „Můžeš podnikat“ inspirujeme
studenty středních a vyšších škol k podnikání.
S nadsázkou tak pomáháme novým projek-
tům na trh. Je možné, že se z této aktivity
zrodí další úspěšný produkt se světovým do-
padem.

Když už hovoříme o podnikatelském prostředí,
jaké je podle Vás v České republice, v čem ho
je třeba změnit, obstojí ve srovnání s vyspě-
lými zeměmi?

České podnikatelské prostředí se neustále
vyvíjí, trvale vyžaduje neustálou kultivaci, zvy-
šování prestiže podnikatelů a podporu podni-
kání samotného. 

Pokud by potřebovalo v něčem změnit, tak je
to v ochotě přijímat rizika, nebát se vyzkoušet
něco nového. S tím souvisí také odvaha, tedy
nemít obavu ze selhání a mít schopnost se
z těchto selhání poučit a začít znovu. 

Společnost jako taková by se měla naučit
vnímat určitou míru neúspěchu pozitivně
a podporovat mladé podnikatele a zajímavé
projekty. V tomto směru se máme od vyspělých
zemí ještě co učit.

Budoucnost tvoříme již dnes, hlásá okřídlený,
ale podle mne pravdivý slogan. Jak konkrétně
v ABRA Software? Co chystáte pro stávající zá-
kazníky a ty, kteří se jimi stanou? 

V ABRA neustále inovujeme nejen produkty,
ale i naše procesy a služby. Máme silnou a sta-
bilní vizi, které nám jasně vymezuje naše dlou-
hodobé cíle, takže přesně vím, co mám dělat
a na co se soustředit. 

Jednou z aktivit je využívání synergií z akvizic
a zákazníkům tak přinášet nové produkty
a služby, které rozšíří stávající portfolio. Kromě
FLORES pro oblast výroby může být takovým
příkladem i nedávná akvizice firmy INEKON 
SYSTEMS, dodavatele strategického manažer-
ského systému BNS. 

Zákazníkům ABRA tak budeme moci nabíd-
nout pokročilý nástroj pro finanční plánování,
controlling a podporu řízení jejich firem. �
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Již nyní v Česku vznikají světové produkty s vysokou mírou...
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Jeho nadšení, tvrdá práce a tehdejší
bezkonkurenční obchodní příležitosti
ho doslova dostaly, a tak se rozhodl

zakotvit právě v obci Lukov nedaleko Zlína.
Založil obchodní firmu, kterou postupem
času vybudoval a rozšířil. Dnes se může
pyšnit dvěma prosperujícími strojíren-
skými firmami a vlastní výrobou. 

Jste Němec, přesto jste se rozhodl žít
a podnikat v České republice. Z jakého dů-
vodu?

Původně jsem přijel do Česka za svým
tehdejším zaměstnavatelem. Poměrně
rychle mi bylo jasné, že situace v Česku po
„sametové“ revoluci skýtala skvělé příleži-
tosti, které trvají za změněných podmínek
i dnes. Rozjel jsem výrobu kontejnerů, toto
odvětví na tehdejším trhu chybělo a pokra-
čoval jsem dalšími strojírenskými díly
různé velikosti i hmotnosti a postupně se
naše společnost stala známou, takže za-
kázky se jen hrnuly. Firmy nás samy oslo-
vovaly s nabídkou spolupráce a takhle to
funguje dodnes. Už tehdy se zrodil úspěch,
který trvá i ve 21. století.

Podnikáte ve strojírenství, proč jste zvolil
tento obor?

Myslím, že mi byl předurčen, protože
k různým součástkám a přístrojům ze že-
leza jsem měl vždy vztah. Takže jsem se šel
učit po základní škole do kovoobráběčské
školy, pak následoval učební obor autome-
chanik. Hned nato jsem byl povolán do vo-
jenské služby a musel jsem tam plnit různé
administrativní úkony. Z toho vznikl nápad
tyto dvě věci spojit a já se vyučil tzv. prů-
myslovým úředníkem. Pro další prohlou-
bení znalostí jsem pak studoval obchodní
administrativu. A po dokončení studia
jsem měl to štěstí, že jsem získal práci ve
strojírenské firmě. Tam jsem se naučil zá-
klady nákupu, logistiky i výroby.

Na vašem webu jsem se dočetl, že provo-
zujete různé společnosti. Můžete to více
konkretizovat?

Nejdůležitější je v tuto chvíli společnost
Parabel, již třetím rokem rozšiřujeme čin-
nost ve firmě Metako, která vznikla z dů-
vodu specializované výroby, např. malého
množství dílů nebo urychlené výroby pro-
totypu pro nějaký vývoj. Pro tyto činnosti
jsme postavili vysokokapacitní halu, spe-
cializujeme se na řezání otěruvzdorných
plechů a dalších typů ocelí metodou ře-
zání: plazmou, laserem a pilou. Svařu-
jeme, vrtáme, ohýbáme, obrábíme, ohra-
ňujeme, zajišťujeme i povrchovou úpravu
lakováním včetně tryskání. Neustále vyví-
jíme nová řešení a inovace, disponujeme
moderním vybavením, umíme zajistit lo-
gistiku. Naším cílem je vytvořit další kapa-
city v ocelářském a strojírenském sektoru,

protože na jedné straně se neustále zvy-
šuje poptávka, ale dodací lhůty by měly
být stále kratší. Pokud se o tom chcete do-
zvědět více, podívejte se na www.para-
bel.cz a www.metako.cz. Podnikáme na
všech kontinentech. Vzhledem ke geogra-
fické blízkosti se soustřeďujeme předev -
ším na sousední země.

V čem jsou vaše hlavní přednosti ve srov-
nání s podobnými firmami?

Naši zákazníci žádají speciální zařízení
i různé díly, které vyrábíme dle výkresů.
Jsou to originály, které jiné konkurenční
firmy pro jejich složitost či zvláštnost od-
mítají. Se zákazníkem diskutujeme, pomá-
háme mu hledat řešení a realizovat jeho
vize.

Když byste se ohlédl zpět, jaká byla vaše
cesta k vybudování úspěšné firmy? S ja-
kými problémy jste se především potýkal?

Jediná cesta je – práce, práce, práce.
Když jsme s tímto byznysem začínali, byli
jsme zahlceni poptávkami širokého
spektra dílů, nejtěžší bylo najít vhodného
a spolehlivého partnera pro kvalitní vý-
robu. Ve srovnání s dneškem ale nebyl
problém sehnat lidi. Mým hlavním úkolem
tehdy bylo vysvětlovat zaměstnancům po-
třeby zahraničního trhu, protože ten byl
velmi odlišný od toho, co existovalo
v České republice.

A dnes?
Kvalitní zaměstnanci se hledají obtížně,

protože odborníci se strojírenským „back-
groudem“ na pracovním trhu prostě ne-
jsou. Ale mohu ujistit všechny případné zá-

jemce, že u nás ve firmě zaškolíme velmi
poctivě každého, kdo se rozhodne v našem
oboru uspět.

V této souvislosti není od věci se Vás zep-
tat, jaký je rozdíl v podnikatelském pro-
středí v Německu a Česku, čemu se mů-
žeme učit v SRN a naopak, v čem jsme in-
spirující pro německou stranu? 

Tolik věcí se mění, nejsem si jistý jestli
mohu říci, v čem se můžeme učit od Ně-
mecka a naopak v čem jsme my inspirující.
Podle mě se možná Německo může učit od
České republiky, jak zde funguje podnika-
telské prostředí, firmy inovují, snaží se ak-
tivně dostat do světa, nelpí na minulosti
a jsou více flexibilní. Dnes bych řekl, že
český byznys svět je ještě více mezinárodní
než německý.

Důležité je, že se k nám zákazníci vracejí,
řekl jste v jednom interview. A dodal,
často se staráme o nevšední věci. Takže
nejde jen o výrobky jako takové, ale kom-
fort služeb, které spolu s tím nabízíte?

Ano. Vztahy se zákazníky jsou základ
podnikání, tomuto věnujeme hodně ener-
gie i času, navštěvujeme je, hledáme ty
nejlepší cesty, snažíme se porozumět jejich
potřebám. A toto úsilí se nám vrací v po-
době vracejících se zákazníků.

Udržitelnost se dnes skloňuje ve všech pá-
dech. Jak se připravujete na ESG re-
porty?  

Pro nás je velmi důležité propojení sy-
stému environmentálního managementu
se strategií a cíli firmy. Zaměřujeme se na
efektivní využívání zdrojů i energie, naše
pracovní aktivity ve výrobní hale nemají
negativní vliv na okolní prostředí, firma je
dostatečně izolovaná, kontroluje se a před-
chází jakémukoli negativnímu dopadu vý-
roby na životní prostředí. Spotřeba elek-
třiny patří k našim významným environ-
mentálním aspektům. Samozřejmě třídíme
odpad. V rámci šetření životního prostředí
jsme pořídili alternativní zdroje energie na
střechu všech výrobních hal i administra-
tivní budovy. Fotovoltaické panely využí-
váme již déle než rok. Přispíváme tak
k ochraně životního prostředí v našem re-
gionu. 

Z minulosti tvoříme současnost, ze sou-
časnosti budoucnost, jak je tomu v pří-
padě Parabelu a Metaka, čím překvapíte
stávající a potenciální zákazníky?

Hodně se věnujeme rozvoji firem, pilu-
jeme interní pracovní procesy tak, aby byly
efektivní. Mohu říct, že naši zákazníci se už
v nejbližší době dočkají rychlejšího servisu
a flexibilnějšího přístupu k řešení prob-
lémů, které čas od času ve strojírenské vý-
robě vzniknou. �
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V byznys světě by se měli Němci učit od Čechů, 
říká Němec podnikající v Česku více než 25 let
Majitel společností Parabel a Metako Michael Krüsselin přijel poprvé do Česka již v roce 1991, kde si
vyjednal u Zlína živnost pro svou mateřskou německou firmu. 

Michael Krüsselin, 
majitel společností Parabel a Metako 
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Deset let jste v čele společnosti AAA Auto,
později přejmenované na AURES Holdings.
Řídit velkou firmu rozhodně nepředstavuje
„procházku růžovou zahradou“. Co konkrétně
pro Vás znamenala tato volba?

Když jsem před téměř 25 lety nastupovala
do společnosti, abych vybudovala na zelené
louce tehdy první Call Centrum v oboru, ne-
napadlo by mě, že jednoho dne budu firmu
vést. Již tenkrát jsem svým způsobem nechá-
pala, že mě tehdejší majitel Anthony James
Denny dal takovou příležitost. Viděl ve mně

ale asi vždy víc, než jsem viděla já v sobě. I to
rozhodnutí dosadit mě místo sebe do pozice
generální ředitelky přišlo pro mě nečekaně,
ale on to tak asi plánoval dlouhodobě, jak ho
znám. Mám ráda výzvy a této příležitosti si
vážím doteď. Díky tomu, že jsem ve firmě pra-
covala již tak dlouho, přijali toto rozhodnutí
i kolegové pozitivně. Každým dnem se učím
a jsem ráda, že mohu pracovat v tak dyna-
mické společnosti, která je inspirací i pro kon-
kurenci, a že mám kolem sebe tolik schop-
ných a loajálních kolegů, se kterými společně

tvoříme již více než 30 let historie skupiny
AURES Holdings.

Které hlavní cíle jste si tehdy stanovila?
Když jsem se stala generální ředitelkou, tak

jsem si jako hlavní cíl stanovila pozitivní zá-
kaznickou zkušenost. Zákazníci jsou odjakživa
spolu s našimi zaměstnanci tou nejdůležitější
devizou naší společnosti. Chtěla jsem také
změnit vnímání naší značky AAA AUTO, která
si s sebou v tu dobu ještě nesla škraloup z de-
vadesátých let. Tehdy se z počátku na trhu

Už nejsme vnímáni jen jako prodejce ojetých automobilů, 
ale jako leader na poli automotive, 
inovátor v oblasti softwarových aplikací i jako technologická firma,

řekla CzechIndustry Karolína Topolová, generální ředitelka a předsedkyně představenstva AURES Holdings
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dělo ledacos, a pak ten největší hráč, jakým
bylo AAA AUTO v podstatě od začátku, byl se
vším tím negativním spojovaný, ať už právem
či neprávem. Věřím, že se nám to i s mými ko-
legy daří a že už nejsme vnímáni jen jako pro-
dejce ojetých automobilů, ale jako leader na
poli automotive, inovátor díky našim aktivi-
tám v oblasti softwarových aplikací i jako
technologická firma.

Jste jedinou ženou v čele velké společnosti
obchodující s automobily ve Střední Evropě.
Čtenáře by jistě zajímalo, jaký je Váš vztah
k automobilům?

Vyrůstala jsem mezi bratry, takže když jsem
si s nimi chtěla hrát, musela jsem odložit pa-
nenky a hrát jejich klučičí hry, které se často
točily právě kolem aut. A asi proto mám
k automobilům velice blízko již od mala. Navíc
jsem si za manžela vzala odborníka v této ob-
lasti, takže auty žiju nejen v práci.

Takže Vaše profesní dráha nebyla jen souhra
náhod?

Na samém počátku určitě byla. Když jsem
se potkala s tehdejším majitelem AAA AUTO,
pracovala jsem v hotelu Hilton, kde jsem měla
na starosti benefitní program a on byl jedním
z klientů. Nenapadlo mě, že na základě jeho

nabídky opustím rozběhlou kariéru a pustím
se do tehdy ne až tak atraktivního oboru, kte-
rým byznys s ojetými vozy byl. Jak jsem se
pak v průběhu let opakovaně přesvědčila,
Tony Denny uměl rozpoznat v lidech talent
a nebál se dávat příležitost. Dokázal mě cel-
kem rychle nadchnout, a tak jsem přijala na-
bídku a změnila vše, co jsem do té doby bu-
dovala. Jsem za to ráda.

Cesta špičkového manažera k úspěchu je
mnohdy hodně trnitá. Musí mít vizi, tu obhá-
jit, prosadit atd.  U ženy to mnohdy bývá
ještě komplikovanější. Takže, jaké vlastnosti
má mít špičková manažerka, kterou jste,
o čemž svědčí například ocenění Manažerka
roku a další uznání?

Začátky nebyly jednoduché, ale bylo to
dáno i tím oborem, kde jsem začala budovat
kariéru. Přeci jen šlo v podstatě čistě o muž-
ské prostředí, kde se příliš žen nepohybovalo.
I přesto bylo AAA AUTO spíš genderově
neutrální a vždy se zde hledělo zejména na
výkon. Roky jsem trávila prací dvanáct hodin
denně, sedm dní v týdnu. Vypracovala jsem
se pílí, oddaností a zápalem. I proto jsem
velmi brzo dokázala těm pár nedůvěřivým ko-
legům, že mám ve firmě místo. Jako žena
mám navíc výhodu, že jsem empatická a tím

pro kolegy méně odměřená. Nicméně dokážu
být i velice tvrdá a očekávám od kolegů vý-
sledky, stejně jako je tehdy očekával náš bý-
valý majitel. I proto AURES Holdings úspěšně
nakročil do 31. roku s dalším prodejním re-
kordem, kterým je téměř devadesát tisíc pro-
daných aut za rok.

Stalo se Vám někdy, že jste měla chuť takří-
kajíc se vším praštit?  

Samozřejmě. Nejtěžší pro mě bylo, když
v roce 2008 přišla krize a já musela propustit
stovky lidí ze dne na den, abychom se jako
firma vůbec zachránili. To bylo opravdu těžké
a nechtěla bych to již nikdy zažít. Trochu se
tomu pak blížila i nedávná koronavirová pan-
demie, kdy jsme museli přes noc zavřít
všechny pobočky a byli odkázáni jenom na
on-line prodej. Ale i s tím jsme se vyrovnali
a nasbírali při tom cenné zkušenosti.

Když byste měla představit Karolínu Topolo-
vou, co byste o ní řekla?

Představila bych se hlavně jako máma
úžasné devítileté holčičky, která prožívá nej-
hezčí období svého života. Mám fungující bez-
vadnou rodinu, skvělé přátele a kolegy a dou -
fám, že toto období co nejdéle přetrvá.

AURES Holdings je na českém trhu třicet let.
Co představuje dnes, které události v jeho
historii považujete za významné?

Když společnost před třiceti zakládal teh-
dejší majitel Tony Denny, měl nejprve jen
malou buňku, jednoho prodejce a zákazníkům
nabízel auta doslova po jednotlivých kusech.
Tenkrát se vše teprve rozvíjelo a například zří-
zení telefonní linky byl proces na několik mě-
síců, proto tehdejší majitel natáhl telefonní
dráty ze sousedního domku a telefonní připo-
jení si pronajímal od souseda. Takových ma-
lých prodejců bylo v devadesátých letech
hodně a spousta z nich také velmi rychle
skončila. 

Áčka byla vždy inspirací a mají za sebou
spoustu prvenství. Jako první nabídla zákazní-
kům v České republice možnost výkupu za ho-
tové, aniž by museli zdlouhavě čekat na pro-
dej v rámci tzv. komise. Většina jiných autoba-
zarů dodnes prodává automobily pouze jako
zprostředkovatelé, což je pro zákazníky hodně
rizikové. Naše společnost si od začátku zaklá-
dala na tom, aby nabízené vozy vlastnila, čímž
dokázala zákazníkům nabídnout bezpečnější
prodej s garancemi než konkurence. Postupně
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zavedla i řadu dalších služeb, které do té doby
na trhu ojetin chyběly, jako je vlastní Call Cen-
trum, možnost pořízení auta na splátky, mo-
bilní výkup, možnost výměny vozu za jiný, ga-
rance legálního původu vozidla nebo on-line
prodej automobilů.

Nejednou jsem se setkal s názorem, že koupě
ojetého automobilu je jakoby něco málo
„nóbl“. Já si naopak myslím, že to přináší
řadu výhod. V čem především?

Tento názor se hodně změnil za poslední tři
roky, kdy celý svět zasáhla pandemie a nastaly
pak komplikace ve výrobě nových aut. Nové
vozy výrazně zdražily a dramaticky se pro-
dloužily čekací lhůty. Proto se staly ojeté vozy,
a zejména ty zánovní, jejich logickou ade-
kvátní náhradou a zákazníci si více uvědomují
jejich výhody. Ty jsou největší právě u zánov-
ních automobilů, které mají v podstatě para-
metry nových, jsou často v záruce od výrobce,
jsou dostupné bez čekání a až o 40 % levnější.

Zánovní automobily nabízíte deset let pod
značkou Mototechna, kterou vnímá zejména
starší generace s nostalgií? Jaké důvody vás
vedly k tomuto kroku?

Před deseti lety AURES Holdings hledal
značku pro svůj nově vznikající segment zá-
novních aut. Zánovní vozy, tedy auta s nízkým
nájezdem, s prověřenou historií a často ještě
v záruce výrobce, právě tou dobou začala být
velmi populární. Shodou okolností se nám
právě v této době podařilo zakoupit ochran-
nou známku Mototechna, která se nám vzhle-
dem k její stále velmi dobré znalosti mezi po-
pulací České i Slovenské republiky zdála pro
uvedení nového segmentu vozů na trh jako
velmi atraktivní. To se také v následujících le-
tech potvrdilo. Vždyť od svého znova uvedení
na trh v roce 2012 Mototechna prodala už
přes 110 000 vozů a v tuzemsku i na Sloven-
sku se stala lídrem v obchodování se zánov-

ními vozy. V současné době tvoří vozy z Mo-
totechny již zhruba pětinu všech prodejů sku-
piny AURES Holdings. 

Neomezujete se pouze na český a slovenský
trh, ale expandujete i do dalších zemí.
S jakým výsledkem?

Největší potenciál vidíme dlouhodobě
v polském trhu, kde máme v současnosti dva-
náct poboček. Postupně bychom se chtěli roz-
šířit do všech vojvodství, a být tak všude jako
v každém kraji v České republice.

Digitalizace je fenoménem dnešní doby, stále
více se uplatňuje i na trhu s automobily. Jak
konkrétně v případě AURES Holdings?

Digitalizaci značně urychlila pandemická
krize, kvůli které musela společnost po uzav -
ření poboček na základě vládních opatření
prakticky přes noc přejít na on-line prodej
vozů. To je model, který dále rozvíjíme, a v di-
gitalizaci je to jeden z našich hlavních směrů.
Druhou cestou, jako pomocí digitalizace zvýšit
objemu prodejů, je zejména rychlejší obsluha
zákazníků, individuálnější přístup a vyšší míra
spokojenosti. Naším cílem je co nejsrozumi-
telněji provádět zákazníka náročným proce-
sem pořízení i prodeje vozidla

Velkou výzvu představuje čistá mobilita. Trh
s ojetými elektromobily bude mít řadu speci-
fik. Jste připraveni na tuto výzvu?  

Elektromobily a hybridy jsou již dlouho-
době součástí naší nabídky a jejich počet ne-
ustále rozšiřujeme. Čistá mobilita je i součástí
naší ESG strategie, kde jsme se zavázali snížit
emise z prodávaných vozů a zároveň zvýšit
podíl elektrických vozů v naší vlastní flotile fi-
remních aut.

Udržitelnost se dnes skloňuje ve všech pá-
dech včetně ESG. Společnost přijala v tomto
směru řadu opatření, která jsou ty hlavní?

Zavázali jsme se snížit emise z prodáva-
ných vozů do roku 2025 o 40 procent proti
roku 2018. Toho dosahujeme tím, že se za-
měřujeme spíše na mladší ojeté vozy, které
produkují méně emisí. Postupně také navy-
šujeme podíl elektromobilů a hybridních
vozů v naší nabídce a budujeme našich po-
bočkách nabíjecí infrastrukturu. 

Nejsou to ale jen emise prodávaných
vozů, které snižujeme. Zavázali jsme se, že
v rámci vlastních emisí dosáhneme uhlíkové
neutrality již do roku 2025. Jde zejména
o nákup zelené elektřiny a ekologičtější do-
pravu související s převozy vozů mezi po-
bočkami.

Turbulentní prostředí, ve kterém žijeme, vy-
žaduje připravenost a rychlou reakci… prostě
nenechat se zaskočit. Na nedávné tiskové
konferenci jste uvedla, že máte zpracovanou
vizi společnosti do roku 2030. Čím vším zákaz -
níky překvapíte?

Konkrétní služby a produkty budeme uvá-
dět na trh postupně, jak budou připravené.
Zatím je ještě brzy o nich hovořit, stejně jako
o detailech další expanze. Obecně mohu říci,
že půjde zejména o prohlubování digitali-
zace společnosti směrem k paperless pro-
vozu, posilování on-line prodeje, zkracování
doby, kterou u nás musí zákazník strávit,
a rozšiřování prodejní kapacity, abychom zá-
kazníkům poskytli ještě větší výběr a byli jim
blíže. 

Přes spoustu negativ kolem nás zůstá váte
optimistkou. Kde stále berete energii a víru
v dobro?    

Mojí největší inspirací je má dcera, která mě
svým úsměvem, roztomilostí a neotřelými ná-
pady vždy naladí na lepší notu. Navíc mám
kolem sebe rodinu, přátele i skvělé kolegy, a to
se hned člověku žije a pracuje s daleko lepší ná-
ladou. �
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Ta se vedle distribuce elektřiny a tepla za-
měřuje na nové trendy a chystá další
akvizice. „Budoucností je decentrální

energetika a virtuální elektrárny,“ podotýká
obchodní ředitel UCED Václav Skoblík.

Od letošního roku jste jedním z poskytovatelů
služeb výkonové rovnováhy. Budujete tedy
svůj vlastní agregační blok?

Na poskytování služeb výkonové rovno-
váhy jako na nový servis v elektroenergetice
jsme se připravovali takřka rok. Využili jsme
přitom nová Pravidla provozování přenosové
soustavy (Kodex PS), která od ledna loňského
roku otevřela trh podpůrných služeb i dalším
poskytovatelům. Kogenerační jednotky z tep-
láren UCED, bioplynové stanice a menší elek-
trokotle tvoří dohromady naši virtuální elek -
trárnu, takzvaný agregační blok (soubor ener-
getických zařízení sdružených pro účely po-
skytování zálohy do jednoho celku řízeného
poskytovatelem agregačního bloku — pozn.
red.). Takový samostatný agregační blok je
i UCED Elektrárna Prostějov. Právě ta se za-
měřuje primárně na podpůrné služby pro
ČEPS, stejně jako letos dokončený elektroko-
tel s výkonem 25 MW v Kutné Hoře. V sou-
časné době provozujeme čtyři agregační
bloky a na zapojování dalších zdrojů a vytvá-
ření nových agregačních bloků intenzivně pra-
cujeme.

Jaký má prostějovská elektrárna výkon? 
Jedná se o plynový, špičkový zdroj se spa-

lovací turbínou a výkonem 58 megawattů.
Prostředkem pro výrobu elektrické energie je
vysoce efektivní průmyslová verze spalovací
turbíny Rolls-Royce, která pohání elektrický
generátor. Z výroben elektřiny z neobnovitel-
ných surovin patří mezi zdroje s nejnižšími
emisemi skleníkových plynů.

Hovoříte o „špičkovém“ zdroji. To znamená,
že slouží k vykrývání špiček? Krátkodobého
nedostatku elektrické energie v síti? 

Ano. Jeho výhodou je, že dokáže nastarto-
vat ze studena na plný výkon 58 MW za
12 a půl minuty a pomáhá s vyrovnáváním vý-
roby a spotřeby v elektrické rozvodné síti. 

Elektrárna v Prostějově patří mezi takzvané
netočivé zálohy. Co to v praxi znamená?

Netočivé zálohy mají za běžného stavu nu-
lové emise skleníkových plynů, protože nejsou
v provozu. Tyto zdroje pracují pouze po dobu,
když to elektroenergetická přenosová sou-
stava potřebuje, to znamená jen tehdy, kdy je
to opravdu nezbytně nutné. Výkon z elektric-
kého generátoru je vyveden přes blokový
transformátor vybavený nejmodernějšími bez-
pečnostními prvky. Samotné vedení elektrické
energie do distribuční soustavy je stejně jako
přípojka plynu položeno v zemi, díky čemuž
nijak nenarušuje okolní krajinu. Součástí vý-
robního procesu je i řada dalších technologií,
které se mimo jiné podílejí na efektivitě a bez-
pečnosti celkového provozu elektrárny.

Hovoříme zde v podstatě o flexibilitě, decentra-
lizaci zdrojů a takzvaných virtuálních elektrár-
nách. Jak budou vaše agregační bloky řízeny? 

Takovým mozkem virtuální elektrárny je náš
interně vyvinutý provozně-obchodní dispečink
UCED. Zajišťuje dálkové řízení provozu a záro-
veň optimalizaci výroby. Jak už jsem uváděl,
postupně do něj zapojujeme další zdroje. Ty
pak řídí chytrý algoritmus – průmyslový počí-
tač. Data ze všech zapojených zařízení zpraco-
vává mozek celého systému — IT řešení, které
se stará o to, aby byla získaná energie z jed-
notlivých zdrojů spotřebována ekonomicky.
Postupně k ní budou připojovány další výrobní
a spotřební zdroje.

Tato technologie je ale zatím celkem drahá
a mohou si jí dovolit jen velké společnosti
a průmyslové podniky. 

To je sice pravda, ale ve skupině na toto
téma uvádíme příklad Česka v roce 2030.

Václav Skoblík: Chceme stavět nové zdroje 
a přibližovat se místům spotřeby
Energetická stabilita a bezpečnost jsou velkým tématem dneška. O stabilitu tuzemské sítě se stará
státní společnost ČEPS. Provozuje páteřní síť české elektrizační soustavy. Služby výkonové rovnováhy
jí od letošního roku poskytuje také skupina UCED. 
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Václav Skoblík 
Obchodní ředitel UCED a odborník na
novou energetiku. Vystudoval Vyso-
kou školu chemicko-technologickou
v Praze. Dvacet pět let působil na ma-
nažerských pozicích v mezinárodní
energetické korporaci E.ON. Během
své praxe v operativním byznysu zís -
kal zkušenosti z vedení řady oblastí,
jako je obchod s elektřinou, B2B pro-
dej či energetické úsporné projekty
a služby. Jako první v Čechách zahájil
importy a exporty elektřiny, etabloval
ve společnosti E.ON celý flexibility
byz nys a kompletně řídil B2B prodej. 

UCED Elektrárna Prostějov. V portfoliu má UCED špičkový elektrárenský
zdroj o nominálním výkonu 58 MW. Je tvořen nejmodernější spalovací
turbínou Rolls-Royce a dalšími technologiemi předních světových
dodavatelů energetických zařízení a systémů. 
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Technologie se bude zlevňovat a stane se
součástí každé domácnosti. Tisíce domác-
ností budou v jedné lokalitě sdílet vyrobenou
energii z virtuálních elektráren. Není daleko
doba, kdy budete mít v domácnosti chytré
čerpadlo nebo elektrokotel. U těchto zařízení
je vám také jedno, zda „pálí“ elektřinu nebo
ohřívá vodu ve dvě hodiny ráno nebo v pět
odpoledne. I zde díky průmyslovému počítači
chytrý algoritmus zajistí, že boiler bude fun-
govat ekonomicky. Základní jednotky virtuál-
ních elektráren se budou stále zmenšovat.

A jaký je váš cíl v UCED, co se týče agregač-
ních bloků? 

Chceme mít v budoucnu virtuální elektrárnu
o výkonu 1000 megawatt. Jedná se o přibližně
polovinu kapacity Jaderné elektrárny Temelín.
Celkové náklady na vybudování takto velkého
agregačního bloku budou přes 20 miliard
korun. 

To vše nepůjde bez velkých energetických
zdrojů, které budou doplňovat ty menší, ať už
mluvíme o kogeneračních jednotách atd. Za
sebou máte letos kromě UCED Elektrárny
Pros tějov i akvizici kutnohorské teplárny na
biomasu. 

Jedná se o jednu z největších tepláren na
biomasu v Česku. V areálu už navíc provozu-
jeme vlastní lokální distribuční soustavu. Tamní
ekologický provoz je rozdělen do dvou energe-
tických bloků. Blok s parním kotlem umožňuje
kombinovanou výrobu elektřiny a tepla, blok
s horkovodními kotli pak slouží k výrobě a do-
dávkám tepelné energie. Celkem zdroj dispo-
nuje tepelným výkonem 41,5 MW. Takto velký
zdroj dokáže obecně při roční spotřebě 2 MWh
rozsvítit přes 26 tisíc domácností a při roční vý-
robě 25 GJ vytopit přes 4 000 domácností. 

Co používáte jako zdroj energie? 
Obilnou nebo řepkovou slámu, či další plo-

diny; teplo tedy může pocházet i ze sena. Rost-
linné palivo společnost odebírá od zemědělců
z širšího okolí, naopak jim nabízí hnojivo „po-
pelák“. Výše zmíněný nový kutnohorský elek-
trokotel s výkonem 25 MW nevyužíváme pouze
pro poskytování služeb výkonové rovnováhy,
ale rovněž je plně zapojen do místní tepelné
soustavy a veškeré vyrobené teplo tedy využi-
jeme. Takto komplexní projekty jsou pro nás zá-

sadní. Všechny naše zdroje budujeme tak, aby-
chom je mohli využívat pro více účelů. I kutno-
horská teplárna je samozřejmě zapojena do na-
šeho provozně-obchodního dispečinku. 

Mluvíme o dvou velkých zdrojích. Co dalšího
připravujete? 

Další velké investice chystáme, a to nejen
v Česku. Ale o tom až někdy příště. �
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Skupina UCED 
Je jedním z největších distributorů
elektřiny v Česku. Distribuční soustavy
zásobují energií více než 6 000 tisíc
stálých odběratelů, mezi nimiž jsou
průmyslové podniky, logistická centra,
administrativní budovy, ale také rezi-
denční čtvrti. Díky akvizicím velkých
energetických zdrojů se vedle distri-
buce zaměřuje i na výrobu elektřiny
a tepla a ekologické zdroje. UCED in-
tenzivně pracuje na vlastním řešení,
které se přizpůsobuje výzvám Energe-
tiky 4.0. UCED je součástí investiční
skupiny CREDITAS, která se zaměřuje
především na dlouhodobé investice
v konzervativních odvětvích. Hlavními
pilíři podnikání skupiny jsou finanční
služby, real estate a energetika.

UCED provozuje vlastní energetický zdroj v Kutné Hoře. Pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla
využívá fytomasu. Palivem ekologického zdroje je obilná a řepková sláma a cíleně pěstované
energetické plodiny ve formě standardizovaných balíků od zemědělců z okolí. 
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Podle nedávného průzkumu chtějí firmy
v Česku do digitalizace investovat do roku
2025 přes 60 miliard korun. Jste připraveni na
tuto výzvu?

Ano, jsme. Red Hat je jedním z největších
inovátorů a aktuálně jedničkou na trhu v ob-
lasti adopce otevřeného hybridního cloudu
a řešení založených na Kubernetes. Naše kon-
tejnerová platforma Red Hat OpenShift Plat-
form Plus podnikům umožňuje vyvíjet a spra-
vovat jejich aplikace jednotně napříč všemi ve-
řejnými cloudy i on-premise prostředím. Ale
jak všichni víme, digitalizace není jen o pro-
duktech, a proto v rámci našeho portfolia na-
bízíme i služby Red Hat Consulting, které spolu
se širokou sítí partnerů zajišťují, že naše pro-
dukty jsou správně implementovány do nově
vznikajících digitálních procesů v organizacích
všech typů a velikostí. Typickým benefitem,
který podniky s našimi technologiemi získá-
vají, je někdy až neuvěřitelné zrychlení vývo-
jových cyklů a nasazování aplikací, kdy jsme
velmi často schopni tento proces zkrátit z ce-
lých čtvrtletí na jednotky dnů. A to vše na otev -
řených technologiích bez rizika závislosti na je-
diném dodavateli.

Historie společnosti Red Hat se začala psát
před třiceti lety. Které momenty považujete za
rozhodující v jejím vývoji?

Je těžké vyzdvihnout jen pár momentů z tři-
cetileté úspěšné cesty – Red Hat je extrémně

dynamická firma, která se nebojí experimen-
tovat. Pokud bych měl uvést jen několik zásad-
ních milníků, pak mezi ně bude jednoznačně
patřit uvedení otevřené, dnes již přední svě-
tové podnikové linuxové platformy Red Hat
Enterprise Linux (RHEL) a celý její obchodní
model založený na prodeji různých úrovní
podpory formou předplatného. Zmínit musím
také rok 2006 a propojení společností Red Hat
a JBoss, které nám otevřelo dveře do světa
JAVA aplikací a integrace. Mezi další výz -
namné milníky v historii společnosti patří
i uvedení kontejnerové podnikové platformy
Red Hat OpenShift s plně automatizovanými
operacemi pro správu hybridních cloudových
a multi cloudových nasazení, a celý strategický
koncept otevřeného hybridního cloudu. A sa-
mozřejmě nesmíme opomenout i akvizici Red
Hatu společností IBM v roce 2018, po které
jsme však stále zůstali nezávislou entitou.

A pokud jde o nynější podobu?
Hlavním posláním Red Hatu je odstraňo-

vání bariér při vývoji aplikací a správě IT infra-
struktury a zároveň bránění závislosti podniků
na jediném dodavateli, a to nejen v prostředí
on-premise, ale i ve veřejném cloudu, který
má v podnikových IT strategiích stále důleži-
tější místo. Abychom cestu do cloudu našim
zákazníkům co nejvíce usnadnili, kromě řady
technologických lídrů spolupracujeme i s clou-
dovými providery, jako je Microsoft nebo

AWS, díky čemuž jsou naše technologie nejen
provozovatelné v cloudu, ale přímo už jeho
součástí. Zákazníci tak mohou jednoduše jako
plně spravovatelné služby využít Azure Red
Hat OpenShift nebo Red Hat OpenShift on
AWS pro nasazování a správu aplikací založe-
ných na kontejnerech v hybridních cloudech
Microsoft Azure a AWS. Portfolio těchto služeb
pak doplňuje i plně spravovatelné řešení pro
udržitelný vývoj v oblasti umělé inteligence
Red Hat OpenShift Data Science nebo flexi-
bilní platforma Red Hat AMQ pro spolehlivou
integraci aplikací a propojení internetu věcí
(IoT) v reálném čase.

Red Hat se stal první open source společností,
která dosáhla více než miliardového ročního
příjmu. Co především stálo za tímto úspě-
chem? 

Domnívám se, že jeden z hlavních faktorů
úspěchu Red Hatu je naše vize vývoje lepšího
softwaru, který není svázán žádnými omeze-
ními, a naopak jako plně otevřený do něj
umožňuje přispívat opravdu každému. A za-
tímco tento otevřený vývojový model přináší
díky využití širokého ekosystému přispěvatelů
a partnerů inovativní produkty, náš obchodní
model založený na předplatném poskytuje
podnikům jednoduchý způsob, jak tyto pro-
dukty efektivně nasazovat. 

Pokud do vašich produktů umožníte přispí-
vat celému světu a zároveň nasloucháte potře-

Získávání nových znalostí umožňuje pracovat efektivněji 
a je to něco, co dnes IT víceméně definuje, 
řekl CzechIndustry David Bečvařík, vedoucí architekt pro region CEE ve společnosti Red Hat
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bám zákazníků, je jen otázkou času, kdy se roz-
točí spirála růstu.

Patříte mezi světovou špičku ve svém oboru.
Co firmám, zejména v průmyslu v ČR, nabí-
zíte?

Nejen průmyslovým podnikům máme
mnoho co nabídnout. S využitím síly zmíně-
ného komunitního přístupu poskytujeme spo-
lehlivé a vysoce výkonné linuxové technolo-
gie, technologie pro hybridní cloud, a kontej-
nerové a Kubernetes technologie. Našim zá-
kazníkům pomáháme jak integrovat nové
a stávající IT aplikace, tak vyvíjet aplikace za-
ložené na cloudu, standardizovat na našem
špičkovém operačním systému RHEL a auto-
matizovat, zabezpečovat a spravovat kom-
plexní prostředí. Rád říkám, že z pozice strate-
gického partnera poskytovatelů cloudu, systé-
mových integrátorů, dodavatelů aplikací
a open source komunit pomáháme zákazní-
kům připravit se na digitální budoucnost.

Současně v Brně provozujeme jedno z na-
šich největších vývojových center na světě,
které v kombinaci s technickou podporou, ško-
leními a konzultačními službami činí z Red
Hatu důvěryhodného partnera, u kterého se
mohou podniky všech velikostí a zaměření
spolehnout nejen na inovativní a prověřené
produkty, ale také na silnou lokální podporu. 

Skutečně jedinečný je Red Hat v tom, že
kombinuje rychlou adopci nových technologií

s dlouhodobou podporou, velkým důrazem na
bezpečnost a jednoduchým použitím, které
pak dále podporují oceňované konzultační
služby a široký ekosystém partnerů.

Zmínil jste pobočku v Brně, čemu se tam vaši
odborníci především věnují?

V Brně pracujeme na technologiích, které
určují vývojový směr celého Red Hat portfolia.
Jako jeden z nejzajímavějších projektů mů-
žeme zmínit Red Hat Insights, které zajišťují
proaktivní monitoring stavu Red Hat produktů,
přičemž tato služba nejen že umožňuje dete-
kovat potenciální bezpečnostní a jiná rizika, ale
často zákazníka provede i jejich nápravou
a poskytne další doporučení dříve, než na-
stane problém. 

Brněnské R&D centrum je ale skutečně
velké jak rozsahem činností, tak rozlohou,
a v několika větách není možné všechny ob-
lasti tamní činnosti obsáhnout. Jedním skvě-
lým příkladem projektu s globálním přesa-
hem, který vzniknul v Brně, je program Red
Hat Research, v rámci kterého propojujeme
základní výzkum v IT napříč českými a světo-
vými univerzitami. Brněnská pobočka je
často vnímána jako inkubátor nových ná-
padů, které jsou pak zbytkem firmy adopto-
vány. 

Do brněnského R&D centra pravidelně
zveme i naše zákazníky a partnery a dáváme
jim zde možnost spolupracovat přímo s vývo-

jáři a produktovými managery, kteří tak dostá-
vají přímou a rychlou zpětnou vazbu k použí-
vání našich technologií, díky čemuž je mohou
rychleji upravovat a vylepšovat. Nejjedno-
dušší způsob, jak vše zmíněné zažít, je zúčast-
nit se akcí, jako Red Hat Open House nebo
konference DevConf, které každoročně v Brně
pořádáme, kterých se účastní i odborníci Red
Hatu z celého světa, a které jsou zcela otevřeny
pro veřejnost.

Čím jsme si zasloužili důvěru, že si společnost
vybrala právě Českou republiku? 

Red Hat má pobočky v Izraeli, Indii, Číně,
Austrálii a v dalších zemích. Při výběru další
lokality jsme hledali místo, kde jsou šikovní
lidé a Česká republika a Brno toto kritérium
splňují stoprocentně. Mimo jiné jsme vsadili
na úzké propojení s akademickou sférou, díky
němuž máme přístup ke kvalitním absolven-
tům. V tomto ohledu hrála například při srov-
nání s Prahou pro Brno i ideální dostupnost ze
Slovenska, která zaručuje příliv slovenských
studentů, kteří po dokončení školy na jihu Mo-
ravy zůstávají a mohou pracovat třeba právě
pro Red Hat.

Nejen co se týče vychovávání potenciálních
zaměstnanců, ale i ve výzkumu a vývoji spo-
lupracujete, jak jste uvedl, s českými univer-
zitami a komunitami. Jak konkrétně tato sou-
činnost probíhá?

Spolupráce Red Hatu s univerzitami je od
samého počátku navázána na existenci brněn-
ského centra, jehož zaměstnanci, kteří byli
ochotni věnovat svůj čas výuce, vedení diplo-
mových prací nebo mentorování studentů,
byli jejím hlavním pilířem. Z jednotlivých akti-
vit postupem času vznikl rozsáhlý program,
který se rozšířil do míst celého světa, jako je
Boston, Ra'anana, ale také Graz, Karlstad,
Lyon nebo Newcastle, a který nyní koordinuje
mezinárodní tým Red Hat Research. Nyní je
součástí programu například i podpora dokto-
randů, aplikovaného výzkumu nebo účasti na
grantových projektech (TACR, Horizon, NSF).
Jádro programu je však stále stejné a stojí na
účasti zaměstnanců společnosti Red Hat, kteří
spolupracují s výzkumníky po celém světě,
díky čemuž se daří v rámci výzkumné spolu-
práce řešit skutečné problémy, na kterých za-
městnanci Red Hatu pracují. Spolupráce s uni-
verzitami a komunitami však nemá za násle-
dek jen přímý dopad na vývoj softwaru, ale
také příliv kvalitních a talentovaných lidí, který
byl a je jedním z důvodů, proč se brněnské po-
bočce Red Hatu daří trvale růst i v obdobích
kritického nedostatku IT personálu. 

Za řadu úspěšných lokálních projektů, na
kterých spolupracujeme s akademickou sfé-
rou, bych zmínil spolupráci s Fakultou Infor-
matiky Masarykovy Univerzity v Brně, Fakul-
tou Informačních Technologií VUT v Ostravě
nebo Fakultou Elektrotechnickou (FEL) na
ČVUT v Praze. 

Ve střední a východní Evropě připravujete
sérii Tech Talks pro vývojáře softwaru a IT pro-
fesionály, kteří chtějí vědět více o open source
podnikových technologiích. Na jaká témata se
aktuálně soustředíte a jsou webináře do-
stupné i zpětně na vyžádání? 

Série Tech Talks jsou jednou z aktivit, se kte-
rými experimentujeme a jejichž cílem je před-
stavit trendy v open source podnikových řeše-
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ních našim zákazníkům i širší odborné veřej-
nosti. Od příštího roku do nich v rámci vylep-
šení obsahu plánujeme ještě více zapojit i naše
kolegy z vývoje. Připravujeme témata týkající
se novinek v zavedených tématech, jako kon-
tejnerizace, ale i v bezserverových řešeních
a plně aplikačně řízených softwarově defino-
vaných sítích, které kompletně mění přístup
k monitoringu a výrazně usnadňují a zrychlují
vývoj aplikací. Zaměříme se i na nové trendy
v oblasti edge computingu a umělé inteli-
gence. 

Naším cílem je i tyto přednášky postupně
propojovat do jednotlivých tematických celků
a přivést příznivce otevřených technologií k je-
jich lepšímu využití v rámci vývojového cyklu
aplikací, či DevOps témat, jako je observabilita,
či právě bezpečnost nebo rychlá adopce no-
vých trendů.

Red Hat spolupracuje se společností Lockheed
Martin na vývoji umělé inteligence pro vojen-
ské mise. Můžete více přiblížit tento projekt?

Vojenské platformy jsou jednou z oblastí,
kde lze velmi významně využít benefitů, které
nabízí umělá inteligence (AI) a edge compu-
ting. Naše nové řešení Red Hat Device Edge
umožní společnosti Lockheed Martin podpořit
mise národní bezpečnosti USA využitím
a standardizací technologií umělé inteligence
v geograficky omezeném prostředí. V praxi to
znamená, že vojenské platformy, jako je napří-
klad bezpilotní letecký systém Stalker, budou
vybaveny pokročilým softwarem, který byl
dříve pro tyto systémy příliš náročný a složitý,
a který jim nyní s využitím AI umožní zvládat
rozsáhlé výpočetní úlohy. Výrazně to zvýší je-
jich schopnosti v terénu a umožní rychlejší roz-
hodování na základě dat. 

Společnost Lockheed Martin stojí v čele glo-
bálních inovací, které často definují technolo-
gickou éru. S nejnovějším řešením Red Hat
Device Edge nyní společně měníme podobu
komunikace a využívání AI i v těch nejrozle-
hlejších a nejvzdálenějších prostředích, ať už

jde o vzdálená pohoří, nebo o místa za hrani-
cemi zemské atmosféry.

Představte nám další firmy, které na cestě za
úspěchem využívají váš software?

Takových firem je skutečně hodně a mají za-
stoupení po celém trhu. Zmíním velké finanční
domy, jako je Česká spořitelna nebo Raiffei-
senbank, které využívají takřka celé Red Hat
portfolio od RHEL, přes JBoss midlewarová
řešení, která pomáhají zákazníkům s optimali-
zací jejich podnikových procesů, až po kontej-
nerovou platformu OpenShift pro automati-
zaci správy hybridních cloudových a multi
cloudových nasazení, a které naše technologie
nasazují i ve svých nejkritičtějších systémech.
Nebo průmyslové ikony, jako jsou ČEZ, Škoda
Auto nebo Fortuna a jiné, které spoléhají na
podobný mix produktů ve významných čás-
tech své IT infrastruktury jak on-premise tak
v cloudu.

Pořádáte Red Hat tréninky a certifikace. Jaké
jsou českými podniky nejvíce využívány
a v čem je jejich hlavní přínos?

Získávání nových znalostí umožňuje pra-
covat efektivněji a je to něco, co dnes IT ví-
ceméně definuje. IT je velmi rychle se měnící
prostředí a pokud se podíváme například na
oblast kontejnerizace, tak první vlaštovky
jsou na trhu přibližně 6 let. Za tuto dobu se
však Red Hat OpenShift, dnes přední podni-
ková platforma Kubernetes na trhu, stal pro
spoustu organizací strategickou platformou,
na které provozují většinu svých aplikací.
Abychom této rychlosti, kvality vývoje
a míry adopce na trhu dosáhli, nabízíme širo-
kou škálu školení od vývojářů, přes Dev Ops
týmy (Development, vývoj + Operations, pro-
voz) až po experty na oblast bezpečnosti.
Z mého pohledu je nejlepší cestou roční
předplatné Red Hat Learning Subscription,
které umožňuje absolvovat libovolná školení
a kurzy v online prostředí kdykoliv dle po-
třeby.

S jakými problémy se nejčastěji české pod-
niky potýkají?

Je zajímavé, že každá organizace má nave-
nek různé symptomy, ale uvnitř jsou jejich
problémy zpravidla velmi podobné. Většinou
jsou způsobeny využitím složitých a těžko auto-
matizovatelných systémů, nízkou úrovní zabez-
pečení, nebo žádnou či nedostatečnou mírou
automatizace. To vede k tomu, že většina IT pra-
covníků tráví čas podporou a údržbou těchto
mnohdy i zastaralých systémů a nemá dostatek
času se vzdělávat a modernizovat, čímž nekon-
trolovatelně navyšuje technologický dluh. Ře-
šení není snadné a pro každého bude trochu
jiné, obecně vzato se ale nabízí standardizace
prostředí v rámci moderních platforem, jako je
Red Hat OpenShift, které mimo jiného umož-
ňují nejen běh moderních aplikací v cloudu, ale
pomocí virtualizace plnohodnotně v rámci je-
diné platformy nahradit i tradiční virtualizaci
v on-premise prostředí. Tímto se dlouhodobě
výrazně zjednodušují nároky na znalosti jednot-
livých IT pracovníků a je jim umožněno rychleji
inovovat a automatizovat rutinní úkoly.

Co považujete za největší úspěch, kterého
Red Hat v ČR dosáhl?  

Je velmi těžké vybrat jednu věc v případě
společnosti, jako je Red Hat, která se silně an-
gažuje v široké škále komunitních projektů,
a navíc v rámci ČR, kde má své celosvětově nej-
větší vývojové centrum, jehož zaměstnanci se
na těchto projektech podílejí. Pokud bych měl
zmínit lokální obchodní úspěch, jmenoval bych
jistě naši implementaci virtualizační a kontejne-
rizační platformy Red Hat OpenShift v rámci
Skupiny ČEZ. Pokud bych se zaměřil na oblast
vzdělávání, musel bych vyzdvihnout spolupráci
jak s řadou místních univerzit, tak i úspěšné
školní programy pro výuku programování dětí
na úrovni základních a středních škol. Na těchto
dvou příkladech je vidět unikátnost Red Hatu,
který je vždy zaměřen na komunitu a zákazníka,
přičemž řadu aktivit naši zaměstnanci iniciují
a dělají na dobrovolné bázi. �
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Vedle zvýšení kvality přinášejí simu-
lační výpočty také další efekty: ná-
růst produktivity výroby  a možnost

zkrácení vstřikovacího cyklu, nárůst zisku,
zrychlení přípravy nové výroby („Time to
Production“), zvýšení spolehlivosti nových
výrobků a v neposlední řadě simulační
programy podporují dobré jméno společ-
nosti.

Softvare VARIMOS jde ještě podstatně
dále: nabízí analýzu vstřikování plastů s vy-
užitím umělé inteligence, která efektivně
a automaticky vyhodnotí výsledky simulací
na základě rychlého vygenerování různých
simulačních variant. 

U klasických analýz se uživatel ve zvolené
době práce rozhodne, že právě vypočítané
simulační řešení je nejlepší. To může být
však pouze subjektivní názor vycházející
často  z nedostatku simulačních podkladů.
Software VARIMOS na základě umělé inte-
ligence nalezne optimální řešení sám.

U tradičního přístupu k simulacím se za-
dají technologické parametry, poté pro-
běhne simulace, vyhodnotí se výsledky
a tento postup se opakuje, dokud zpraco-
vatel neprohlásí simulaci za ukončenou.
V případě práce se softwarem VARIMOS
se postupuje přesně naopak: zadají se po-
žadované výsledky (např. důležité rozměry

a jejich tolerance), software navrhne
a zpracuje simulační výpočty a na závěr
zobrazí optimální parametry (tloušťky stěn
dílu, technologii vstřikování včetně tempe-
račního návrhu, polohu vtoku) potřebné
k dosažení objektivně nejlepšího řešení.
Uvedeme stručný příklad: Potřebujeme
vyrábět plastové díly s maximální možnou
rovinností (jeden z kvalitativních parame-
trů, které se zadají do výpočtu). Poté uživa-
tel určí stěny dílu, které mohou měnit
tloušťku v zadaném rozsahu. Dále vybere
technologické parametry včetně temperač-
ních podmínek, u kterých rovněž určí roz-
sah změn. Návazně je již vše na simulač-

ním softwaru VARIMOS: sestavení plánu
virtuálních experimentů, zobrazení výsled-
kového modelu v interaktivní podobě, na-
lezení optimálních procesních parametrů
s využitím umělé inteligence, a to za úče-
lem zlepšení vstřikovací formy a stanovení
nejlepšího možného návrhu konstrukčního
řešení plastového dílu. 

K dalším přednostem VARIMOSu patří:

Citlivost – s VARIMOSem můžete měnit
hodnoty proměnných změnou polohy po-
suvníků pod kvalitativními parametry
a poté okamžitě zjistit, jaké nastanou
změny v hodnotách těchto parametrů.
Díky tomu na první pohled uvidíte, které
technologické proměnné jsou nejdůleži-
tější a které naopak mají jen malý vliv na
kvalitu dílu.

Robustnost – VARIMOS ukáže stabilitu
a odolnost výrobního procesu proti vněj-
ším vlivům.

S odvoláním na výše popsané vlastnosti
předpokládáme, že simulační software 
VARIMOS má před sebou dobrou budouc-
nost. �

Jiří Gabriel, Plasty Gabriel s.r.o.
www.cadmould.cz
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Prakab Pražská kabelovna, která patří
mezi tradiční vystavovatele, se mezi
několika tisíci účastníků z 60 zemí

světa rozhodně neztratila. Miroslava Te-
saře, Head of Rail Business Unit a Radka
Bečváře, Technologa výzkumu a vývoje,
jsme se této souvislosti zeptali:

V čem je hlavní přidaná hodnota pro spo-
lečnost být, takříkajíc, při tom?

Prakab ukázal, že je zde a že je schopen
nabízet své produkty. Zájem odborníků
a dalších návštěvníků o naší expozici nás
přesvědčil, že nestojíme takříkajíc opo-
dál.

Motto letošního veletrhu bylo „The Fu-
ture of mobility in times of climate
change“, tedy „Budoucnost dopravy
v době klimatické změny“. Takže společ-

nosti z oboru berou klimatickou změnu
vážně nebo je pro některé „nálepkou“ pro
lepší image?

Firmy, které toto téma vzhledem k po-
vaze svých produktů mohou vážně brát, to
vážně berou a je to určitě i součást jejich
marketingu. O Prakabu je známo, že udrži-
telnost je součástí jeho firemní strategie
a dlouhodobě patří mezi priority společ-
nosti.

Velký potenciál se skrývá v použitých
materiálech, technologii a optimalizaci výroby kabelů
Být viděn, představit své výrobky, porovnat je s konkurencí a současně se seznámit s hlavními trendy
v oblasti dopravy, to vše nabídla největší světová akce v oboru – InnoTrans 2022. 
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Co vše veletrh InnoTras nabídl návštěvní-
kům?

Možnost získat přehled o dění a aktuální
situaci především v infrastruktuře a vozid-
lech železniční dopravy.  

Zájem vaší společnosti byl zejména zamě-
řen na kolejová vozidla zítřka, novinky
v oblasti signalizační techniky a elektromo-
bility. Proč?

Jako výrobce kabelů očekáváme změnu
požadavků na ně vzhledem k digitalizaci za-
bezpečovacích zařízení a chceme být
u toho. Jde z naší strany o stacionární část
zabezpečovacích zařízení, ne o kolejová vo-
zidla, což je dáno charakterem našich pro-
duktů.

Patříte, mezi přední výrobce železničních
zabezpečovacích kabelů. V čem jsou jejich
specifika?

Z hlediska přenosu jde o kombinaci pře-
nosu dat a silové energie ve stejném vodiči.
Z pohledu ochran kabelů jde o takovou úro-
veň ochrany, která je zárukou jejich bezpro-
blémové funkčnosti ve specifickém pro-
středí s poměrně vysokými nároky na život-
nost kabelů (40 let).

Jaké novinky jste na veletrhu představili?
V této době jde především o uplatnění

kabelů dle zákaznických specifikací, takže se
jedná spíše o certifikace produktů. Nicméně
se vede diskuze o budoucí generaci kabelů.
Protože patříme ke společnostem, které
jsou aktivní i ve vývoji nových produktů, tak
nečekáme, jaké novinky se na trhu objeví,
ale připravujeme nové konstrukce kabelů.

Kde všude se s nimi můžeme setkat?
V řadě zemí. Za všechny bych jmenoval

Českou republiku, Maďarsko, SRN, Rakou-
sko…

Jak jsou přijímány odbornou veřejností?
Kabely obecně jsou hodnoceny jako

prvek systémů, o kterém se moc nemluví,
protože jde o jakousi samozřejmou součást,
která tu je a nepůsobí problémy ani projek-
tantům, ani provozovatelům. Veřejnost se
tak většinou o kabelech dozví v souvislosti
s krádežemi a ochromením zabezpečova-
cích systémů. Ale to není otázka kabelů sa-
motných.

A pokud jde o srovnání s konkurencí?
V oboru signálních kabelů, jak už bylo ře-

čeno, jde o produkty specifikované a uvol-
ňované zákazníkem. Z toho plyne, že tech-
nicky jsme na trhu všichni srovnatelní.
V obchodě jde především o ceny a dodací
lhůty. Co se týká připravované generace ka-
belů, tam jde o čas a schopnost nabídnout
novinky.

Historie společnosti se začala psát před 101
roky. Jakými proměnami za tu dobu prošly
kabely, které spatřily světlo světa v Praze? 

Kabely se v průběhu doby musely přizpů-
sobit i okolnímu prostředí, které na ně má
vliv a naopak na které mají vliv kabely sa-
motné. S tím, že i samo prostředí prochází
vývojem. Vzhledem k tomu, že základní
poslání kabelů, tedy přenos energie, zůs-
tává. Tak setrvávají i základní materiály pře-
nosových médií pro elektrické přenosy -  jde
stále o měděný nebo hliníkový drát.  Co ale
prošlo zásadní inovací, jsou materiály izo-
lací a plášťů kabelů a s tím i jejich technolo-
gie zpracování. 

Izolační materiály se změnily z původních
gumových, textilních, papírových nebo na-
puštěných papírových (transformátorový
olej a kalafuna) na materiály plastové (od
PVC přes různé druhy a formy polyolefinů
až po silikon).

Ke slovu se dostaly i různé druhy výplňo-
vých hmot, které jsou aplikovány mezi jed-
notlivé prvky (žíly) kabelů z různých důvodů
(např. omezení podélného pronikání vody
do spojek v případě poškození kabelů).

Původní materiály plášťů jako olovo, bi-
tumen, jutová příze byly nahrazeny už zmí-
něnými plastovými materiály různých typů
vlastností, a to i charakteristik nově „defi-
novaných“ prostředím.  Typickým příkla-
dem jsou kabely s definovanými vlast-
nostmi, případně funkčností v podmínkách
požáru, kdy výrobce musí garantovat
předepsanou úroveň kvality pro dané po-
užití.

Co se poměrně zásadním způsobem
změnilo, je prokazování shody s požadavky
danými příslušnými normami. Podle typů
a oblasti použití jde o systém testů a certifi-
kací, který musí kabely absolvovat, než se
vůbec dostanou k zákazníkovi.

Z hlediska změn je nutné zmínit i kabely
optické (naše společnost je nevyrábí) a ka-

bely speciálních konstrukcí pro specifické
účely (na jejich vývoji Prakab intenzivně
pracuje).

Pružně reagovat na nové trendy a poža-
davky doby není nijak snadné a vyžaduje to
mít odpovídající zázemí. Vám se to daří.
Kde je klíč tohoto úspěchu?

Komunikace s projektanty, uživateli a zá-
kazníky, sledování soudobých trendů nejen
v oboru, ale také ve výzkumu a vývoji.
Chceme se stát partnery zákazníků a uživa-
telů našich produktů i v rámci budoucích ře-
šení a produktů. Prostě být nadále vnímání
jako inovativní společnost.

V úvodu interview jsme hovořili o motto
veletrhu. Ekologie a udržitelnost patří mezi
priority Prakabu. Můžete to více konkreti-
zovat?

Z hlediska toho, jak v designu lze dělat
poměrně málo, tak se relativně velký poten-
ciál skrývá v použitých mate riálech, techno-
logii a optimalizaci technologie výroby, lo-
gistiky a v řízení infrastruktury firmy. Nyní
připravujeme ESG report o naší společ-
nosti, v němž bude řada věcí, které jsme
v rozhovoru nastínili, konkretizována. 

Čtenáře by jistě zajímalo, nakolik je vašimi
odběrateli vnímána skutečnost, že patříte
mezi firmy, které nejen myslí na zelenou
budoucnost planety, ale i tak konají?

Velké koncerny (např. DB, energetické
firmy) se na to velmi často dotazují v rámci
svých poptávek/výběrových řízení s různou
váhou hodnocení této skutečnosti. Na dru-
hou stranu je třeba přiznat, že velmi často
je jediným kritériem cena/dodací lhůta. Nic-
méně marketingový efekt této aktivity není
hlavním cílem. Hlavním cílem je reálné sní-
žení negativního vlivu vyplývajícího z naší
činnosti.

Na závěr bych se rád zeptal, jaká by měla
být společnost Pražská kabelovna, až se
bude psát rok 2030?

Měla by být v očích zákazníků, odborné
i laické veřejnosti známa jako spolehlivý do-
davatel pro standardní a inovované pro-
dukty, jako partner pro vývoj nových pro-
duktů (materiálů pro aplikace v kabelech)
a jako firma s jasnou strategií a zajištěnou
budoucností. �
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V záplavě negativních zpráv se jen klo-
potně vyhledávají pozitivní informace
k nejsilnější evropské ekonomice

a dosavadnímu tahounovi unie zvané evrop-
ské. Němečtí průmyslníci i drobní podnika-
telé houževnatě vzhlížejí k roku 2023 se
směsí naděje a sebedůvěry, podlamované
skutečností, že řada negativních jevů se bude
v příštím roce spíše ještě prohlubovat a k op-
timismu tak vlastně není důvod. Nedostatek
energií a jejich extrémní ceny budou dále
dusit zejména energeticky náročná odvětví.
U silové elektřiny nastala napjatá situace
i v důsledku završování neústupného ideolo-
gického odstavování jaderných elektráren.
Pokud se zejména Zelení snaží obří němec-
kou ekonomiku a její pomyslný krevní oběh
– energetiku – briskně „převychovat“ pouze
na obnovitelné zdroje energie, což do omr-
zení sebevědomě hlásají – pak jen dále po-
kračují  v donkichotském souboji se zákony
fyziky.  Nedostatek zemního plynu se nepo-
chybně prohloubí, protože letos ještě Rusko
dodalo do Německa zhruba poloviční množ-
ství sjednaného každoročního objemu. Příští
rok to ale bude nejspíše čistá nula, což sym-
bolicky podtrhl i zatím stále kupodivu neob-
jasněný státní teroristický útok na oba plyno-
vody Nordstream. Kolem této povážlivé udá-
losti nadále vládne dunivé ticho.  

Daleko největším rizikem, přebíjejícím
všechna ostatní, ovšem zůstává nebezpečí
zatažení NATO do urputné, děsivě ne-
smyslné a zničující války na Ukrajině. Jedná
se zřejmě o jedno z největších ztroskotání
mezinárodní diplomacie v moderních ději-
nách. Nedávný incident v Polsku ukázal, že
k pádu do nezměrné propasti třetí světové
války stačí jen docela malý krůček. Ta veskrze
absurdní bratrovražedná válka už navíc stála
Německo stamiliardy eur (např. letošních mi-

mořádných 100 miliard eur pro Bundeswehr)
a další stamiliardy do ní poplynou, ať už bude
pokračovat, nebo nastane klid zbraní. Násle-
dovat bude obnova zničené Ukrajiny a záro-
veň nové kolo drahého a nevyzpytatelného
zbrojení – samozřejmě jen v zájmu odstrašo-
vání a obrany – v Evropě, kde vypukly již dvě
nejničivější války člověčenstva. 

Další osud Německa je v neposlední řadě
spojen také s otázkou, jak se vypořádá ze-
jména se dvěma fenomény dnešní doby se
vzletnými názvy „Green Deal“ a „Great
Reset“ a značně kontroverzními obsahy.
Pokud budou obyvatelé země trestáni za své

údajné „protiklimatické“ hříchy a dokonce
i za ty svých předchůdců a formou zákazů
a příkazů, moralizování a omezováním
osobní svobody tlačeni do odříkání, nekom-
fortu, ne-li rovnou bídy, pak od nich lze stěží
očekávat loajálnost a podporu „záchrany pla-
nety“. Tvůrci zelené ideologie jako by za-
pomněli, že nejlepší formou je i v tomto pří-
padě pozitivní motivace a cílené využívání
hravosti lidí. Nač zakazovat auta se spalova-
cím motorem, pokud je elektromobilita tak
senzační, jak se o ní tvrdí? Vždyť třeba digi-
tální fotografie a jiné pokrokové technologie
vždy rychle, elegantně a hlavně samostatně

Německo před branami roku 2023
Z čeho bude země žít po prohloubení deindustrializace?

32
4I2022

Dřívější tahoun německého hospodářství – automobilový průmysl – zažívá nevídaný pokles výroby. Pád
v počtu vyrobených vozů v Německu započal už v roce 2018, v roce 2020 pokračoval hlavně v důsledku
koronavirové krize a v minulém roce 2021 především kvůli nedostatku čipů. Výroba se tak nedobrovolně
vrátila na úroveň roku 1974. Zakázkové knihy automobilek jsou ovšem aktuálně plné – převis poptávky činil
v prvním pololetí 2022 v Německu zhruba 3,5 mil. ks. Celý vývoj souvisí také s globalizací – v roce 2019
vyrobily německé automobilky poprvé výrazně více vozů v Číně (přes 5 mil.) než v Německu. Pramen: Welt
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nahradily své předchůdce, aniž by jim v tom
musel stát ušlapávat cestu obřími subven-
cemi, výstavbou infrastruktury, likvidací kon-
kurence a dalšími úlitbami.  

Green Deal se zatím nestal lákadlem

Závěry poslední klimatické konference
v Egyptě naznačují, že EU zůstává se svou
Zelenou dohodou mimo výjimky (jako Ka-
nada, Norsko) osamocená. Většina zemí
světa zatím nehodlá obětovat této vizi svou
hospodářskou prosperitu. 

Smutnou skutečností je, že i kdyby si ně-
mecké obyvatelstvo svorně utáhlo opasky na
poslední dírku, s globálním klimatem to
nehne ani o píď. Protože cokoliv Německo na
svých dvou procentech světových emisí uše-
tří, s přehledem několikanásobně nahradí sa-
motná Čína se svými neustále přibývajícími
uhelnými elektrárnami.

Německá společnost nedosahuje
slibovaného souladu
Politikové současné vlády slibovali v předvo-
lebním boji, že společnost plnou propastí po
pandemické krizi sjednotí. Zatím se jí to moc
nepodařilo, místy došlo i k opaku. Obyvatel-
stvo Německa je stejně důkladně jako jinde
v západním světě rozděleno svými postoji
k aktuálnímu vývoji zhruba napůl – jako
podle nějakého podivného planetárního scé-
náře. Smutné je, že hranice mezi oběma
zatím hodně nesmiřitelnými tábory probíhá
často i v rodinách nebo mezi přáteli. Začalo
to bojem s klimatem, vyostřilo se během ko-
ronavirové krize a dovršuje se rozpory v pří-

stupech k válce na Ukrajině. To co jedni po-
važují za jedinou možnost bez jakýchkoliv al-
ternativ – například co nejrychlejší odchod
od fosilních paliv za jakoukoliv cenu, neboť
jinak hrozí koncem století apokalyptický
konec světa – považují druzí za spolehlivou
cestu do pekel už nyní. 

Konec kapitalismu v Německu

To je titul knížky z konce roku 2022 od Ulrike
Hermannové, vlivné redaktorky berlínského
deníku TAZ. Často je k vidění i v televizních
diskuzních pořadech. Hermannová tvrdí: „ka-
pitalismus skončí, protože ho k tomu donutí
ochrana klimatu a klimatická krize, příští epo-
chou bude ‚ekonomika přežití‘.“ Ochrana kli-
matu je podle ní neslučitelná s neustálým
hospodářským růstem (HDP), diktovaným
podstatou kapitalismu: „ochrana klimatu je
možná jen, pokud odbouráme kapitalismus.“
Přitom ale uznává, že kapitalismus byl ne-
obyčejně přínosným a výrazně přispěl k pro-
speritě lidstva. „Zelený růst“ ovšem pova-
žuje za naprosto iluzorní, protože zelené elek-
třiny nebude dostatek a kvůli nutnosti její
akumulace bude i drahá. Pokud má přesto
vystačit, musí dojít k nějaké formě „zeleného
smršťování“ například že se vyrobí jen to, co
se stačí recyklovat. Žongluje také s pojmy:
směnný obchod, ekonomika obecného
dobra, zřeknutí se spotřeby, zkrácení pra-
covní doby a nepodmíněný základní příjem.
Nakonec se dostává až k závěru, že kapitalis-
mus se zkrátka šine ke dnu a bude následo-
vat nějaká verze „ekonomiky přežití“. Jako
vzor ji posloužila britská dekonstrukce kapi-
talismu formou „válečného hospodářství“

od roku 1939. Údajně šlo o vysoce funkční
„soukromé a demokratické plánovité hospo-
dářství“, nesrovnatelné s tím sovětským dis-
funkčním. Nutné je ale posílení státu ze-
jména v plánování a rozdělování.  Nikdo se
podle autorky nemusí bát návratu do jeskyní,
ale cesty letadlem nebo soukromá auta už
nebudou možné při nedostatku zelené elek-
třiny. Nepovažovala by za žádnou tragédii ani
snížení německého HDP na polovinu. To by
pořád ještě odpovídalo zhruba roku 1978,
kdy se podle osobních vzpomínek Hermanno -
vé žilo docela dobře... 

Proč tolik pozornosti této autorce a jejím
bizarním úvahám? Jednoduše proto, že
s nimi v Německu zdaleka není sama a na ně-
kterých idejích se už pracuje i ve vysokých
patrech německé politiky.

„Německo stále provádí nejhloupější
energetickou politiku na světě“
Konstatuje to německý šestinásobný autor
bestsellerů a uznávaný finanční expert Marc
Friedrich, který je zástupcem jiného názoro-
vého spektra. Předpovídá, že očekávaný úpa-
dek Německa vstoupí do učebnic ekonomie
stejně jistě jako poválečný německý hospo-
dářský zázrak. Změnit tento vývoj podle Frie-
dricha lze jen tehdy, pokud politikové budou
prosazovat více realismu a méně ideologie.
Kvůli vysokým cenám energií odchází stále
více německých firem do zahraničí nebo
omezují či zavírají své provozy. Co by ještě
před třemi léty bylo považováno za nereál-
nou konspiraci, je nyní hořkou realitou. Pou-
kazuje například na děsivý růst německých
výrobních cen 45,8 procent v srpnu letošního

33
4I2022

>

I když se Německo považuje za lídra planetárního boje proti klimatickým změnám, dostalo se vlastním přičiněním v poslední době do prekérní situace: v obdobích bezvětří
– jako například na přelomu listopadu a prosince 2022 se stává jednou z nejhorších evropských zemí v uhlíkové intenzitě, vyjádřené v ekvivalentu gramu CO2 na vyrobenou
1kWh elektřiny. Horší jsou v těchto dnech jen Polsko, Estonsko a Kosovo, na podobné úrovni je Rumunsko. Příčinou je nutnost nouzového využití německých  uhelných
elektráren, které jsou nejhorším emitentem CO2. Jedná se o následek hlavně překotného odstavování jaderných elektráren s nulovými emisemi a také války na Ukrajině
a souvisejícího nedostatku zemního plynu. Šedivé sloupce u grafu vlevo ukazují potenciál neboli instalovanou kapacitu jednotlivých zdrojů. Ta je už dnes u větrné
a solární energie obrovská, ale když nefouká a nesvítí slunce, tak mohou v podstatě stejně jen „přihlížet“. Pramen: electricitymaps.com
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roku, s odstupem nejvyšší růst od začátku je-
jich sledování v roce 1955. Výrobní ceny jsou
přitom obávaným předjezdcem inflace.
Podle Friedricha způsobily „předinfarktový
stav“ německé ekonomiky chybná politická
rozhodnutí v posledních letech, stigmaticky
zaslepená ideologie a dogmatismus. Při
svém hodnocení dochází k celkem osmi zá-
sadním nepříznivým faktorům,  které se ne-
daří řešit: 
–  kompletně neúspěšná a překotná transfor-

mace energetiky – Energiewende
–  nadvláda ideologie namísto pragmatismu
–  sankce proti jednomu z hlavních dodava-

telů levných surovin a energií
–  nezdravá závislost na Rusku
–  neúspěšný měnový experiment (euro)

s nesmírnými finančními a sociálními ná-
klady

–  ignorování demografie
–  odpočívání na vavřínech
–  nedostatečné investice do vzdělání, výz -

kumu a inovací
V souhrnu pak tyto faktory trvale ohrožují

produktivitu práce a konkurenceschopnost
Německa. Zároveň je tak oslabena bezpeč-
nost zásobování obyvatel, jejich životní stan-
dard a tím i sociální smír. 

Nelze vše svalovat na napadení Ukrajiny
a válku
V polovině února 2022 uvedl šéf Thyssen-
Krupp Steel Europe v rozhovoru pro noviny
Handelsblatt: „Jen za posledních šest měsíců
stouply naše výdaje za plyn a elektřinu o tří-
místnou částku v milionech eur“. Tento vývoj
potvrdilo ocelárenské sdružení Wirtschaft-
svereinigung Stahl agentuře Reuters: „Ceny
elektřiny a plynu dramaticky stouply už v mě-
sících před ruským útokem na Ukrajinu
a zvýšily se téměř na trojnásobek oproti
cenám ze začátku roku 2021.“ Jednalo se
především o dopad Zelené dohody EU na
ceny energií kvůli drastickému zvýšení cen
emisních povolenek. Dnes je samozřejmě si-
tuace pro ocelárenství vlivem války a násled-
ného přerušení dodávek ruského plynu ještě
mnohem horší, protože patří k energeticky
nejnáročnějším odvětvím. Ocelárenské sdru-

žení varuje, že už před těmito cenovými ra-
nami patřila německá cena elektřiny k nej-
vyšším na světě. Konkurenceschopnost ně-
mecké oceli zvláště vyrobené v elektrických
pecích tak významně klesá a ohrožuje exis-
tenci branže v Německu. 

Informační chaos

Mainstreamová média si nadále libují v opti-
mistických zprávách např. o překvapivém
sice mírném, ale přesto existujícím růstu
HDP Německa ve III. čtvrtletí. Jenže pracov-
níci těchto medií průběžně ztrácejí prestiž
a hovořit o nich v dnešní době jako o „hlída-
cích psech politiků a demokracie“ už zní
spíše jako sarkasmus. O skutečném stavu
hospodářství proto více napoví informace na
konci článku pod čarou. Jedná se o výpovědi
vedoucích pracovníků průmyslových svazů,
kteří velmi dobře vědí, co se skutečně v jejich
branžích děje. Konec roku 2022 je tak v Ně-
mecku charakterizován roji do značné míry
chaotických informací, odrážejících nepokoj-
nost a zadrhávání dříve tak spolehlivého
a hladkého chodu německé ekonomiky. Po-
věstná harmonie německého hospodářství
jako by se ze země odstěhovala. Kupříkladu
tradiční motor německé ekonomiky automo-
bilový průmysl hlásí, že třetí čtvrtletí bylo
překvapivě neobyčejně ziskovým. Při bližším
pohledu se ale zjistí, že se jednalo o zvýšení
poptávky hlavně v segmentu vyšších tříd
a dražších aut, přinášejících zpravidla i vyšší
zisky. Zároveň ale VW naopak konstatuje vý-
razné snížení prodejů v Číně, která je jejím
nejdůležitějším zahraničním trhem. A sou-
běžně VW varuje, že nástup elektromobility
a další investice například do závodů na vý-
robu baterií jsou existenciálně ohroženy vy-
sokými cenami energií bez reálné naděje na
zvrat tohoto trendu.

Nesmírná odolnost a flexibilita patří
k DNA německých firem
Není divu, že se německé hospodářství zmítá
v tolika protikladných trendech. Od druhé
světové války nebylo ještě vystaveno půso-
bení takového souběhu významných a větši-

nou negativních faktorů najednou. Boj proti
změně klimatu, koronavirová krize, válka
téměř za humny, dvojciferná inflace, nedos -
tatek surovin, které se navíc zdražují, přetrvá-
vající problémy v logistických řetězcích, hlu-
boké zadlužování Německa, nedostatek kva-
lifikovaných pracovníků a celkový neklid ve
společnosti… Nic z toho nepřispívá k rych-
lému návratu do normálu. Proto je ve všech
odhadech dalšího vývoje zapotřebí hlavně tr-
pělivost. Možná už na jaře bude čas na přes-
nější odhady. Tedy poté co skutečně dopad-
nou na obyvatele a firmy plnou silou em-
bargo EU na dovoz ruské ropy a zvýšené
ceny energií – i když pro začátek tlumené ště-
drou německou státní podporou v celkové
výši 200 miliard eur. První skutečně kritická
zima bude za námi. Mnozí ale tuší, že příští
zima bude ještě mnohem složitější než ta le-
tošní. A to kvůli zřejmě nulovým dodávkám
plynu a ropy z Ruska. Zvláště náhrada kom-
pletního objemu ruského plynu je skutečně
obří a kdoví  zda vůbec řešitelný úkol. Během
psaní tohoto článku se objevila na první po-
hled nadějná zpráva, že Katar (3. největší zá-
soby plynu na světě) přece jen podepsal
s Německem rámcovou smlouvu na dodávky
tekutého plynu na minimálně patnáct let –
ovšem se zahájením dodávek až v roce 2026
a v objemu, který pokryje pouhá tři procenta
německé roční spotřeby plynu. 

Nic ovšem není německým firmám cizej-
šího než podléhat poraženeckým náladám
a vzdávat se bez boje. To platí i pro malé
a střední firmy – které jsou mnohdy neoby-
čejně zdatnými subjekty mezinárodního trhu
s mnohaletými zkušenostmi a pevnými zá-
klady. Je jich dohromady okolo 2,5 milionů
(tedy 99,4 % všech německých podniků)
a politikové je s oblibou nazývají „páteří ně-
mecké ekonomiky“. Některé z nich jsou do-
konce ve svých úzce specifických oborech
takzvanými skrytými šampióny – „hidden
champions“. Nedávno proběhla televizní re-
portáž kupříkladu o nenápadné firmě Katz
z jihozápadu Německa, která pokrývá svými
dodávkami papírových pivních tácků neuvě-
řitelné téměř tři čtvrtiny světového trhu! Ani
Čína zatím nedokázala narušit téměř mono-
polní postavení této mrňavé firmy. Ta dispo-
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● BASF – největší chemický koncern světa
s obratem okolo 22 miliard eur výrazně
omezil výrobu amoniaku (například k vý-
robě umělých hnojiv) ve svých provozech
v Ludwigshafenu a Antverpách kvůli vyso-
kým cenám plynu. Naopak přes výhrady
německých politiků nadále silně investuje
do svého nového už druhého velkého vý-
robního podniku v jižní Číně – celková in-
vestice tam dosáhne okolo 10 miliard eur. 
● Chemický a farmaceutický průmysl je nej-
větším průmyslovým spotřebitelem plynu
v Německu. Už koncem září hovořil Wolf-
gang Entrup, šéf svazu chemického prů-
myslu VCI o katastrofálním vývoji. Uvedl
dokonce, že zatížení, kterému je jeho branže
vystavena, nemá obdobu v žádném prů-
myslovém sektoru na světě. Firmy chystají
odchod z Německa, což může mít dominový

efekt pro další odvětví v Německu. Mezitím
se ozvaly například čistírny odpadních vod
a vodárny, že trpí  nedostatkem chemikálií
pro čištění pitné vody měst a obcí. 
● Zhruba stovka dříve vysoce rentabilních
podniků chemického průmyslu v Leuně
v průměru snížila v posledních měsících
svou produkci o 50 %. Ohroženo je dohro-
mady okolo 12 000 pracovních míst a na-
vazující obory jako elektrotechnika, strojí-
renství, stavebnictví a zemědělství.  
● Subdodavatelé automobilového prů-

myslu patří s ohledem na nízké marže
a klesající počty vyrobených aut k nejohro-
ženějším branžím v Německu. V říjnu 2022
například ohlásil insolvenci jeden z největ-
ších subdodavatelů – firma Borgers se
zhruba 6 000 zaměstnanci a ročním obra-
tem téměř 700 mil. eur.

● Německé stavebnictví postaví letos jen
asi 280 tisíc ze 400 tisíc bytů, které si vyty-
čila za minimální roční kvótu spolková
vládní koalice. Po letošním očekávaném
poklesu obratu ve stavebnictví o -5,5 pro-
centa (očištěno od inflace) se příští rok
očekává dokonce -7,2 procenta hlavně
v důsledku zvýšení cen materiálů, práce,
ztrojnásobení stavebních úroků a postup-
ného odchodu investorů z oboru. Také se
projevuje nedostatek investic ze strany
měst a obcí, které letos investovaly o 120 mi -
liard euro méně než loni.
● Dřívější dlouholetý šéf firmy Siemens
Joe Kaeser (nyní vede dozorčí rady Daim-
ler Truck a Siemens Energy) zpochybnil,
jestli bylo ze strany současné spolkové
vlády rozumné vypovědět dodávky ropy
a plynu z Ruska bez nějaké rozumné alter-

Přibližně v době, kdy píšu tyto řádky v první dekádě prosince 2022 mimo jiné:

Německo před branami roku 2023
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nuje svou stoletím prověřenou a detailně
propracovanou výrobní a obchodní strategií,
kompletním hodnotovým řetezcem od pora-
ženého stromu v blízkém lese až po vzorně
zabalené a zákazníkovi včas dodané tácky.
Mezi charakteristiky této firmy patří hbitá ino-
vativnost, průběžný kontakt se zákazníky i pl-
nění jejich individuálních přání. 

Na co by se mělo Německo zaměřit do
budoucna?
Německo si zachovává stále ještě silné po-
stavení například v automatizaci. Propojení
strojů, velkých průmyslových výrobků a inte-
ligentního sofwaru – v tom je Německo stále
na špici. Prezident spolkového svazu prů-
myslu BDI Siegfried Russwurm k tomu opti-
misticky dodává: „Německý model speciali-
zace na vysoce kvalitní, technologicky špič-
kové průmyslové zboží a související služby
byl vždy vystaven otřesům – a často byl pro-
hlášen za mrtvý. Ani tentokrát se ale nestane
chmurná předpověď skutečností – navzdory
všem rizikům. Německé společnosti stále

znovu dokazují, že se vcelku pružně přizpů-
sobují novým příležitostem i hrozbám a udr-
žují si mezinárodní konkurenceschopnost.“  

Také Christian Klein, šéf softwarové SAP
věří, že: „Německo má velmi dobré předpo-
klady k tomu, aby si v příštím desetiletí udr-
želo vedoucí postavení ve světové ekono-
mice. Důvodem je stále vysoká inovační
schopnost Německa díky velkému technolo-
gickému know-how zejména v mezinárodně
silných  průmyslových odvětvích jako je mo-
bilita, strojírenství nebo chemický průmysl.
A to díky vysokému porozumění globálnímu
propojení“. 

Jistý optimismus vyvolávají také ohlášené
velké investice do nových výrobních podniků
v Německu: výroba čipů (Intel, Infineon), ba-
terií pro elektromobily, léčiv nebo solárních
panelů. Nutno ale zároveň dodat, že výroba
čipů a baterií se neobejde bez miliardových
subvencí a celkově tyto (znovu-) nastupující
obory nevytvoří mnoho pracovních míst ani
samotné nezajistí prosperitu Německu. 

Německo také patří ke špičce ve vodíko-
vých technologiích, zažívajících v EU svou

renesanci, ale také v dalších oborech, sou-
visejících s ochranou klimatu. Předpokla-
dem dalšího úspěšného rozvoje Německa je
ale naléhavá potřeba pokračování digitali-
zace, debyrokratizace a podpora rozvoje
vědy, výzkumu a vzdělávání a v neposlední
řadě zajištění kvalifikovaných pracovních sil,
jichž začíná být v mnoha oborech kritický
nedostatek. Silné ročníky – „babyboomer“
– odcházejí houfně do důchodu a celý ně-
mecký důchodový systém se začíná pováž-
livě drolit.  

Neuspěšná jednání v USA

Při dopisování tohoto článku přišla zpráva
o zklamání při třetím kole jednání EU s vlá-
dou USA o kontroverzním protiinflačním zá-
koně „Inflation Reduction Act“ (IRA).  Prezi-
dent BDI Rosswurm, který je zároveň před-
sedou společné Transatlantic Business Initi-
ative prohlásil, že „jednání z pohledu ně-
meckého hospodářství nebyla příliš
úspěšná“. Zjednodušeně řešeno: americká
strana nehodlá na zákonu nic měnit. Nejpro-
blematištější je, že zákonem slibované sub-
vence a daňové výhody pro technologie še-
trné ke klimatu jsou vázány na využívání pro-
duktů z USA nebo na jejich výrobu přímo
v USA.  Od začátku ledna 2023 startují pro-
gramy, vyplývající z IRA.  Mnoho podniků
v EU včetně Německa proto intenzivně zva-
žuje přesměrování svých dalších investic do
USA, kde mohou vyrábět mnohem ziskověji
než v EU. Ohrožena je například investice
švédské společnosti Northvolt do Gigafac-
tory na severu Německa. Není divu: cena
plynu v USA je například ve srovnání s Ně-
meckem na konci roku 2022 zhruba šestiná-
sobně nižší. Ekonomická válka s USA – to je
něco, co by teď potřebovalo Německo ze
všeho nejméně.

Věřme, že se Německu podaří zdárně pro-
plout divokými peřejemi zcela ojedinělého
souběhu několika krizových trendů, neboť
i další osud české ekonomiky je s ním  pevně
spjat. �

Zdeněk Fajkus, Mnichov
Prameny: Focus, Sächsische Zeitung, Welt 
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nativy a dodal: „Něco takového by bylo
v podnikání neodpustitelné, v něm byste si
museli nejdříve zavázat jiné dodavatele“.
● Na fóru bavorských průmyslových a ob-
chodních komor v Ingolstadtu v říjnu 2022
varoval zástupce ředitele IHK München
Peter Kemmerer, že Bavorsko ztrácí svou
konkurenceschopnost kvůli cenám energií.
V roce 2019 stála MWh plynu 20 eur, v říjnu
2022 už 150 až 200 eur. Kvůli fungování sy-
stému „Merit-Order“ přeskakuje také zvy-
šování cen plynu zároveň automaticky do
cen elektřiny. Španělsko tento systém zru-
šilo už v květnu 2022 a má podstatně nižší
ceny elektřiny. Kemmerer zdůraznil, že
pokud budou pokračovat takto vysoké
ceny energií, třetina bavorských podniků
přežije maximálně půl roku… Během fóra
taky zaznělo: „Vynucujeme si odchod ze
všeho možného – ale vstup do ničeho“
jako narážka na německý odchod od ja-
derné energie a uhlí bez zjevné náhrady.

● Ředitel firmy Trigema Wolfgang Grupp
(největší německý výrobce sporto v -
ního oblečení) kritizuje:  „Není možné,
aby občané museli mrznout kvůli tomu,
abychom mohli dodávat stále více zbraní
na Ukrajinu. Někde musí člověk mít
rozum“.
● Ve třetím kvartálu dále klesla o čtvrtinu
výroba hliníku v Německu ve srovnání se
stejným obdobím 2021. „Cenová hladina
elektřiny stále neumožňuje ekonomickou
výrobu v zemi a nutí provozovatele hliní-
káren postupně odstavovat své pece.
„Mám velké starosti, zda tato základní su-
rovina má v Německu ještě nějakou bu-
doucnost,“ říká Rob van Gils prezident
asociace Aluminium Deutschland e.V. za-
čátkem listopadu 2022. 
● Institut německého hospodářství IW
v Kolíně nad Rýnem dospěl ve svých vý-
počtech k závěru, že kdyby nebylo pande-
mie a války na Ukrajině, dosáhla by při-

daná hodnota, vytvořená německým hos-
podářstvím v letech 2020-2022 celkově
o 450 miliard eur (skoro 11 bilionů korun)
vyšší hodnoty. Jedná se o téměř stejný
pokles přidané hodnoty jako v období krize
globálních finančních trhů (500 miliard
eur), která započala v roce 2007. Aktuální
ztráty ale přinejmenším z důvodu války na
Ukrajině budou pokračovat i v příštím
roce. 
● Největší německý obchodník s plynem
společnost Uniper, nacházející se ve fázi
zestátnění, zaznamenal za prvních 9 mě-
síců roku 2022 čistou ztrátu 39,3 miliardy
eur, tedy zhruba 950 miliard korun. Jedná
se o největší ztrátu jednoho podniku v ně-
mecké hospodářské historii.
● Celkový spolkový dluh Německa dosáhl
koncem roku 2019 výše přibližně 1,3 bili-
onů eur a postupně rostl po dobu 70 let.
Za pouhé 3 roky 2020-2022 však vyskočil
o 62 procent na celkových 2,1 bilionů! 

Pozoruhodný růst podílu obnovitelných zdrojů energií OZE na výrobě elektřiny v Německu dosáhl v roce
2021 více než 41 %. U nejvýznamnější energetické položky – tepla, které tvoří více než polovinu spotřeby
všech energií – ale činí podíl OZE jen 16,5 %, u dopravy dokonce jen skromných 6,8 %.  Na konečné
spotřebě energie v Německu se v roce 2021 podílely OZE 19,7 procenty – tedy ani ne pětinou. Německo je
proto zatím i po deseti letech intenzivního prosazování „Energiewende“ stále ještě vysoce závislé na
fosilních energiích Pramen: Umweltbundesamt
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Vánoční svátky představují pro mnoho
domácností příležitost vyměnit starý
elektrospotřebič za nový. Týká se to

i různých typů svítidel. Ta si lidé v tuto dobu
pořizují často jako doplněk interiéru pro vy-
tvoření sváteční atmosféry. V tuzemských do-
mácnostech je celkem více než 63 milionů sví-
tidel, jak vyplývá z průzkumů společnosti
EKOLAMP. 

Češi se nebojí se světly a světelnými zdroji
experimentovat a různě je kombinují. V tuzem-
ské domácnosti je svítidel v průměru čtrnáct,
například stropních či nástěnných, lustrů,
lamp či lampiček. 

„Nejčastěji využívají domácnosti ke svícení
LED technologii – jak ve formě žárovek, tak ce-
lých svítidel s integrovanými LED diodami.
Obliba tohoto typu osvětlení je dána úspor-
ností, dlouhou životností a touhou zlepšit
nejen světelný komfort, ale i vzhled domác-
nosti,“ shrnuje poznatky z minulých let Zuzana
Adamcová, zástupkyně společnosti EKOLAMP. 

I kvůli vysokým cenám energií společnost
EKOLAMP očekává, že lidé budou více vyřazo-
vat neúsporné typy žárovek, například haloge-
nové. „Provoz 40wattové halogenové žárovky
se už prostě nevyplatí a někdy je lepší nahradit

ji už před koncem životnosti,“ říká Zuzana
Adamcová.

Službu recyklace mají spotřebitelé
předplacenou
Elektroodpad rozhodně nepatří do koše,
protože jej lze téměř 100% recyklovat a vy-

tříděné materiály znovu využít. „Navíc je
nutné z odpadu odborně odstranit případné
zdraví škodlivé látky, například toxickou rtuť,
která se v malém množství nachází v úspor-
ných zářivkách obsahujících luminofor,“ vy-
světluje Zuzana Adamcová. Elektroodpad
lze odevzdat k likvidaci ve sběrných dvorech
obcí či v obchodech s elektrem. 

Pozor, světelné zdroje – žárovky – je
nutné z lustrů a lampiček vymontovat a ulo-
žit výhradně do speciálních sběrných
nádob. V žádném případě se nesmějí vyha-
zovat mezi jiné vyřazené elektrospotřebiče.
„Důvodem je křehkost světelných zdrojů:
mezi ostatním elektroodpadem by se mohly
rozbít. Některé typy navíc obsahují malé
množství rtuti, která by se při rozbití mohla
uvolnit do okolí,“ vysvětluje Zuzana Adam-
cová.

Služby zpětného odběru a ekologické recy-
klace si lidé předplácejí při nákupu nového
spotřebiče. „Od roku 2021 je částka za recy-
klaci navíc uvedena na účtence samostatně,
aby bylo spotřebiteli jasné, kolik za službu
platí, a připomněla mu, aby této služby vy-
užil,“ uzavírá Zuzana Adamcová, zástupkyně
společnosti EKOLAMP. �

Když elektrospotřebič doslouží, lidé ho s nej-
větší pravděpodobností ekologicky zlikvidují
odložením do sběrného dvora (38 %) či sběrné
nádoby (22 %). 19 % respondentů se přiznalo,
že by elektroodpad neekologicky vyhodilo do
popelnice či si ho nechalo doma. 

„Až dosloužím, chci do sběru,“ říká starý
známý slogan. Z ankety společnosti EKOLAMP
vyplynulo, že se tímto heslem řídí většina do-
tázaných spotřebitelů. Když elektrospotřebič
doslouží, lidé ho nejpravděpodobněji odloží
do sběrného dvora (38 %) nebo sběrné ná-

doby (22 %). Nejméně by využili možnosti vrá-
cení v obchodu s elektrem (4 %).

„Sběrný dvůr lidé preferují pro většinu
druhů elektroodpadu, přičemž sběrnou ná-
dobu by využili spíše pro menší spotřebiče
typu žárovka či žehlička. Objemná zařízení jako
pračka či sporák by ale většinou vrátili při ná-
kupu nového zařízení,“ shrnuje závěry ankety
Zuzana Adamcová ze společnosti EKOLAMP.

Pětina lidí odloží elektroodpad do šuplíku
či popelnice
Výsledky ankety ukazují, že popelnice na
směsný odpad (10 %) či odložení doma (9 %)
patří rovněž mezi častá místa, kde elektrood-
pad končí. Doma v šuplíku končí hlavně mo-
bilní telefony. „Pokud jde o popelnici, tam
elektroodpad rozhodně nepatří, protože pak
skončí na skládce či ve spalovně. Ze zařízení
musí být odstraněny potenciálně nebezpečné
látky, jinak ohrozí životní prostředí. Navíc vět-
šinu materiálu lze recyklovat a znovu využít,“
upozorňuje Zuzana Adamcová.

U recyklace světelných zdrojů lidé často
chybují
Světelné zdroje – žárovky – patří také mezi elek-
troodpad, který do koše nepatří. Dobrou zprá-
vou je, že 71 % preferovaných míst likvidace je

ekologických: zejména sběrná nádoba (34 %)
a sběrný dvůr (20 %). Do popelnice nicméně žá-
rovku vyhodí 29 % respondentů, což je neeko-
logická volba. „Žárovky do koše nepatří, ze-
jména ty kompaktní s příměsí rtuti, která musí
být odebrána a ekologicky zlikvidována.
Všechny typy světelných zdrojů je možné odev -
zdat do jedné sběrné nádoby k tomu určené,“
vysvětluje Zuzana Adamcová. Platí to i pro
staré wolframové a halogenové žárovky, které
původně k recyklaci určeny nebyly. Přestože byl
jejich prodej zakázán, stále je lze koupit. �
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Anketa: Co udělají lidé s elektroodpadem? 

Koncem roku roste množství „světelného“ elektroodpadu,
domácnosti se zbavují starých spotřebičů
K výměně motivuje snaha zlepšit osvětlení bytu či rodinného domu a snížit účet za energie. Nejčastěji
se ke svícení využívají LED technologie. Vzniklý elektroodpad rozhodně nepatří do koše, třeba
i takové žárovky lze téměř celé recyklovat.
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Videa z programu, připraveného Ondře-
jem Srbou z Centra výzkumu Řež, byla
zaznamenána na semináři v prostorách

Hospodářské komory ČR. Jednotlivé příspěvky
představují a vysvětlují perspektivní metody,
které materiálový výzkum Centra výzkumu Řež
a ÚJV Řež využívá. Videa jsou umístěna na
YouTube kanálu ÚJV, odkazy najdete u jednot-
livých příspěvků níže.

Koroze stokrát jinak

Ondřej Srba, Centrum výzkumu Řež 
Koroze je samovolné, postupné rozrušení kovů
či nekovových organických i anorganických
materiálů vlivem chemické nebo elektroche-
mické reakce s okolním prostředím. Může pro-
bíhat v plynech, v kapalinách, ale i v zeminách
či různých chemických látkách, které jsou s ma-
teriálem ve styku. Laboratoře Centra výzkumu
Řež moderními metodami studují, co korozi
ovlivňuje a jak se jí bránit. 
https://youtu.be/CFRCjccsjTk

Využití gamma záření při testování
materiálů a komponent pro vesmírné
aplikace
Michaela Rabochová, 
Centrum výzkumu Řež
Radiační odolnost komponent určených pro
vesmírné technologie získává v současnosti na
významu vzhledem k použití levnějších a snad-
něji dostupnějších komponent. Tento trend
souvisí s rozvojem nových přístupů ke stavbě
malých družic, tzv. CubeSatů. Sílící požadavky
na výdrž, stabilitu a životnost satelitů, a záro-
veň tlak na co nejnižší pořizovací cenu, vyžadují
použití snadno dostupných, ale zároveň prově-
řených dílů s prokázanou odolností v daném
rozsahu předpokládaných provozních podmí-
nek.
https://youtu.be/xFRcXAA_65I

Trendy ve výrobě silnostěnných
komponent ze speciálních slitin

Josef Strejcius, Centrum výzkumu Řež
Pokroky v oblasti výroby klíčových komponent
malých modulárních reaktorů na bázi práškové
metalurgie a vysokoteplotního izostatického li-
sování, svařování elektronovým paprskem a la-
serového navařování protikorozních povlaků.
https://youtu.be/EoyV9zHDQOE

Mikroanalytické a jaderně-forenzní
schopnosti Centra výzkumu Řež
Jan Lorinčík, Centrum výzkumu Řež
Laboratoř prvkové a izotopové mikroanalýzy se
stala členem sítě analytických laboratoří Mezi-
národní agentury pro atomovou energii a koor-
dinuje účast českých laboratoří v mezinárodních
jaderně-forenzních akcích. Seznamte se s klíčo-
vými analytickými schopnostmi laboratoří a je-
jich možností analytické podpory českých stát-
ních institucí i průmyslových podniků.
https://youtu.be/2KeeoH4T_aI

Vysokoteplotní mineralizace
radioaktivních a nebezpečných odpadů
Jan Hadrava, Centrum výzkumu Řež
Bezplamenná oxidace v tavenině soli (molten
salt oxidation MSO) je tepelný zušlechťovací
proces nebezpečných a radioaktivních odpadů.
Tato technologie je považována jako alterna-
tiva běžného spalování a může být řešením při
likvidaci nebezpečných odpadů.
https://youtu.be/LdXXT_j2xm0

Moderní metody a nástroje pro
diagnostiku vad v materiálech
Pavel Mareš, Centrum výzkumu Řež
Nedestruktivní metody se běžně používají
v mnoha oblastech lidské činnosti. Většina

z nich se využívá pro kontroly v jaderných i kla-
sických elektrárnách a i v dalších odvětvích
průmyslu k identifikaci vad na bezpečnostně
důležitých komponentech. Včasná detekce vad
a sledování životnosti zařízení vede ke snížení
nákladů na provoz zařízení ať z důvodu neplá-
novaných odstávek nebo naplánování pří-
padné opravy. Z těchto důvodů se zvyšuje tlak
na kvalitu prováděných kontrol, zavádění no-
vých metod a technik zkoušení a automatizace
s využitím robotických manipulátorů.
https://youtu.be/gUG93UNkxig

Perspektivní metody experimentálního
hodnocení materiálů pro zajištění
dlouhodobého provozu
Radim Kopřiva, ÚJV Řež
Posun materiálového výzkumu k využití mini-
aturizovaných těles (SPT, miniCT) pro zkoušky
materiálů průmyslových komponent. Moderní
metody odběru vzorku a testování dovolují
bezpečně odebrat materiál i ze zařízení, které
je v provozu. 
https://youtu.be/1V2u_ipRQyM

HELCZA – testování materiálů vysokým
tepelným tokem
Richard Jílek, Centrum výzkumu Řež
Zařízení HELCZA je určeno pro cyklické namá-
hání testovaných vzorků vysokým tepelným
tokem za účelem zjištění tepelné odolnosti,
chladicích schopností vzorků. Jeho pomocí lze
za podmínek vysokých tepelných toků prová-
dět výzkum materiálů a fyzikálních jevů. Tepel-
ného toku je dosahováno za pomoci elektro-
nového svazku emitovaného z elektronového
děla o maximálním výkonu 800 kW. Zařízení
HELCZA je vybaveno speciálními nosiči vzorků
s přípojkami na chlazení umožňující testování
vzorků až do maximální velikosti 4 m².
https://youtu.be/cawqdqFh_RE �

Skupina ÚJV představila moderní metody v testování materiálů
 Unikátní laboratoře Skupiny ÚJV dokážou díky špičkovému vybavení a široké škále analýz
zodpovědět vývojářům, výrobcům i provozovatelům technologií řadu otázek, souvisejících s chováním
materiálů v různých podmínkách. 
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Studii proveditelnosti na využití
zeleného vodíku vypracovali
specialisté ze ŠKODA PRAHA

pro Unipetrol Orlen v roce 2021 a zí-
skali tak cenné reference pro další za-
kázky podobného zaměření. Tato zkuše-
nost se brzy přetavila i v objednávku na
dodání studie proveditelnosti obdob-
ného rozsahu jako pro Unipetrol Orlen,
tentokrát pro sesterskou společnost
Spolana.

V září 2022 odborníci ze ŠKODA
PRAHA úspěšně dokončili studii prove-
ditelnosti pro možnost efektivního vy-
užití surového vodíku z technologie
membránové elektrolýzy (PEM). Studie
obsahovala technickou  i ekonomickou
část – cash flow model.

První etapa prací zahrnovala posou-
zení možnosti využití surového vodíku
ve třech základních scénářích. První
scénář představoval výrobu zeleného
vodíku a jeho externí prodej pro mobi-
litu s variantami, kdy zdrojem zelené
elektřiny je buď vlastní FVE (pevná
i plovoucí instalace na vytipovaných lo-
kalitách zadavatele), nebo nákup elek-
třiny z externího trhu. Druhý scénář za-
hrnoval spoluspalování vodíku pro
energetické účely v nově vybudovaném
plynovém kotli a souvisejících zaříze-
ních (možnost spalování libovolného
poměru vodíku a zemního plynu v závis -
losti na produkci surového vodíku).
Třetí scénář se zabýval využitím vodíku
na další chemické zpracování – výroba
cyklohexanonu.

Ve druhé etapě byl proveden odhad
nákladů CAPEX a OPEX pro jednotlivé
scénáře uvažovaného modelu (tzv. va-
luační model) a ve spolupráci se zákaz -
níkem byl zvolen jeden scénář pro de-
tailní rozpracování v další fázi pro-
jektu.

Ve třetí etapě bylo finalizováno tech-
nické řešení vybraného scénáře, včetně
vyhodnocení možností přepravy vodíku
do hlavního města Prahy. Byla do-
plněna identifikace nebezpečných/ha-
varijních stavů procesních zařízení no-
vého zdroje, byla zpracována koncepce
požární ochrany a 3D model možného
dispozičního řešení nové technologie.
Studie rovněž obsahovala navržení op-
timálního způsobu fázování výstavby,
včetně návrhu harmonogramu vý-
stavby a ploch pro zařízení staveniště.
Zároveň s finalizací vybraného scénáře
byla samozřejmě provedena i aktuali-
zace valuačního modelu z druhé etapy.

ŠKODA PRAHA přistupuje ke studiím
proveditelnosti jako ke generální do-

dávce a proto zákazníkovi nabízí i další
etapy projektu – vypracování vyhodno-
cení vlivů na životní prostředí (Stu -
die EIA), zpracování dokumentace pro
územní a stavební řízení, přípravu zadá-

vací dokumentace pro výběrové řízení,
podporu během výběrového řízení, re-
alizaci díla a autorský dozor. Služby pro
využití obnovitelných zdrojů tak před-
stavují ucelený komplex prací. �
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ŠKODA PRAHA posiluje v segmentu využití vodíku
ŠKODA PRAHA ze skupiny ÚJV, jako tradiční dodavatel elektráren na fosilní paliva, reaguje na
dlouhodobé ekologické trendy a rozšiřuje portfolio svých dodávek o technologie pro výrobu elektřiny
a tepla z obnovitelných zdrojů. Příkladem takových inovativních technologií je oblast výroby
a zpracování vodíku, ve které ŠKODA PRAHA úzce spolupracuje s oddělením Vodíkové technologie
a inovace v energetice ÚJV.

Vodíkový HUB – 3Dmodel

Vodíkový HUB
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Otom, jaké inovace do tohoto segmentu
přinesly nové IoT technologie, jsme
hovořili s Tomášem Bauerem ze spo-

lečnosti ZAT a.s.

Pane Bauere, než se podíváme na možnosti
bezdrátových technologií, shrňme si, v čem
spočívá princip katodové ochrany.

Přenosové soustavy složené z potrubí pra-
cují s vysokým tlakem. Vzhledem k tomu, že
na něj působí okolní zatěžující vlivy, může ma-
teriál, např. ocel, dosáhnout hraniční zátěže.
Silná koroze pak vede v extrémních případech
i k selhání potrubí. Důsledkem jsou úniky ne-
těsnostmi, které mohou způsobit vážné
hmotné škody a poškodit životní prostředí.
V běžném provozu je proto třeba stav potrubí
průběžně monitorovat. Obzvláště korozi je
nutné sledovat v každé formě a na každém jed-
notlivém prvku. Princip katodové ochrany tedy
spočívá v ochraně kovu proti korozi pomocí
katodické polarizace, a to buď vnějším zdrojem
proudu, nebo spojením s kovem se záporněj-
ším potenciálem – takzvanou obětní anodou.
Ta se pozvolna korozně rozpouští a tím je po-
trubí chráněno. 

Jak se aktuálně zjišťuje stav potrubí?
Pro zjištění stavu katodové protikorozní

ochrany se na vybraných, pro měření uzpů-
sobených místech podél potrubí sleduje na-
pěťová hladina a dle naměřených hodnot se
přizpůsobuje intenzita ochranného proudu.
Těchto míst může mít provozovatel tisíce. Ty
se standardně ve stanoveném období, napří-
klad kvartálně, monitorují. Technický pracov-
ník na místě zjistí aktuální stav a ze záznam-
níku načte údaje. Dříve se na zpracování dat
používaly excelové tabulky. Zhruba od roku
2008 je firmám k dispozici informační systém
Gasacor, který umožňuje zpracování a ana-
lýzu dat a zároveň usnadňuje kontrolu a ří-
zení procesů katodové ochrany na úrovni
celé sledované soustavy. Vedoucí pracovníci
tak mají k dispozici podrobné analýzy a na-
měřená data mohou jednoduše sdílet mezi
více subjekty. Sledovanými daty jsou napří-
klad informace o místě měření – tedy trasa,
úsek nebo bod, dále objekt měření, kterým
může být potrubí, chránička, sonda apod., či
naměřené veličiny, jako jsou napětí, hmot-
nostní úbytek atd. 

Jak se tyto údaje předávají do systému?
Údaje ze záznamníků se v současné době

zadávají do systému manuálně za podpory in-
teligentního formuláře pro vkládání naměře-
ných hodnot nebo importem z měřicích zaří-
zení MEg20 či z aplikací třetích stran. Gasacor
dnes používají všechny velké společnosti pro-
vozující produktovody na území České repu-
bliky, například GasNet, EG.D či Pražská plyná-
renská nebo ČEPRO.

A tím se dostáváme k inovacím, které umož-
ňují nové IoT technologie. V čem spočívají?

Nové IoT technologie přinášejí firmám
značné benefity, a to i v oblasti katodové

ochrany. Poskytují bezdrátový sběr, přenos
a zpracování pro následnou analýzu dat.
Umožňují jim výrazně snížit provozní náklady
a prodloužit životnost monitorovacích zařízení.
Například IoT platforma SimONet, určená pro
monitorování distribuční sítě, poskytuje

funkce typu mapování distribuční sítě, moni-
toring nestandardních jevů, shromažďování
údajů za účelem prediktivní či preventivní
údržby atd. Co je však hlavní, že jsou finančně
nenáročné s krátkou dobou návratnosti a rych-
lým časem pro jejich nasazení. V současné
době jsou například pro úniky tepla ve složi-
tém terénu nasazovány drony s termokame-
rou – i zde mohou IoT nástroje výrazně po-
moci. 

V čem jsou konkrétní výhody bezdrátového
sběru a přenosu dat?

Bezdrátová technologie pro komplexní  ře-
šení aktivní katodové ochrany má několik ne-
sporných výhod, které doposud v tak jednodu-
ché a finančně dostupné formě nebyly k dis-
pozici. Poskytuje bezobslužný sběr dat s pra-
videlným odesíláním všech zaznamena-
ných měření do informačního nástroje. Díky
bezdrátovému měření má provozovatel pro-
duktovodů či jiných zařízení data o stavu po-
trubí z měřicích míst i o správné funkci kato-
dové ochrany k dispozici téměř on-line nebo
podle frekvence, kterou si sám určí. Zároveň
odpadá potřeba asistence technika na místě.
Především v dnešní době, kdy je nedostatek

IoT technologie zefektivní 
a zlevní ochranu potrubí před korozí
Katodová ochrana je nedílnou součástí zabezpečení potrubí před korozí. Je stěžejní nejenom pro
provozovatele přenosových soustav, ale také pro teplárny či průmyslové podniky využívající potrubní systémy. 
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Druhy katodové ochrany
Standardně se používají prvky aktivní
a pasivní ochrany. Pasivní protikorozní
ochrana spočívá v pokrytí vedení ná-
těry a povlaky. To však není dostaču-
jící, jelikož i malé defekty v povlaku
vedou k rychlým lokálním projevům
koroze. Proto je k pasivní protikorozní
ochraně nezbytná i aktivní katodická
protikorozní ochrana, kdy se u chrá-
něné konstrukce, např. potrubí, ve
vzdálenosti cca 200 až 300 m vybuduje
obětní anoda a spojí se s kladným
pólem zdroje stejnosměrného proudu,
záporný pak s potrubím. Obětní
anoda, tedy anodové uzemnění, se po-
zvolna korozně rozpouští a tím je po-
trubí chráněno. 

CI04_22_40_41_IoT technologie_ZAT_CI_SABLONA  07/01/23  21:14  Stránka 40



pracovní síly a zvýšený tlak na mzdové ná-
klady, je to pro firmy značný benefit. 

IoT platforma SimONet je také ideální pro
místa, která jsou exponovaná a pro zákazníka
kritická. Umožňuje sběr dat z odlehlých loka-
lit bez možnosti externího napájení či z míst
se složitou instalací  kabelového přenosu dat .
Modul je napájen bateriově s životností až čtyři
roky v závislosti na místních podmínkách. Pře-
nos se realizuje přes moderní bezdrátovou
technologii NBIoT. Modul lze také přenášet
z místa na místo dle aktuální potřeby měření. 

Jaké jsou další výhody této nové technologie?
Jde především o způsob přenosu dat a větší

uživatelský komfort. Jak už bylo řečeno, tech-
nik musel data na místě osobně změřit a přes
záznamník je uložit do souboru, který pak im-
portoval do Gasacoru na svém počítači. To vše
nově odpadá, data se ze záznamníku automa-
ticky ukládají do inovovaného informačního
systému postaveného na vizualizační plat-
formě SimONet. Díky tomu poskytuje daleko

vyšší frekvenci a objem monitorovaných dat,
ze kterých lze lépe analyzovat stav a predikovat
dle toho údržbu. Pracovníci mají neustále k dis-
pozici komplexní monitoring elektrických i ne-
elektrických veličin. V případě překročení na-
stavených veličin či havárie systém automa-
ticky nahlásí chybu, což vede k jejímu rychlému
a efektivnímu  odstranění . 

Může zaměstnanec využít pro přístup k infor-
macím třeba mobilní telefon?

Samozřejmě, data lze jednoduše podle uži-
vatelského oprávnění zobrazit v telefonu, ta-
bletu nebo v jiném inteligentním zařízení. Pra-
covník si také může nastavit zobrazení jen
těch údajů, které pro svou práci potřebuje.
Technici ji v terénu využijí například v GPS na-
vigaci ve svém mobilu s přesným umístěním
měřičů. Nový Gasacor také automaticky vy-
tváří reporty, které jsou ve zvoleném časovém
období zasílány odpovědným pracovníkům.
Pokud bych to shrnul, díky přehledu o celém
chráněném potrubí a analýze může firma

efektivně a ekonomicky řídit katodovou
ochranu. 

IoT technologie a informační nástroj pro
správu katodové ochrany jsou české, nebo za-
hraniční produkty? 

Informační nástroj Gasacor s využitím IoT
platformy SimONet pro sběr, uložení, vyhodno-
cení a vizualizaci informací je z dílny vývojářů
české společnosti ZAT. Platformu SimONet firma
uvedla na trh už v roce 2018. Má širší uplatnění,
využívá se například při správě energií, kdy do-
káže firmě ušetřit až 30 % nákladů, dále při
správě budov, monitoringu polohy, detekci se-
suvu půdy, ve zdravotnictví i v prostředí s nebez-
pečím výbuchu. Co se týká plynárenství, ZAT je
dlouhodobým dodavatelem v oblasti distribuce
plynu. Patříme mezi přední dodavatele telemetrií
pro předávací a regulační stanice plynu. Vzhle-
dem k tomu, naše systémy směřují do základní
infrastruktury státu, splňují nejvyšší požadavky
na bezpečnost, nevyjímaje kybernetickou. Což
uplatňujeme i v IoT technologiích. �
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Přezdívaný „Létající tygr“ vzdává hold
nejen svému nápadnému černo-zlatému
provedení, ale také jeho uvedení na trh

v roce Tygra. Volkswagen Group China odhalil
svůj první prototyp elektricky poháněného
dronu pro cestující s vertikálním vzletem a při-
stáním (eVTOL). Společnost tak nastavuje
novou etapu ve vývoji plně elektrických a udr-
žitelných konceptů individuální mobility. V roce
2020 zahájil Volkswagen Group China projekt
„Vertikální mobility“ s cílem vyvinout její ře-
šení pro budoucnost. To zahrnuje rozšíření
městské dopravy ze silnice do vzduchu. Po in-
tenzivních výzkumných, koncepčních a vývo-
jových pracích projektový tým vyvinul svůj
první prototyp pro testování ve vzdušném
pros toru – V.MO.

Koncepce prototypu vychází z již existujících
řešení pro autonomní řízení a bateriových
technologií pro bezemisní mobilitu. Model je

navržen jako kvalitní konfigurace X-wing,
o délce 11,2 m a rozpětí křídel 10,6 m. Pro let
je dron vybaven deseti rotory. Má osm rotorů
pro zdvih a dva pro pohon. Koncem tohoto
roku skupina provádí řadu letových testů pro
technickou optimalizaci. Vylepšený prototyp
podstoupí rozsáhlejší testovací lety v létě 2023.
Ve své finální verzi by plně elektrický a auto-
matizovaný eVTOL mohl přepravit čtyři cestu-
jící plus zavazadla na vzdálenost až 200 km.

Dr. Stephan Wöllenstein, generální ředitel
Volkswagen Group China, uvedl: „Tímto pilot-
ním projektem posouváme dlouhou tradici vý-
voje, designu a inovací společnosti Volkswa-
gen na novou úroveň vývojem prémiového
produktu, který odpovídá potřebám vertikální
mobility našich budoucích technologií. Jedná
se o přelomový projekt, který náš mladý tým
čínských odborníků postavil od nuly. Nejen, že
se používají nové konstrukční koncepce a ma-

teriály, ale vyvíjejí se také nové bezpečnostní
standardy, které nově definují celý proces vý-
voje a zajišťují inovace. Představením tohoto
působivého prototypu – V.MO – jsme dosáhli
prvního milníku na naší vzrušující cestě k mo-
bilitě v městském vzdušném prostoru a pos -
kytli jsme ukázkový příklad naší mise ’Z Číny,
pro Čínu’. Z dlouhodobého hlediska chceme
dovést tento koncept k sériové vyspělosti
a jako ’létající tygr’ převzít průkopnickou roli na
tomto novém a dynamickém trhu mobility.“

Volkswagen Group China důsledně rozšiřuje
své místní výzkumné a vývojové kapacity i své
softwarové know-how, aby byl schopen rych-
leji reagovat na přání zákazníků a výrazně zvý-
šit tempo inovací. Projekt „Vertikální mobilita“
vyžaduje interdisciplinární a inovativní myšlení
v nové oblasti – skupina proto vytvořila mladý
tým čínských odborníků, aby projekt posunuli
vpřed. Tým podporují čínští partneři, jako je
Hunan Sunward Technology, dceřiná společ-
nost Sunward Group se sídlem v Hunanu.
Společnost se specializuje na vývoj a prodej le-
tadel pro všeobecné letectví a související
služby a je lídrem na trhu lehkých sportovních
letadel.

Městská letecká mobilita je rychle rostoucí
trh, který se snaží využívat vzdušný prostor pro
přepravu na krátké a střední vzdálenosti, ze-
jména ve velkých městech a mezi nimi. V Číně
bude hrát důležitou roli v budoucnosti městské
a komunální dopravy v přetížených velkoměs-
tech. Očekává se, že během první fáze komerč-
ního využití bude V.MO nabízen jako prémiový
produkt pro bohaté technicky zdatné zákazníky
v Číně, například v provozu VIP kyvadlové do-
pravy. Letecká vozidla eVTOL budou schopna
přepravovat cestující rychleji, efektivněji a fle-
xibilněji než v současnosti dostupné pozemní
způsoby dopravy. Volkswagen Group China
bude v rámci projektu Vertical Mobility spolu-
pracovat s příslušnými čínskými úřady na zís -
kání příslušných povolení. �

Zdroj: eMove360° 

Elektrický osobní dron od Volkswagen China
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Je nejvyšší čas, aby si technologie
HTSL našla cestu do rozvodných sítí
za účelem uskutečnění Energie -

wende. Kdo ještě nyní váhá chopit se pří-
ležitosti, kterou nabízí supravodivost, tomu
není pomoci!“ apeluje německý vědec
Dr. Georg Bednorz, nositel Nobelovy
ceny, který ji získal právě za přínos v oboru
výz kumu vysokoteplotní supravodivosti
HTSL.  

Pilotní projekt AmpaCity

Německým pilotním projektem se stal
„AmpaCity“ v Essenu. Kilometr dlouhý su-
pravodivý kabel tam sedm let spolehlivě
sloužil mezi dvěma rozvodnami. Projekt
„AmpaCity“ byl představen veřejnosti
v německém pavilonu na světové výstavě
Expo 2020 Dubaji jako jeden ze tří příkladů
německé inovativnosti v oboru Energie -
wende. Aktuálně ale projekt podle svého
harmonogramu končí a essenský kabel
bude demontován a sešrotován. Pokračo-
váním by mohl být chystaný projekt „Su-
praLink“ v Mnichově, kde místní komu-
nální podnik SWM zvažuje propojení dvou
svých rozvoden tentokrát desetikilometro-
vým kabelem HTSL.

Supravodivost se hodí k integraci
do rozvodných elektrických sítí už
jen kvůli snížení ztrát elektřiny, vysoké
energetické hustotě supravodivých ka-
belů, o 80 procent sníženým prostorovým
nárokům a úspoře zdrojů. Supravodivost

by ale měla být integrována rovněž do
dlouhodobého plánování přenosových
sítí. 

Je známo, že konkurence zejména v Asii
také intenzivně pracuje na supravodivosti.
V Číně například už několik let existují roz-
vodny, které jsou kompletně vybaveny su-
pravodivými komponenty.

Většímu rozšíření této technologie podle
Bednorze brání platné regulace a určité ri-
ziko, které první uživatelé nesou na svých
bedrech. Vyzývá proto stát k vyšší angažo-
vanosti a přebírání rizik. Aplikace supravo-
dičů totiž může přinést podobnou technic-
kou revoluci jako dříve např. objev tranzis-
toru v elektronice. 

Zájmový svaz Supraleitung

V německém zájmovém svazu Supralei-
tung – zkráceně „ivSupra“ spolupracují
hlavně středně velké firmy, které jsou ak-
tivní na různých úrovních a v různých obo-
rech supravodivosti. Spektrum vývoje
sahá od vysokoteplotních páskových vo-
dičů, přes generátory, používané k tavení
hliníku, až k HTSL magnetickému ohřívači
k efektivnímu tepelnému tváření neželez -
ných kovů. 

Kombinace s trasportem vodíku
v potrubí
V souvislosti s bouřlivým rozvojem vodí-
kových technologií se mezi odborníky dis -

kutuje možnost dopravy vodíku v tekutém
stavu při teplotě -253 °C. Nejen, že takový
transport vodíku má tisíckrát větší energe-
tickou hustotu než vodík v plynné podobě,
ale také je možné jednoduše vést v tako-
vém potrubí HTSL kabel, který v tomto
prostředí vykazuje ještě výrazně lepší
transportní vlastnosti než v prostředí, chla-
zeném dusíkem. Transport chemické ener-
gie by tak šel výhodně kombinovat s doda-
tečnou dopravou několika gigawattů elek-
trické energie.

Elektrické létání a supravodivost

Při létání hraje klíčovou roli co nejnižší
hmotnost. Systém lehkých supravodivých
motorů a generátorů ve spojení s vodíko-
vými palivovými články místo těžkých
trakčních baterií je podle odborníků také již
technicky uskutečnitelný. I v letectví může
tekutý vodík sloužit ke chlazení supravodi-
vosti a zároveň jako palivo pro palivové
články. Supravodivé motory vyvíjí společ-
nost Oswald a také Airbus si klade ambi -
ciózní cíle při integraci supravodivých
technologií. 

Japonsko zkoumá supravodivost už od
sedmdesátých let
V době, kdy se Německo s velkým elánem
pustilo do projektu magnetického vlaku
Transrapid na dráze tvaru „T“, vsadili Ja-
ponci vše na projekt magnetického vlaku,

Supravodivost už není jen hudbou budoucnosti 
Pojmem supravodivost se popisuje fyzikální jev, kdy některé materiály vykazují při ochlazení na
absolutní nulu, to jest -273,15 °C, nulový odpor při vedení elektrického proudu a dokonale vytěsňují
magnetické pole ze svého objemu. Supravodivost byla objevena už v roce 1911, ale praktického využití
se dočkává až v dnešní době. Jedná se zejména o přenos elektrické energie bez energetických ztrát
v energetice a magnetickou levitaci nejmodernějších vlaků, například japonských MAGLEV, které od
roku 2015 drží světový rychlostní rekord 603 km/h. 
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Japonsko už čtvrtstoletí pilně testuje svůj rekordní magnetický vlak Shinkansen řady LO – „SC Maglev“ (foto z roku 2020) a trať, na které má být od konce
desetiletí komerčně provozován, se už staví. Foto: Wikipedia
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založeného na bázi supravodivosti a dráhy
tvaru „U“. Jejich Shinkansen řady LO -
někdy také nazývaný SC Maglev - byl po-
stupně vypiplán k dokonalosti a světo-
vému rychlostnímu rekordu 603 km/h,
který mezi supervlaky drží už sedm let. Od
roku 1997 byl vlak prakticky denně testo-
ván na 43 kilometrové trati Yamanashi.
Koncem 20. let má být nasazen do běž-
ného komerčního provozu na 438 kilome-
trové trati  Tokio – Nagoya, z níž je už větší
část rozestavěná a krátce nato v USA mezi
New Yorkem a Washingtonem v délce také
okolo 400 km. Pohyb po dráze (korytu)
tvaru „U“ do rychlosti 150 km probíhá na
gumových kolech. Poté, když začne účin-
kovat tzv. magentická levitace, udržující
vlak 100 mm nad dráhou a uprostřed ko-
ryta, slouží supravodivost také ke zrychlo-
vání a brzdění vlaku. Kola se mezitím zasu-
nou do vlaku, který tak hladce a bezdoty-
kově klouže vzduchem – vlastně letí těsně
nad povrchem trati. Nízká hlučnost je ob-
rovskou výhodou proti kolejovým vlakům.
Cestující jsou spolehlivě chráněni účin-
nými štíty před silným magnetickým
polem supravodivých magnetů na palubě
vlaku. K chlazení supravodivých magentů
japonští konstruktéři používají dva okruhy
s tekutým héliem a dusíkem.

Také Čína zkoumá intenzivně potenciál
supravodivosti
Podobný princip rychlovlaku je už dvacet let
sledován také čínskými konstruktéry. Inspi-
rovaní německým Transrapidem v Šang haji
vyvinuli vlastní nový model čínského vlaku
s magnetickou levitací. Poslední prototy-
pový model představili v lednu 2021 a je
vybaven vysokoteplotní-supravodivou-mag -
netickou technologií HTS s předpokláda-

nou maximální rychlostí 620 km/h. Techno-
logie HTS je také mimořádně vhodná k vy-
užití pro futuristickou koncepci superrychlé
dopravy ve vakuových tunelech, kde by
vlaky mohly dosahovat rychlosti kolem
1000 kilometrů. Osvědčený šanghajský
Transrapid německého původu a provozo-

vaný již od roku 2006 na třicetikilometrové
trati dosahuje maximální provozní rych-
losti 431 km/h. 

Zdá se, že supravodivé technologie pro
nás mají připravená ještě mnohá další pří-
jemná překvapení. �

Zdeněk Fajkus
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Poslední designový prototyp ‚lokomotivy‘ čínského magnetického vlaku, který bude vybaven supravodivou magnetickou technologií HTS má dosahovat
rychlosti 620 km/h a bude se pohybovat po dráze ve tvaru písmene „U“. Foto: SCMP
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Živě vysílaná diskuse ze studia ČTK
v Praze byla rozdělena do dvou
bloků, školského a podnikového. Cí-

lovou skupinou byla široká veřejnost.
V pořadu zazněly příklady z dobré i špatné
praxe, aktéři rozebírali situaci v odvětví jak
s pohledu svých škol a podniků, tak s ohle-
dem na celkový stav branže. Shodli se
v tom, že stavebnictví je jedinečný obor
s celou řadou příležitostí do budoucna,
nicméně jeho možnosti narážejí předev -
ším na nedostatek zaměstnanců, který se
kvůli nastavení vzdělávacího systému
a nutnosti podpor ze strany firem v prů-
běhu studia nedaří uspokojivě naplnit.
Mottem a výzvou by tak mohlo být konsta-
tování jednoho z aktérů, že "absolventi
(středních škol a učilišť) jsou rozebráni
v okamžiku podpisu přihlášky se školou,
ale…”

Blok I: 
stavebnictví očima zástupců škol
Stavební sektor má za sebou v souvislosti
s pandemií nového typu koronaviru,
nedos tatkem a zvyšováním cen stavebních
materiálů a růstem cen energií zhruba jed-
noprocentní nárůst v porovnání s rokem
2020. Zaměstnává 400 tisíc pracovníků,
a byť jde o všudypřítomný a neustále žá-
daný obor, trpí nedostatkem kvalifikova-

ných posil. „Ročně potřebuje 15 až 20 tisíc
nových zaměstnanců, což se nedaří. Jde
o dlouhodobou situaci, která má několik
příčin. Hlavní problém spočívá v tom, že
tento deficit pracovní síly nikdo neřeší,”
zdůraznil technický ředitel Svazu podnika-
telů ve stavebnictví (SPS) Pavel Ševčík.

Některé recepty přináší nová Strategie
SPS, na které spolupracovala expertní sku-
pina Svazu, ředitelé škol a učilišť, majitelé
stavebních firem a personální ředitelé. „Ve
Strategii, jež přichází s návodem, jak zlep-
šit současný nedobrý stav, začínáme od
mateřských a základních škol, pokraču-
jeme přes přijímací zkoušky, spolupráci
firem a škol, mistrovské zkoušky a tak dále.
Usilujeme o znovuzavedení dílen a vo-
láme po intenzivnější spolupráci škol
a podniků,” uvedl Ševčík. Strategie je
k dispozici na https://www.sps.cz/staveb-
nictvi/odborne-skolstvi/.

Na aktuálních potížích stavebnictví se
podepsal rozpad větších hospodářských
jednotek v minulosti. „Máme za partnera
jedinou domácí velkou firmu,” připomněl
Drahoslav Matonoha, ředitel Akademie ře-
mesel – Střední školy technické v Praze.
„Musíme hledat partnery mezi malými
a středními podniky. Je to obtížný proces,
protože se setkáváme se stále novými
vlastníky a novými strukturami,” dodal.
Školy to řeší individuálně.

Druhou přitěžující okolností je skuteč-
nost, je ačkoli se staví většinou v exteri-
érech, což je pro mnohé zájemce atraktiv-
nější než práce uvnitř v budovách, stále
platí, že každá stavba je vlastně unikát.
„Neexistují stejné stavební podmínky,
stejná stavební řešení. Nedá se to naučit
v teorii,” podtrhl Matonoha. Není to navíc
o jedinci, ale vždy o týmu. „Stavebních ře-
mesel je 13, a my potřebujeme, aby spolu
komunikovala všechna z nich,” připomněl
D. Matonoha.

Pavel Jíška konstatoval, že se v jeho
středisku praktického vyučování SOŠ
a SOU v Písku zvýšil počet stavebních
oborů, stejně jako studentů. „To je potěši-
telné, ale jisté omezení představuje nouze
o kvalitní učitele odborného výcviku. Uči-
telé jsou obecně svízel, mnozí tuto profesi
nechtějí dělat, protože si jinde vydělají ně-
kolikanásobek,” řekl.

Pomoci by mohly rámcové vzdělávací
programy, bohužel ten nejnovější nereflek-
tuje například kritérium energetické nároč-
nosti budov, které je nezbytností pro sta-
vební povolení. „Zato máme 400 vzděláva-
cích cílů, což představuje 1,5 cíle na den
v kalendářním roce. To je samozřejmě ne-
smysl,” upozornil Jíška.

Tyto poměry jsou zejména tristní z po-
hledu toho, že „stavebnictví je všechno to,
v čem bydlíme, po čem jezdíme, v čem se

Možnosti a limity českého stavebnictví 
Kulatý stůl Svazu podnikatelů ve stavebnictví a ČTK Protext, v němž vystoupili zástupci škol a firem,
představil stavebnictví a studium jeho řemesel jako atraktivní a perspektivní obor. Poukázal na rozpor
daný poptávkou po stavebních pracích a neuspokojivou nabídkou kvalifikovaných pracovních sil.
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stravujeme,” zmínil Jiří Košťál, ředitel
střední školy stavebních řemesel v Brně-
Bosonohy. Recept vidí v osvětě, větší spo-
lupráci zainteresovaných subjektů, investi-
cích do moderních technologií – a obecně
větší společenské podpoře tomuto odvě-
tví. „Musíme žáky více lákat na to, že oni
budou jednou stavbyvedoucími žádaných
projektů, že je budou řídit. Naši absolventi
jsou prakticky rozebráni v okamžiku pod-
pisu smlouvy se školou,” popsal Košťál
hlad ze strany trhu. „Ze všeho nejdůleži-
tější je spolupráce s firmami, protože žáci
musí na stavbu, do terénu. Praxe je praxe,
a pokud tyto firmy nebudeme mít a slyšet
na jejich hlas, co potřebují, je to cesta do
pekel.”

Zároveň je stavebnictví o kreativní práci,
protože třeba rekonstrukce historických
budov se nedá dělat podle pokynů. „Musí
tam být důraz na detail, na dodržování pro-
jektu. Jde o kvalifikovanou řemeslnou čin-
nost, ne o dělnickou profesi, jak s ní pracují
statistiky,” doplnil Drahoslav Matonoha.

Blok 2: 
stavebnictví očima zaměstnavatelů
Ačkoli platí, že stavební společnosti v tu-
zemsku turbulence posledních let zatím
ustály, může se jim stát osudným zmíněný
nedostatek lidí. „Křivka nově příchozích
pracovníků už nejde dolů a kopíruje popu-
lační křivku, ale my bychom ji potřebovali
zvednout dvakrát až třikrát, abychom za-
plnili mezeru, která trvá více než 10 let,”

sdělil Pavel Ševčík ze SPS. Přísun nových
čerstvých posil je podle něj nutný rovněž
k tomu, aby obor udržel krok s používáním
nových materiálů a technologií.

Přispět ke zlepšení mohou rodiče, kteří
by mohli děti přesvědčovat, že je staveb-
nictví opravdu zajímavý segment. „Ovšem
za předpokladu, že o tom budou sami pře-
svědčeni,” naznačil Ladislav Profota, per-
sonální ředitel Metrostavu Praha v narážce
na podceňované vnímání stavebnictví
v české společnosti. „Vždyť navzdory všem
výkyvům a nejistotám patří stavebnictví
mezi obory, které vytrvaly. Stavařina čin-
nost nepřerušila, což jen dokládá její odol-
nost,” dodal.

Petr Podaný, personální a správní ředi-
tel ředitel PKS hodlingu ze Žďáru nad Sá-
zavou, a Kateřina Krejčí, ředitelka Slez-
ských staveb Opava, přidali příklady, jak
jejich společnosti spolupracují se školami.
Používají k tomu některé speciální pro-
gramy, jako je pro ilustraci “Ponky do
škol”. Prvně jmenovaný nadto přímo ve
studiu představil stavebnici Teifoc, na níž
si mohou žáci sami vyzkoušet udržitelné
stavění podle zajímavých předloh. Lákad-
lem mohou být také specializované akce,
mezi něž patří dvoudenní Veletrh povolání
v Opavě.

Koordinace těchto postupů má pro Met-
rostav efekt v podobě nástupu zhruba 20
absolventů ročně z deseti spolupracujících
škol. „Draft se koná od prvního ročníku,
v tomto kole si vytipujeme vhodné adepty
pro náš studijní program. V něm přispí-

váme kolem 50 žákům na studium a s ním
spojené náklady,” vylíčil Ladislav Profota.

Plošné vnímání technických oborů má
navzdory potřebám trhu práce v České re-
publice sestupnou tendenci. „V roce 2001
šlo na technické obory všech vysokých
škol 25 procent všech studentů, v roce
2021 už jen 10,8 procenta. Technické obory
studovalo před 21 lety 51 tisíc osob, loni
33 tisíce. Zájem o technické obory klesá
obecně, přestože jejich atraktivitu zvyšuje
kreativita a tvůrčí práce,” porovnal Pavel
Ševčík ze Svazu.

Tento fakt je o to smutnější v kontextu
toho, že Česko je v Evropě nejprůmyslo-
vější zemí. „Čtyřicet procent našeho HDP
představuje průmysl, a podpora státu
tomu stále neodpovídá. Je pravdou, že ně-
které technické obory se postupně začínají
zaplňovat, jenže rezervy jsou pořád značné
a vzdělávací systém za poptávkou zaos-
tává,” dodal Ševčík. „U stavebních fakult
spadl během posledních deseti let počet
absolventů, ať už bakalářského nebo ma-
gisterského studia, z 1600 na 800,” zmínil
Ladislav Profota, který současně poukázal
na některé motivující příklady, jak se po-
stupuje v zahraničí.

Školy a zaměstnavatelé zůstávají přesto
optimisty. „Stavařina je frajeřina, každý
stavař je frajer, a bez stavařů to prostě
nejde,” shrnula za všechny Kateřina Krejčí
z Opavy. �
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Historie investování 
na pomezí zásadní změny

Investování zažívá celosvětově jeden z nejzá-
sadnějších milníků ve své historii. Týká se zá-
sadního obratu velké části mezinárodněpoli-
tického, průmyslového, investičního, a fi-
nančního světa směrem k jasně vymezeným
udržitelným investicím, tzv. ESG investicím.
Tento trend spočívá v nových požadavcích na
kvalitu investic, které musí obhájit svoji exis-
tenci a finanční vklad na základě přesných
dat a skutečností z perspektiv, kterými na ně
ještě nedávno nebylo nahlíženo vůbec nebo
jen velmi omezeně. Jde předev ším o posun
od investic (projektů) definovaných v zásadě
jen prostřednictvím parametrů technické
kvality a výkonnosti, nákladů (kapitálových
a provozních) a času (myšleno doby dodání)
k investicím (projektům), které vykazují dos -
tatečnou úroveň své výkonnosti i z hlediska
udržitelnosti, zejména z pohledu environ-
mentálních a sociál ních dopadů. 

Nový typ udržitelných (ESG) investic
aneb „co mohu měřit, 
to mohu také řídit“
Stará éra investování končí a nová nastává.
Dosavadní „projektový trojúhelník“ (kvalita,
náklady a čas) jako základ přístupu k investi-
cím přestává pro vlády, samosprávy, inves-
tory a finanční trhy stačit. Nevystihuje
totiž nefinanční stránku investic, které jen
technickými, peněžními a časovými charak -
teristikami vystihnout nelze. Novými aspekty

investování se tak přirozeně stávají uhlíková
stopa (emise skleníkových plynů), resilience
(odolnost v širším smyslu) a další nefinanční
parametry investic v životním cyklu sou-
hrnně označované anglickou zkratkou ESG
(angl. Environmental, Social and Gover-
nance). Tedy ty, které sledují širší výkonnost
investic, fyzických aktiv a jejich nositelů z hle-
disek environmentálních, sociálních a správ-
ních (ve smyslu kvality řízení/managementu).
Tento nový přístup k alokaci kapitálu přináší
větší viditelnost nefinančních aspektů inves-
tic a zejména rizik s nimi spojených, které je
tak možné mnohem lépe řídit a zmírňovat.
Odhaluje také nové tržní příležitosti, které
tato zásadní hodnotová transformace finanč-
ních a kapitálových trhů pro udržitelné pro-
dukty a služby přináší.  

Environmentální aspekty („E“ v akronymu
ESG) zahrnují témata změny klimatu (zmír-
nění změny klimatu a jejímu přizpůsobení),
další tradiční environmentální témata, jakými
jsou například prevence a zamezení znečiš-
tění a hospodárné nakládání s vodou, jakož
i novější témata představovaná oběhovým
hospodářstvím (cirkulární ekonomikou)
a ochranou biologické rozmanitosti a přírod-
ních ekosystémů. 

Sociální aspekty („S“ v akronymu ESG) se
týkají zejména témat zajištění rovnosti, inklu-
zivity, vztahů se zaměstnanci, komunitami
a uživateli, jakož i otázek ochrany lidských
práv. 

Správní aspekty („G“ v akronymu ESG) se
zejména vztahují k nastavení, procesům
a managementu, tvorby komplexních strate-

gií a plánů integrujících v sobě udržitelnost,
řízení nefinančních rizik (a příležitostí),
odměn vedení spojených s dosahováním cílů
v oblasti udržitelnosti.  

Udržitelné financování a investování
jako budoucí hlavní proud financí
a investic
S nástupem ESG vzniká zcela nový typ méně
rizikového (prémiového) financování, tzv.
udržitelné financování (angl. sustainable fi-
nance). Tento typ financování využívá klasi-
fikační kritéria ESG pro vymezení nových fi-
nančních produktů, jakými jsou zelené
úvěry, zelené hypotéky, udržitelné dluhopisy,
zelené a sociální dluhopisy apod. Je zřejmé,
že z povahy fungování mechanismů volného
trhu bude tento typ financování čím dál více
upřednostňován finančními institucemi než
tradiční typ, který na nefinanční rizika účinně
dohlédnout nemůže. Vyšší rizika tradičního
typu financování pak logicky vedou za jinak
stejných podmínek k vyšší ceně a horším
smluvním podmínkám pro klienty finančních
služeb. 

Jelikož cena financování implikuje vlastní
investiční rozhodování a zaměření investic,
bude i udržitelné investování nevyhnutelně
dříve či později vytlačovat tradiční investo-
vání na okraj hlavního investičního proudu
(mainstreamu). K této zásadní změně orien-
tace investičních trhů přitom již dochází
a může se s ohledem na současné globální
výzvy, jakož i hodnotové jednoty a rozhod-
nosti globální finanční a investiční komunity,

Měřitelná udržitelnost (ESG) a budoucnost průmyslových
investic … a nejen jich
Změny tržních pravidel zásadně ovlivní úspěšnost českých podnikatelů a hodnotu jejich firem
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jak bude ukázáno níže, uskutečnit mnohem
rychleji, než jsme si nyní schopni v Česku
vůbec představit. 

„Pohled do zpětného zrcátka“ 
při investování nebude stačit
Popisovaná zásadní změna investiční menta-
lity směrem k úplnému uznání udržitelnosti
jako klíčového rozměru alokace kapitálu se
neopírá o nové ideologické postoje, se kte-
rými bychom mohli podle našich hodnoto-
vých preferencí či přesvědčení souhlasit či
nesouhlasit. Jde o racionální reakci finanč-
ních a investičních (kapitálových) trhů ze-
jména na reálně existující negativní feno-
mény změny klimatu, značného vyčerpání
přírodních zdrojů a rozsáhlého narušení pří-
rodních ekosystémů. S těmito negativními
environmentálními jevy pak souvisí i vznik
rozsáhlých negativních sociálních dopadů,
a to zejména pro zranitelné skupiny obyva-
telstva. Investování se ale neodehrává jen
v prostředí, kterým vládnou pravidla anorga-
nické přírody, ale v prostředí interakce člo-
věka s životním prostředím a s dalšími lidmi
navzájem. Když se toto prostředí oproti mi-
nulosti zásadními způsobem mění, vyvolává
tato změna i nové výzvy pro finanční a kapi-
tálové trhy. 

Touto novou výzvou je skutečnost, že
nikdy v moderní více než pětisetleté historii
investování nenastala situace, že by se život-
nost aktiv (budov, infrastruktury, technolo-
gických celků aj.) a jejich využití tak zásad-
ním způsobem těmito fenomény problema-
tizovaly. Vždy v zásadě stačilo investovat
s ohledem na v tu dobu existující klimatické
a přírodní podmínky a fyzická aktiva, pokud
nedošlo k technickému selhání, v zásadě své
životnosti a hospodářské využitelnosti do-
sáhla. Avšak tento tradiční „technicistní pří-
stup“ k investování již nyní v podmínkách
nestabilního klimatu a narušených přírod-
ních procesů nestačí a čím dál více stačit ne-
bude. 

Tento „přírodní jev“ neudržitelnosti, vy-
volaný dle dostupného vědeckého poznání
člověkem, tak přirozeně přináší velkou ne-
jistotu a nervozitu na straně účastníků fi-
nančních trhů a investorů. Má-li být totiž ka-
pitalistický systém trvale funkční a udrži-
telný, musí být zajištěno, že kapitál je aloko-
ván i s ohledem na budoucí dohlédnutelné
vnější podmínky tak, aby se „dočkal své
předpokládané doby životnosti a využitel-
nosti“. Neznalost či ignorování těchto no-
vých ESG aspektů investic tak může být pro
jakéhokoliv investora, zejména z pohledu
dlouhodobějších investic, velmi riziková
s významnými dodatečnými náklady v bu-
doucnosti: pro neuvážené investice nemusí
být po předpokládanou dobu hospodářské
využití (např. vlivem nových, mnohem vý-
konnějších a udržitelnějších technologií či
změnou hodnotových preferencí zákazníků),
případně může dojít k fyzickému poškození
investic (např. vlivem povodní, sucha, půdní
eroze) či bude nákladné je dát kdykoliv v bu-
doucnosti do souladu s již známými či oče-
kávanými požadavky na udržitelnost (s ESG
klasifikačními pravidly a kritérii), tj. vytvoří
se fyzické aktivum, které bude dražší a těžší
v budoucnu prodat, pojistit či zajistit pro něj
financování/refinancování. 

Udržitelnost v podobě ESG se stává
součástí DNA firem a novou oblastí
inovací
Témata udržitelnosti byla zejména v prvních
dvou desetiletích 21. století doménou PR od-
dělení a sebeprezentace firem. Používala se
zejména pro účely marketingových kampaní
jako výkladní skříň jejich společenské odpo-
vědnosti. Hlavní námitky proti tomuto způ-
sobu používání udržitelnosti byly zřejmé:
firmy si oportunisticky a pragmaticky vy-
braly zpravidla jen část témat udržitelnosti,
v nichž bylo jednoduché ukázat, že excelují,
či na které se cíleně zaměřily, a to za účelem
vyvolání dojmu, že jsou udržitelné jako
celek. Toto „lakování nazeleno“ (angl. green -
washing) tak v mnoha případech zatemňo-
valo rizika a špatnou výkonnost firem
v ostatních nefinančních aspektech, a tak po-
skytovalo finančním a kapitálovým trhům
zavádějící či neúplné informace. Tato „mar-
ketingová éra udržitelnosti“ nyní dospěla ke
svému konci. 

S nástupem rámců, standardů a zejména
taxonomických procesů (ESG) nastává u vel-
kých korporací všeobecný trend rychlé inte-
grace témat udržitelnosti v podobě klasifikač-
ních pravidel a kritérií ESG do všech dalších
korporátních úrovní, včetně správních a do-
zorčích orgánů a managementu, strategií,
procesů, výkaznictví a controllingu. Udržitel-
nost se tak již nyní stává fakticky a do bu-

doucna i právně součástí standardu osobní
odpovědnosti členů těchto orgánů, tj. stan-
dardu „péče řádného hospodáře“. Tento
trend je navíc, jak bude ukázáno níže v tomto
článku, čím dál více vyžadován legislativou
či regulačními orgány. Ignorovat tedy udrži-
telnost nebude možné a doba, než to „vět-
šina na trhu pochopí“ je jedinečnou příleži-
tostí pro firmy, které chtějí skokově posunout
prostřednictvím udržitelnosti a její měřitelné
podoby (ESG) svoji hospodářskou výkonnost
a svoji tržní hodnotu nad úroveň konkurence.
Podobnou systémovou příležitost měly
české firmy naposledy s ohledem zejmé na
na dobrou kvalifikaci zaměstnanců, nízkou
cenu práce a geografickou polohou na po-
čátku 90. let 20. století. Nyní přichází ob-
dobná nová systémová příležitost v podobě
ESG jako měřitelné udržitelnosti. Tyto příle-
žitosti akceleruje zejména dynamický vývoj
na nejdůležitějším trhu pro české podniky, tj.
vnitřním trhu Evropské unie.

Zelená dohoda pro Evropu 
jako třicetiletá unijní strategie 
za funkční evropskou společnost, 
která účinně řídí svá rizika

Zelená dohoda pro Evropu přijatá na konci
roku 2019 představuje základní dlouhodobou
strategii EU, která má za cíl do roku 2050 za-
jistit přechod na udržitelnější, ekologičtější
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ekonomiku, učinit z EU klimaticky neutrální
kontinent (tzv. zelený přechod) a současně
dosáhnout výkonnějšího hospodářství, a to
sociálně spravedlivým způsobem, kdy „nikdo
nebude opomenut“. Zelená dohoda tak ovliv-
ňuje a bude i nadále zásadním způsobem
ovlivňovat investiční činnost v EU, a to včetně
průmyslových investic. Jejím cílem je zajiš-
tění „funkční společnosti“, která je schopná
řešit nová rizika a být odolnější vůči vnějším
šokům (resilience) využitím „kolektivní inteli-
gence“, strukturované spolupráce a podpo-
rou nových technologií a inovací.

Ústředním tématem Zelené dohody pro Ev-
ropu je dosažení klimatické neutrality („čisté
nuly“) v EU do roku 2050, tj. snížení emisí
skleníkových plynů tak, aby produkce těchto
plynů v EU byla minimálně kompenzována
zachytáváním těchto plynů přírodními či inže-
nýrskými řešeními. Paralelním cílem je pak
učinění stávajícího životního prostředí, ze-
jména zastavěného prostoru, odolnějšího vůči
změně klimatu (klimatická resilience či odol-
nost), a to jak vůči fyzickým rizikům chronic-
kým (zvyšování teploty, erozi půdy, úbytku
vodních zdrojů aj.), tak i fyzickým rizikům akut-
ním (přívalové deště, lesní požáry, vlny veder
aj.). Hlavní reakce na změnu klimatu, degra-
daci přírodního prostředí a nadměrné využí-
vání přírodních zdrojů se tak má odehrávat na
fyzických aktivech (budovách, inženýrských sí-
tích, technologických celcích, urbanistických
prvcích atd.), které zahrnují i průmyslové in-
vestice. Řešení dopadů změny klimatu, naru-
šeného životního prostředí, jakož i negativ-
ních sociálních dopadů se přitom bude týkat
celého životního cyklu výrobků a služeb a ce-
lého dodavatelského řetězce investičního pro-
cesu: od výrobců materiálů a výrobků, přes
projektanty, po stavební firmy a vlastníky
a správce majetku, jakož i po ty, kteří budou
investice financovat, vkládat do nich kapitál či
výsledná aktiva pojišťovat. 

EU Taxonomie = nový jednotný 
„unijní jazyk udržitelnosti“ 
a nástroj pro dosažení udržitelnějších
investic a hospodářských činností

Hlavní globální investiční výzva doby je spo-
jena s novým fenoménem rychlé změny kli-
matu. Spočívá v potřebě zlepšení výkonnosti
a zásadního posílení udržitelnosti a resilience
stávajících i nových aktiv, tj. zej ména snížení
uhlíkové stopy a realizace změn, které učiní
tato aktiva odolnější vůči současným a bu-
doucím dopadům změny klimatu po dobu ži-
votnosti daného aktiva. Tato výzva má být ře-
šena za situace, kdy negativní trend změny
klimatu bude minimálně dalších třicet let,
s ohledem na úroveň v současné době gene-
rovaných emisí skleníkových plynů, pokračo-
vat. Nová aktiva by tedy měla být vytvářena
s takovou kvalitou, aby tyto klimatické a jiné
environmentální cíle v dostatečné míře plnila
po celou dobu své životnosti. 

Za účelem jednotného přístupu k posuzo-
vání udržitelnosti hospodářských činností
a investic vydala Evropská unie již v polovině
roku 2020 základ jednotného unijního měřítka
udržitelnosti označovaného jako EU Taxono-
mie udržitelných hospodářských činností, a to
prostřednictvím nařízení o zřízení rámce pro
usnadnění udržitelných investic. EU Taxono-

mie představuje společný, technologicky
neutrální a na vědeckých poznatcích založený
klasifikační systém EU pro určení, které hos-
podářské činnosti, tj. i projekty, aktiva či jejich
součásti, prostřednictvím nichž se tyto hospo-
dářské činnosti realizují, jsou „environmen-
tálně udržitelné“ („zelené“). EU Taxonomie
má pomáhat financování investic, které jsou
přívětivější k životnímu prostředí, mají větší
sociální přínosy, a jsou tudíž i do budoucna
všestranně udržitelné. Aspirací Komise bylo
vytvořit prostřednictvím EU Taxonomie a dal-
ších pravidel financování udržitelnosti pří-
znivé vnější právní prostředí (rámec) na vnitř-
ním trhu EU pro takovéto investice s transpa-
rentnějším profilem nefinančních rizik a přilá-
kat veřejné i soukromé investory do tohoto
nového typu investic (ESG investice). Z hledis -
ka celosvětového vývoje pak EU Taxonomie
představuje nejvyšší stupeň transparentnosti
pravidel a kritérií udržitelnosti, které svou ur-
čitostí a detailem překonávají stávající rámce
(např. Cíle udržitelného rozvoje OSN, SDG)
a standardy (např. CDP, GRI, CDSB) ESG. 

Přístup EU k podpoře financování 
a přechodu k udržitelnému hospodářství 
je strategický a koncepční 
V souvislosti s EU Taxonomií je třeba si uvě-
domit, že ta bude používána i pro jiné účely
než investování, čímž bude role udržitelnosti
na vnitřním trhu EU dále posílena. Podle
unijní Strategie financování přechodu k udrži-
telnému hospodářství z července 2021 má být
ekosystém udržitelných financí v EU založen
na třech pilířích, které tvoří: (1) EU Taxonomie;
(2) rámec pro nefinanční výkaznictví firem a fi-
nančních institucí; a (3) investiční nástroje,
včetně benchmarků, standardů a značek. EU
Taxonomie má být podle této strategie základ-
ním „jazykem udržitelnosti“ napříč unijní le-
gislativou a pravidly vnitřního trhu. Její sy-
stém má být tak v EU používán univerzálně,
tj. má být aplikován konzistentně v rámci re-
gulace a výkaznictví bank, pojišťoven, penzij-
ních fondů, investičních poradců, správců
aktiv, podnikatelů atd., jakož i pro účely vyme-
zení finančních produktů, které budou fi-
nanční instituce na vnitřním trhu nabízet. 

Cílem Strategie financování udržitelnosti
EU je především vytvoření robustního vněj-
šího rámce k mobilizaci a sladění všech
zdrojů financování udržitelnosti na vnitřním
trhu – veřejných, soukromých, národních
i mezinárodních – tak, aby bylo možné sou-
středit co nejvíce finančních prostředků na
snížení rizik vyplývajících z klimatických a ji-
ných environmentálních rizik (přechodových
či fyzických), za existence minimálního sociál ní -
ho standardu investic (tzv. sociálních záruk),
a tím i posílit stabilitu unijního i národních fi-
nančních kapitálových systémů. Komise si
také v příloze Strategie financování udržitel-
nosti EU vytkla realizovat celkem šest kon-
krétních opatření seskupených kolem čtyř klí-
čových oblastí, která představují základní ces-
tovní mapu pro vytvoření nového ekosys-
tému udržitelných financí na unijní úrovni.

ESG investice dle EU Taxonomie jako
prémiová značka investic
Výsledek tlaku na všestranné používání EU
Taxonomie v korporátní, finanční a investiční

sféře postupně a nezadržitelně vyúsťuje v po-
žadavek, aby minimálně velké podniky, fi-
nanční instituce a jiné firmy s kótovanými ak-
ciemi či dluhopisy na unijních veřejných tr-
zích publikovaly ve svých auditovaných nefi-
nančních výkazech mimo jiné podrobné in-
formace o udržitelnosti svých hospodářských
činností, jakož i podíly svých environmen-
tálně udržitelných činností dle EU Taxonomie
ve vztahu k svým kapitálovým výdajům, pro-
vozním výdajům a výnosům.  

Z této logiky budou všemi investory na
unijním trhu postupně více upřednostňo-
vány „environmentálně udržitelné investice“
v souladu s EU Taxonomií. Naopak investice
a hospodářské činnosti, které tyto parametry
splňovat nebudou, bude těžší a dražší do bu-
doucna financovat, pojistit či prodat. 

Tato skutečnost představuje pro mnoho
firem velkou konkurenční příležitosti, ale sou-
časně i rizika plynoucí z toho, že by se této lo-
giky ve svém podnikání nedržely. Příprava
a realizace jakýchkoliv investic (zejména
s delší předpokládanou dobou životnosti) tra-
dičním způsobem bez prověřování udržitel-
nosti (angl. sustainability proofing) a bez za-
jištění souladu s EU Taxonomií napříč projek-
tovým cyklem totiž může reálně vést k hor-
šímu přístupu ke kapitálu či jeho ceně, což
ještě před několika lety nebylo v zásadě mys-
litelné. Za jiných stejných podmínek lze pak
u firem, které se spoléhají na tradiční přístup
v investování. očekávat zejména ve středně-
dobé a dlouhodobé perspektivě významný
pokles jejich hodnoty.

Základním imperativem pro investiční pro-
gramy ať již soukromého či veřejného sek-
toru se tak stává příprava investičních pro-
jektů pokud možno co nejvíce ve standardu
environmentálně udržitelných investic dle
EU Taxonomie. Toto je třeba vnímat i v kon-
textu doby, kdy mají být investiční projekty
realizovány, zejména ve vztahu k těm za ča-
sovým předělem současného programového
období EU 2021-2027. 

V nadcházejícím programovém období
2028-2034 lze totiž očekávat přísnější přístup
Evropské unie, investorů a finančních insti-
tucí k problematice udržitelnosti investic.
Toto platí i o případných podpůrných zdro-
jích EU, tj. dotací, návratných finančních pod-
por, bankovních záruk atd. 

Změna klimatu, TCFD, TNFD 
a zásadní změna přístupu globální
finanční komunity 
Globální finanční svět začal brát změnu kli-
matu velmi vážně již před několik lety, čehož
důkazem jsou zejména aktivity zemí G20
a takzvané platformy označované jako Pra-
covní skupina pro klimatické finanční výkaz-
nictví (angl. Task Force on Climate-Related
Financial Disclosures, TCFD), případně velmi
intenzivní aktivity Evropské centrální banky
a Evropské investiční banky na unijní úrovni
či České bankovní asociace na české úrovni
v posledních dvou letech.  

Země G20 vyzvaly v návaznosti na pro-
slulý projev Marka Carneye, předsedy Rady
pro finanční stabilitu a bývalého guvernéra
Bank of England, pro Lloyds ze září 2015,
a na přijetí Pařížské dohody na konci roku
2015 k zásadní korekci globálního finančního
systému směrem k zajištění jasných a vysoce
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kvalitních informací o dopadech změn kli-
matu na jeho účastníky. Důvodem byly ze-
jména stále častější přírodní katastrofy naru-
šující přírodní ekosystémy, rozvracející
místní ekonomiky, přinášející lidské oběti
a škody na lidském zdraví a způsobující ne-
očekávané obchodní ztráty bankám, pojišťov-
nám, investorům a jejich klientům na ma-
jetku, investicích a infrastruktuře. Založením
TCFD došlo k jednoznačnému souhlasu svě-
tové finanční komunity, že změna klimatu
představuje systémové riziko zásadně ohro-
žující stabilitu globálního finančního sy-
stému. 

Úkolem TCFD je vytvářet doporučení
a rámce pro zveřejňování finančních infor-
mací, které se vztahují k problematice změny
klimatu s cílem zvýšení efektivity trhů a sta-
bility světových ekonomik. Klíčovým doku-
mentem v tomto směru jsou Doporučení
TCFD z června 2017. Zvýšení transparent-
nosti finančního výkaznictví se má podle
těchto doporučení týkat čtyř tematických ob-
lastí, konkrétně:
•   Správy: organizace by měly zveřejňovat

informace o rozsahu dohledu jejich vedení
(v případě podniků správní rady a mana-
gementu) nad riziky a příležitostmi, které
jsou spojeny se změnou klimatu.

•  Strategie: organizace by měly zveřejňovat
stávající i potenciální dopady klimatických
rizik a příležitostí na svoji činnost (v pří-
padě podniků zejména na poptávku po je-
jich zboží a službách a dopadu na jejich
dodavatele), strategii a finanční plány or-
ganizace v případě, že jsou tyto informace
významné (materiální).

•   Řízení rizik: organizace by měly zveřejňo-
vat, jakým způsobem identifikují, posuzují
a řídí rizika spojená se změnou klimatu,
a jak jsou tato rizika zohledněna v jejich již
existujících formách řízení rizik. 

•   Ukazatele a metriky: organizace by měly
zveřejňovat ukazatele a metriky používané
k posuzování a řízení příslušných rizik
a příležitostí v oblasti změny klimatu,
které identifikovaly jako významné (mate-
riální).
Většina globálních finančních institucí,

jakož i velká část globálního korporátního
světa podporuje plnění „klimatických dopo-
ručení TCFD“. V současné době jde o celkem
více než 4 tisíce podporovatelů ze 101 zemí,
včetně tří zástupců z Česka (Skupina ČEZ,
Energo Pro a MONETA Money Bank). Proces
vzniku obdobných doporučení lze nyní navíc
očekávat i pro jiné environmentální oblasti,
např. pro oblast biologické rozmanitosti
a ochrany ekosystémů v rámci tzv. Pracovní
skupiny pro s přírodou související finanční
výkaznictví (angl. Task Force on Nature-Rela-
ted Financial Disclosures, TNFD), a to v ná-
vaznosti na výsledky konference OSN o bio-
logické rozmanitosti COP 15 v Montrealu
v prosinci 2022. Je totiž v zájmu světové fi-
nanční komunity, aby v rámci dodržování
svých obezřetnostních povinností správně
alokovaly svůj kapitál. 

Změna klimatu a další environmentální
aspekty jsou totiž pro ně novým zásadním
zdrojem systémových rizik velkého rozsahu.
V případě neřízení těchto rizik by se sebepo-
škozovaly, např. by investovaly do na vodu
intenzivního projektu, který v době splácení
úvěru bude mít s ohledem na stávající klima-

tické projekce nedostatečné zdroje vody, pří-
padně bude vypouštět nadměrné skleníkové
plyny v situaci, kdy daný dlužník bude platit
čím dále větší poplatky za jejich vypouštění,
např. prostřednictvím uhlíkové daně nebo sy-
stému obchodování s emisemi v EU či bude
investovat do železniční infrastruktury, která
nezohledňuje výhled klimatických podmínek,
které se zásadním způsobem změní během
doby její životnosti. 

Nová pravidla výkaznictví finančních
institucí ve vztahu k udržitelnosti 
začínají platit
V rámci EU již byly přijaty základní inovované
závazné regulace finančního sektoru a v něm

regulovaných osob ve vztahu k udržitelnosti.
Základním milníkem bylo přijetí nařízení
o zveřejňování informací souvisejících s udr-
žitelností v odvětví finančních služeb (Susta-
inable Finance Disclosure Regulation, SFDR)
v listopadu 2019, které je nyní doplňováno
příslušnými prováděcími předpisy, zejména
tzv. regulačními technickými standardy
(RTS). Dle tohoto nařízení mají finanční insti-
tuce a do budoucna ještě více budou mít po-
vinnost poskytovat transparentně spolehlivé
a podrobné informace zejména o rizicích
ESG v rámci svých hospodářských činností
a portfolií. Je zřejmé, že velkou část těchto
informací si nebudou moci zajistit jinak než
tím, že je získají od svých klientů. Během
tohoto analytického procesu mohou pak >
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finanční instituce zjistit nová dosud neiden-
tifikovaná rizika spojená s ESG, které mohou
vést k přehodnocení postoje (přístupu a ceny
financování či zajištění) vůči stávajícím klien-
tům či projektům. U každého většího pro-
jektu se tak dříve či později budou řešit
otázky spojené s uhlíkovou stopou daného
klienta či projektu a jeho odolnosti na změnu
klimatu, jakož i dalších relevantních indiká-
torů, a to nejen klimatických a environmen-
tálních, ale rovněž i sociálních a správních
tak, jak jsou postupně přijímány v unijní le-
gislativě. 

Pravidla nefinančního firemního
výkaznictví (CSRD) byla přijata 
na konci roku 2022 
Změny se budou týkat také firem. Pro
mnoho podniků v dohledné době přibude
povinnost povinného nefinančního výkaz-
nictví podle Směrnice o podávání zpráv
podniků o udržitelnosti (angl. Corporate
Sustainability Reporting Directive, CSRD).
Tato směrnice byla schválena Evropským
parlamentem a Radou v listopadu 2022
a byla publikována v Úředním věstníku
v prosinci 2022. Členské země EU nyní
budou mít 18 měsíců na její začlenění do ná-
rodních legislativ. Dle odhadů Komise se
mají povinnosti dle CSRD týkat přímo téměř
50 tisíc podniků v EU a přibližně 1,2 tisíce
jen v Česku.

Podle CSRD vzniká nově povinnost podni-
kům, které již podléhaly povinnosti nefinanč-
ního výkaznictví podle méně náročného na-
řízení z roku 2014 (tzv. NFRD), mít své nefi-
nanční výkazy za finanční rok 2024 ověřené
(včetně uveřejnění) v souladu s novými Ev-
ropskými standardy pro vykazování udržitel-
nosti (ESRS) již v roce 2025. Stejná povinnost
s ročním odkladem účinnosti pak bude platit
i pro ostatní velké podniky. Obdobné povin-
nosti auditu a uveřejnění nefinančních vý-
kazů pak budou v dalších letech dopadat i na
specifické kategorie malých a středních pod-
niků a zahraničních firem se sídlem mimo
Evropskou unii.

Tvorba příslušných technických pravidel
„nefinančního výkaznictví“ v podobě ESRS
je přitom v EU v pokročilé fázi přípravy. Klí-
čovou roli při jejich tvorbě zastává Evropská
poradní skupina pro finanční výkaznictví
(angl. European Financial Reporting Advi-
sory Group, EFRAG). EFRAG již v polovině
listopadu 2022 schválil aktualizované verze
dvanácti obecných ESRS, které předložil
k dalšímu projednání Evropské komisi,
s předpokládaným přijetím konečných znění
těchto standardů do poloviny roku 2023.
Konkrétně jde o:
•   Dva obecné standardy: Obecné požadavky

(ESRS 1) a Obecná pravidla zveřejňování
(ESRS 2);

•   pět environmentálních standardů: Změna
klimatu (ESRS E1), Znečištění (ESRS E2),
Vodní a mořské zdroje (ESRS E3), Biolo-
gická rozmanitost a ekosystémy (ESRS E4)
a Využívání zdrojů a oběhové hospodář-
ství (ESRS E5); 

•   čtyři sociální standardy: Vlastní zaměst-
nanci (ESRS S1), Zaměstnanci v hodnoto-
vém řetězci (ESRS S2), Ovlivněné komu-
nity (ESRS S3) a Spotřebitelé a koneční
uživatelé (ESRS S4); a

•   jeden správní standard: Podnikatelské
chování (ESRS G1) 
Tyto standardy však již ve stávajícím návr-

hovém znění obsahují velmi cenné infor-
mace, na základě nichž je možné zahájit pří-
pravné práce na dosažení souladu s budou-
cím regulačním rámcem a zlepšení své ESG
výkonnosti. Velmi názorně totiž ukazují roz-
sah, šíři a hloubku informací, které bude
muset poskytovat již v dohledné době velká
skupina podniků, včetně jejich hodnotových
řetězců. Návrhy obecných standardů ESRS
budou postupně doplněny dalšími sekto-
rově-specifickými standardy, které jsou
v rámci EFRAG již připravovány. 

Je tedy evidentní, že i s ohledem na tento
vznikající a již relativně zanedlouho účinný
ekosystém unijního nefinančního výkaznic-
tví je v zájmu českých podnikatelů, aby port-
folia investic a odpovídající hospodářské čin-
nosti v environmentálně udržitelném stan-
dardu dle EU Taxonomie přibývala. Pří-
slušné ukazatele podílů environmentálně
udržitelných hospodářských činností na pro-
vozních a kapitálových výdajích, výnosech,
jakož i jejich „nefinanční výkazy“ se budou
totiž mimo jiné dříve nebo později používat
i pro posouzení jejich bonity finančními
institucemi a stanou se dříve či později sou-
částí tržních mechanismů a konkurenčního
klání na vnitřním trhu. Logicky pak budou
i součástí hledisek, podle kterých budou
hodnoceny při svém tržním ocenění. Takto
pojatá udržitelnost (prostřednictvím nefi-
nančních výkazů a výkonových ukazatelů)
pak bude zásadní nejen pro nižší cenu finan-
cování investičních programů soukromého
a veřejného sektoru, ale také pro obecný

přís tup firem ke kapitálu, a Česka ke svému
dluhovému financování. 

„Kostky jsou vrženy“ 
aneb kdo pochopí a chytře a včas 
se přizpůsobí, má šanci na úspěch 
Je zřejmé, že měřitelná udržitelnost (ESG)
se stává zásadním novým aspektem podni-
kání a investic. Kdo tento nezadržitelný
a pro další vývoj tržního hospodářství urču-
jící fenomén pochopí a začne se na něj
chytře adaptovat, může svoje hospodářské
postavení vůči své konkurenci značně posí-
lit. Pozitivní potenciál začleňování udržitel-
nosti do podnikání je totiž v nových tržních
podmínkách značný: od levnějšího přístupu
ke kapitálu, výhodnějšího pojištění, nových
produktových příležitostí či větších tržních
podílů po zvyšování hodnoty firem a tržní
kapitalizace. Firmy se tak mohou vyhnout
velké části rizik „neudržitelnosti“, které
změny tržního mechanismu přinášejí a do
budoucna ještě více přinášet budou. Platí
však i opačný extrém: čím rychleji tento pro-
ces nástupu ESG investic bude probíhat bez
povšimnutí či vědomého ignorování čes -
kých firem, tím rychleji budou ubývat příle-
žitosti a kupit se rizika a tržní neúspěchy.
Ignorovat nástup ESG v podnikání tedy
půjde, ale důsledky trvalého ignorování to-
hoto trendu, který se stává součástí kódu
moderního financování, investování a pod-
nikání, nikoliv. �

Petr Dovolil, senior konzultant, PwC
a člen prezidia České podnikatelské rady 

pro udržitelný rozvoj (CBCSD)
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John se zaměřuje na oblast zajištění
ochrany firem, organizací i konco-
vých uživatelů před pokročilými

hrozbami a zkoumá aktuální rizika od ran-
somwaru až po nelegální aktivity na dark
webu. Zakládá si na tom, aby svoje dopo-
ručení pro zvýšení zabezpečení IT systémů
formuloval jasně a srozumitelně i pro
laiky. 

Lze porovnat přístup českých firem v pří-
stupu ke kybernetické bezpečnosti s ostat-
ními zeměmi?

Výrazné odlišnosti u českých podniků
nevidíme, spíše jen s mírným zpožděním
reagují na bezpečnostní trendy a nové
technologie. Důvodem je zpravidla nedo-
statek finančních zdrojů, který má na
schopnost zajistit bezpečnost IT zásadní
dopad. Řada firem proto stále spoléhá na
mnohdy starší technologie ochrany a za-
staralý model zabezpečení sítě, který spo-
čívá v ochraně perimetru.

České podniky tedy do kybernetické bez-
pečnosti investují málo?

Některé české organizace investují do-
statečně, ale naprostá většina bohužel ni-
koli. Podle průzkumu NÚKIB z roku 2020
považuje 60 % respondentů prostředky vy-
členěné na kybernetickou bezpečnost za
nedostatečné a 75 % organizací vynakládá
na bezpečnost pouze do 5 % svého roz-
počtu na IT. Podle našeho průzkumu z roku
2022 nemá 61 % malých a středně velkých

firem žádného pracovníka nebo oddělení
odpovědné za bezpečnost. Bohužel, jedi-
nou skutečnou motivací pro výdaje na ky-
berbezpečnost, zejména u organizací z ve-
řejného sektoru, jsou často náklady ne-
zbytné pro splnění předpisů.

Lze uvést doporučenou výši investic do
kybernetické bezpečnosti jako procento
z příjmů?

Neexistuje žádná magická hodnota in-
vestice, která by vás ochránila od kyberne-
tického útoku. Skutečné náklady se v jed-
notlivých organizacích liší. Zásadní je po-
chopit, co je třeba chránit, a kriticky posou-
dit, jak dobře je organizace aktuálně
schopná to zajistit. Rozdíl mezi stávajícími
a chybějícími bezpečnostními mecha-
nismy bude tvořit váš rozpočet. Předejít
útoku bude ale vždy méně nákladné než se
z něj zotavit. Například americká města
Baltimore a Atlanta byla zasažena ransom-
warem a na obnovu svých systémů a dat
každé z nich vynaložilo téměř 20 milionů
dolarů. Jednou z cest je poskytnout týmu
kybernetické bezpečnosti vlastní rozpočet,
který nebude zatížen jinými prioritami or-
ganizace.

Jaké jsou znalosti českých top manažerů
o kybernetické bezpečnosti?

Českým manažerům nechybí informace
z médií nebo z bezpečnostních konferencí,
ale i přesto, že je kybernetická bezpečnost
aktuálním tématem, mnozí z nich se neza-

jímají natolik, aby jednali – přijímají riziko
v naději, že se nestanou obětí. Podle na-
šeho aktuálního průzkumu si 72 % mana-
žerů myslí, že podniky jsou vystaveny vět-
šímu riziku, ale 43 % považuje kyberútok za
nepravděpodobný. Tento rozpor naznačuje
nesoulad mezi riziky, která kybernetické
útoky představují, a realitou kybernetické
kriminality. Významnou roli ale může hrát
také zmíněný nedostatek finančních pro-
středků.

Máte nějaká doporučení, jak situaci zlep-
šit?

Prvním krokem je zcela jistě informova-
nost, ale ta musí být následována konkrét-
ními opatřeními. Organizace musí nejprve
odhalit své slabé stránky a následně při-
jmout opatření ke zlepšení, což mimo jiné
zahrnuje zavádění moderních technologií
a vhodných kontrolních mechanismů.
Nesmí se ale spokojit s naprostým mini-
mem, musí průběžně vyhodnocovat svůj
stav zabezpečení a provádět úpravy, aby
reagovala na aktuální, stále se měnící pro-
středí hrozeb. Toho lze dosáhnout vytvoře-
ním a testováním plánů reakce na inci-
denty. Dnešní podniky si také musí osvojit
robustní bezpečnostní kulturu, aby každý –
doslova od skladníka až po generálního ře-
ditele – chápal, proč je kyberbezpečnost
pro firmu důležitá a věděl, jak bezpeč-
nostní incidenty neprodleně hlásit IT oddě-
lení.

Při vývoji bezpečnostních řešení je využí-
ván i fenomén umělé inteligence. Využí-
vají AI a případně jak i kybernetičtí zlo-
činci?

Útočníci v současné době umělou inte-
ligenci příliš nevyužívají, protože jim
dobře fungují stávající metody. Jedním
z hlavních vývojových trendů je ale do-
stupnost rozsáhlých modelů pro úpravu
obrazu, videa, zvuku (řeči) i textu širší ve-
řejnosti. Pokud je známo, v kybernetické
kriminalitě to zatím není výrazné, ale mů-
žeme očekávat nárůst kompromitace fi-
remních e-mailů i tzv. velrybářských
útoků, a pak i výraznější rozšíření těchto
technik. Útoky budou pravděpodobně vy-
užívat realistické deepfakes, kdy je existu-
jící osobnost kompletně podvržena na
všech úrovních (video, hlas, text), a pak
také falešný obsah v sociálních sítích
a obecně na webu, který bude kompletně
generovaný, ale perfektně konzistentní.
Půjde například o zdánlivě různorodé, fa-
lešné skupiny na sociálních sítích. Tyto
profily se časem stanou interaktivnějšími,
protože s obětí povedou víceméně souvis-
lou konverzaci prostřednictvím podvrže-
ného hlasu a videa. �
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Polovina českých manažerů si nemyslí, 
že je jejich podnik vystaven vyššímu riziku kyberútoku
Při příležitosti zveřejnění studie společnosti Sophos o vnímání kyberbezpečnosti mezi českými
manažery nám zodpověděl několik otázek John Shier, bezpečnostní expert společnosti Sophos, který
se oblasti kyberbezpečnosti věnuje více než 20 let. 
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S velkým zájmem jsem si přečetl
v CzechIndustry č. 2 článek mi -
nis tryně Heleny Langšádlové,

v němž odpovídá na dotazy k problema-
tice vědy, výzkumu a inovacím v České
republice. Nejdříve bych chtěl poděkovat
paní ministryni za to, že na všechny po-
ložené otázky odpověděla. S některými
jejími odpověďmi jsem byl spokojen
s dalšími již méně. Ale měli bychom si
vážit svých oponentů a diskutovat s nimi
správná řešení problémů, neboť ote-
vřený dialog je nejlepší cesta k nalezení
správných řešení.

Protože jsem byl zaměstnancem 4 již za-
niklých výzkumných ústavů zabývajících se
aplikovaným výzkumem (VÚAnCh Ústí nad
Labem – chemický výzkum,  VÚEK Hradec
Králové – keramický výzkum, VÚSU Teplice
– sklářský výzkum a ÚVP Běchovice – ener-
getický výzkum) a dále jsem i mnoho let
pracoval i v akademickém výzkumu na FŽP

UJEP Ústí nad Labem, dovoluji si napsat
svůj osobní komentář k současnému stavu
ve vědě, výzkumu a inovaci.

Převažují osobní náklady
Nedávno prověřoval Nejvyšší kontrolní
úřad, jak byly využity dotační finance na
účelovou podporu průmyslového výz -
kumu, vývoje a inovací.  Podle mne je zjiš-
tění NKÚ naprosto tristní. Při kontrole
3 národních programů v rámci Minister-
stva průmyslu a obchodu ČR (MPO) v le-
tech 2016 až 2021 bylo utraceno asi 10 mi-
liard Kč. Kontrola účelnosti a efektivnosti
poskytnutých státních dotací jasně proká-
zala, že ve velké většině případů řešení ne-
vedlo k naplnění ekonomických přínosů
v průmyslové praxi. Kontrola NKÚ zjistila,
že za 3 roky po ukončení projektu dosáhly
tržby jen 10,2 % a zisk dokonce jen 7,2 %
očekávaných přínosů z realizací. Když si

ale uvědomíme, že jedině u průmyslových
realizací lze očekávat nějakou novou vý-
robu, případně novou technologii a tedy
i zisk z výroby na základě nové technolo-
gie, je toto číslo naprosto katastrofální.
Zato u osobních nákladů dosáhla hodi-
nová sazba až 4 000 Kč, tedy asi 700 000 Kč
za měsíc. Takový plat nemá zdaleka ani pre-
sident České republiky.

Typickým příkladem neefektivního vy-
naložení velkých finančních pros tředků je
vývoj nové generace šicích strojů, kde
příjemce v letech 2007 až 2021 čerpal
z podpory výzkumu, vývoje a inovací cel-
kem 454,5 mil. Kč a v prosinci 2021 skon-
čil v konkurzu. Dalším odstrašujícím pří-
kladem je společnost, která na tvorbu
prototypu robota určeného k práci pro
Správu úložišť radioaktivního odpadu ob-
držela dotaci ve výši 19,4 mil. Kč a robot
je zcela nevyužit a je uskladněn ve vý-
robní hale příjemce této dotace. Nejvyšší

K diskusi

Je třeba přestat oddělovat výzkum na základní a aplikovaný
a podívat se na zkostnatělou strukturu Akademie věd
Komentář k současnému hodnocení vědy, výzkumu a inovaci
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kontrolní úřad také zjistil, že podíl mezd,
tedy osobních nákladů, tvořil významnou
část ceny projektů a u vybraného pro-
jektu činil neuvěřitelných 75,6 % nákladů
na řešení. 

Ze zjištění NKÚ je vidět obrovské mrhá -
ní státními penězi u projektů v rámci
MPO, kde by se daly očekávat významné
ekonomické přínosy. U humanitních
oborů se žádné ekonomické přínosy
a zisk z výroby ovšem očekávat nedají.
V těchto oborech jsou možné jen bibli-
ometrické přínosy z publikačních čin-
ností.

Proč jsou výsledky kontroly NKÚ 
tak špatné? 
Musíme se vrátit pár let do minulosti.
V rámci privatizace české ekonomiky byly
některé úspěšné ústavy aplikovaného vý-
zkumu zrušeny, neboť většinou zahra-
niční vlastník nechtěl dávat finance do vý-
zkumu v ČR, když měl výz kum ve svých
mateřských zemích a prakticky jediným
kritériem pro něj bylo maximalizovat zisk.
A tak se stalo, že z českých výrobních, ob-
chodních společností a bank bylo ročně
vyvedeno i přes 300 miliard Kč v dividen-
dách, tedy zisku po zdanění.

Zatímco i úspěšné ústavy aplikovaného
výzkumu byly zrušeny, výzkumná zá-
kladna základního výzkumu reprezento-
vaná zejména Akademii věd zůstala prak-
ticky nedotčena. A tak například přítom-
nost výzkumných pracovníků z VÚAnChu
Ústí nad Labem na velíně velkých výrob-
ních zařízení, kde na základě poloprovoz-
ních zkoušek zaváděli výrobu v CHZJD
v Bratislavě nebo v Duslo Šala nad
Váhom, zní dnes už jako pohádka.  Nedo-
vedu si představit, že by tuto technologii
zaváděl někdo z ústavů Akademie věd.

Akademie věd zůstala zakonzervována
v rozsahu, který byl v 80. letech minulého
století. Z jejích 53 ústavů je jen menšina
technických v oblasti aplikované fyziky
a chemických věd. Z výčtu ústavů je
zřejmé, že výstupy z biologicko-ekologic-
kých věd, lékařských věd, věd o Zemi, so-
ciálně-ekonomických věd, historických
věd, humanitních a filosofických věd
mohou být prakticky jen bibliometrické
a nemohou dále sloužit pro aplikovaný
výzkum, natož pro průmyslové realizace.
Rozpočtové roční náklady na provoz zá-
kladního výzkumu Akademie věd jsou ve
výši 7 000 milionů Kč.  Většina rozpočtu
jsou tzv. institucionální finance, tedy pe-
níze určené na jednotlivé ústavy ze stát-
ního rozpočtu. Zde souhlasím s paní před-
sedkyní prof. Zamrazilovou, že pro ně-
které sekce resp. ústavy nejde snižovat
institucionální finance, protože na takové
podpoře jsou bytostně závislé. Zůstává
však otázkou, zdali by nebylo účelné ně-
které relativně malé ústavy v rámci jed-
notlivých sekcí sloučit. V průběhu deseti-
letí se totiž výrazně změnily i požadavky
na to, co by měly jednotlivé sekce řešit.
Jiné je to ale například u ústavů chemic-
kých věd, které by se měly více propojit
s aplikovaným výzkumem, jenž by měl res -
pektovat nejnovější požadavky českého
průmyslu. Obrovskou slabinou přístupu

Akademie věd je i to, že vůbec neřeší eko-
nomické aspekty nových technologií a její
pracovníci často vymýšlejí takové po-
stupy, které zkušený chemický technolog
vidí ihned jako nereálné a v praxi ekono-
micky naprosto nesmyslné.

Fatální nedostatek Akademie věd vidím
ale v tom, že hodnocení výstupů provádí
sama Akademie, bez nezávislé externí
oponentury, zjednodušeně řečeno hod-
notí tedy vlastně sama sebe. Hodnocení
technických ústavů Akademie věd by
měli provádět například „kapitáni čes -
kého průmyslu“, tedy odborníci z výrob-
ních společností, kteří jsou vnějšími po-
žadavky na výrobky nuceni vyrábět jen
to, co se dá vyrobit ekonomicky za před-
pokladu technologie šetrné k životnímu
prostředí a za res pektování exhalací do
ovzduší, do vody a vzniku odpadů, jenž
by se měly co nejvíce recyklovat a mate-
riálně nebo termicky využívat. Patenty
a autorská osvědčení vzniklá v ústavech
Akademie věd i v akademickém univerzit-
ním výz kumu jsou prakticky jen přínosem
pro RIV, tedy hodnocení akademických
pracovníků univerzit pro bibliometrické
výstupy, stejně tak jako je to u publikací
v impaktovaných časopisech.  Další zá-
važný nedostatek zaměstnanců technic-
kých oborů Akademie věd vidím i v tom,
že prakticky nejsou nijak finančně zainte-
resovaní v realizačních výstupech ná-
sledně využitých v průmyslových podni-
cích. 

Příklady z praxe

Zde uvedu za svou dvacetiletou karié ru
v aplikovaném výzkumu jen jednu úspěš-
nou spolupráci mezi Ústavem fotoniky
a elektroniky AV ČR a VÚSU Teplice na
vybudování provozní linky na tažení pre-
forem pro optická vlákna typu PCS, která
se realizovala v provozovně Sklotasu
koncernu Sklo Union Teplice ve Svoru
u Nového Boru.  Ředitel VÚSU Teplice
totiž na úvazek 0,5 ve sklářském ústavu
angažoval 3 zaměstnance Akademie věd,
kteří pak se nejméně jednou měsíčně
zúčastnili i experimentů ve sklárně. Tito
zaměstnanci, kdy vedoucí skupiny
z Ústavu fotoniky a elektroniky měl stejný
plat jako vedoucí celého projektu „Opto-
vlákna“, úspěšně vyřešili systém řízení
linky tažení preforem, polotovaru pro ná-
sledné tažení optických vláken. I když celý
projekt „Optovlákna“ nakonec skončil kri-
minálním činem, pojistným podvodem
a zapálením optických vláken na Ukra-
jině, pokládám s odstupem času tuto spo-
lupráci mezi ústavem akademie a sklář-
ským ústavem VÚSU Teplice za příklad-
nou.

V průběhu zejména posledních let byly
v univerzitních kampusech zejména v Os-
travě, Brně i Ústí nad Labem investovány
velké peníze na výstavbu nových budov.
Značné finance byly investovány také do
přístrojového vybavení univerzit.  Bohu-
žel, i když jednotlivé univerzity mají do-
hromady pro komplexní technologii vý-
roby žádaných produktů potřebné tech-
nologické zařízení, většinou mezi sebou
vůbec nespolupracují. 

Uvedu zde jeden osobní příklad z ne-
dávné doby.  Chtěl jsem řešit technologii
přípravy ve světě dnes velmi žádaného
karbonátu lithia  Li2CO3 z odvalu Cíno-
vecké deponie.  Prvním technologickým
uzlem je zde příprava koncentrátu li-
thných slíd z odvalu metodou magnetické
separace.  Poloprovozním zařízením na
magnetickou separaci disponuje VŠB TÚ
Ostrava. A tak jsem v Ostravě jednal s ve-
doucími pracovníky velké výzkumné in-
frastruktury o zajištění experimentu pro
přípravu asi 60 kilogramového vzorku
koncentrátu lithné slídy z asi 500 kg
vzorku odvalu Cínovecké deponie. Byl
jsem překvapen jejich nezájmem o tuto
technologii a o spolupráci mezi univerzi-
tami. Bylo mi řečeno že „ Proč by Univer-
zity jako je VŠB TÚ Ostrava měly spolu-
pracovat s průmyslem, to není jejich pos-
lání“. A tak i když do výstavby budov
kampusu v Ostravě bylo investováno asi
6 miliard Kč, financování experimentu na
zařízení VŠB v Ostravě v rozsahu asi 100
tis. Kč nikdo nechtěl zaplatit. Podporu
jsem našel až u děkana FŽP UJEP v Ústí
nad Labem, který 80 tis. Kč + DPH nako-
nec zaplatil. Tento koncentrát (vzorek asi
60 kg) jsem pak převezl do bývalého
VÚAnCh, dnes Orlen Unicre, kde jsem
chtěl navázat na práce doc. Jandové
ohledně převedení lithia z koncentrátu 
lithných slíd do vodorozpustné formy. Ve
spolupráci s chemickými technology
z FŽP UJEP jsme připravili projekt na „Al-
kalické tavení koncentrátu lithných slíd“,
ale nikdy jsme na řešení této technologie
nezískali finance. A jak jsem se později
dozvěděl, o tento projekt neměl interest
ani garant oboru environmentální chemie
a technologie z FŽP UJEP. Dále podotý-
kám, že na pracovišti VUT Brno existuje
i sintrovací pec o kapacitě až 30 kg za ho-
dinu, která by byla právě vhodná pro toto
alkalické tavení. VÚT Brno nám dokonce
poslalo nabídku na využití této sintrovací
pece. Nikdo však tuto nabídku neakcep-
toval. Zdůrazňuji, že absolutní nezájem
mělo vedení PKN Orlen Unicre. Ani se ne-
divím, jsou to petrochemici a chemické
technologie neumí, tak proč by je měli
řešit.  Zde by byla velmi výhodná koope-
race mezi VŠB TÚ Ostrava, VÚT Brno
a UJEP Ústí nad Labem, ale akademičtí
představitelé o celkové vyřešení techno-
logie neprojevili žádný zájem.

Na průmyslové realizace 
toho moc nezbývá 
Úplným opakem je VŠCHT Praha. VŠCHT
pod vedením kolegy Honga postavila
z dotačních i částečně vlastních financí
pracoviště na získání vodorozpustného
lithia podle českého patentu č. 307 465,
autor Hong Vu a spol., v Cementárně La-
fage  Čížkovice, který řeší převedení lithia
v Cinvalditu (Zinnwalditu) do vodoroz-
pustné formy tave ní s využitím sloučenin
chloru. I když osobně pokládám VŠCHT
Praha za jedinou chemickou školu, která
je schopná provádět i poloprovozní tech-
nologické experimenty, technologie lithia
by potřebovala podstatně robustnější
výz kumnou základnu. Když na projektu
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může pracovat prakticky například jen
jeden docent + 2 až 3 studenti doktorand-
ského studia, jejichž hlavním cílem je na-
psání a obhájení disertační práce a zí-
skání titulu Ph.D., potřebného pro další
profesní růst na univerzitách nebo Aka-
demii věd, je to opravdu velmi málo. Pro
například týdenní kontinuální provoz za-
řízení jsou třeba minimálně 3 směny po
2 pracovnících + kontinuální chod analy-
tické laboratoře o minimálně 2 výzkum-
nících na 3 směny.  Dále jsou potřeba
alespoň 3 vzorkaři. Sečteno dohromady,
je třeba bez střídačů minimálně 15 lidí.
Takovou výzkumnou kapacitu výzkumu
měl kdysi velmi známý VÚAnCh Ústí nad
Labem, který byl schopen úspěšně vyře-
šit provozní technologie na základě po-
znatků z kontinuálních poloprovozních
zkoušek. 

Nyní ještě něco o „Velkých výzkum-
ných infrastrukturách“. Je jich celkem 48.
Jsou to zejména ústavy Akademie věd,
dále pak UK Praha, MU Brno, ČVUT Praha
a také zemědělci z Jihočes ké univerzity
v Českých Budějovicích a Zemědělské
univerzity Praha, Suchdol. Roční státní
podpora pro ně je celkem 5,969
miliard Kč. Jejich ekonomický přínos na
české HDP je však velmi malý. Je to tím,
že Akademie věd řeší jen základní výzkum
a na průmyslových realizacích se až na
některé výjimky prakticky nepodílí a výz -

kumné kolektivy, jak jsem uvedl v před-
cházejících odstavcích, jsou příliš malé na
to,  aby vyřešily komplexně celou techno-
logii, a to třeba i výroby Li2CO3 a dovedly
ji ke zdárnému konci ve výrobním zá-
vodě.

Navíc start-up přeci nemůže vyřešit
třeba výrobu lithia ve formě Li2CO3 nebo
Li(OH) ani přeměnu vybraných směs-
ných plastů z tříděného odpadu měst
a obcí na kapalné uhlovodíky tj. pohonné
hmoty. To patří velkým chemickým závo-
dům a jsou to jistě investice řádově v mi-
liardách Kč. Na takových technologiích je
třeba intenzivně pracovat. Z energetic-
kého hlediska by mělo být pro jaderný
výzkum prvořadé vyřešení modulárních
jaderných reaktorů, o výkonu 200 až 400
MW, které by v letech po roce 2040 měly
nahradit uhelné bloky v Severozápad-
ních Čechách, kdy dojde uhlí na lomu
Nástup Tušimice. Určitě je to daleko ak-
tuálnější problém než řešit technologii
jaderné fúze, kde do energetické bilance
celé fúzní technologie je nutno zahrnout
i chlazení supravodičů kapalným heliem
a tedy i výrobu kapalného helia, která je
extrémně energeticky náročná.

A závěrem co bych paní ministryni
Langšádlové vřele doporučoval.
1.  Řešit výzkum, vývoj a inovaci jako

celek. Přestat oddělovat výzkum na zá-
kladní a aplikovaný a podívat se na

zkostnatělou strukturu Akademie věd,
které zamrzla v 80. letech minulého
století. Více financí dát do technických,
chemických a také strojírenských
oborů. Pokud to jde spojit ústavy hu-
manitních oborů do větších celků. Za
posledních 33 let se do Akademie věd
vložilo asi 200 000 milionů Kč, a co to
přineslo pro růst českého HDP?
Osobně znám jen obrovský přínos
v podobě antivirotik prof. Holého
z Ústavu organické chemie a bioche-
mie AV. Pokud existují nějaké další
úspěšné velké realizace z výzkumu
Akademie věd, bylo by dobře s nimi
seznámit širokou veřejnost.

2.  Dále je nutné se podívat na Velké výz -
kumné organizace, někteří členové bý-
valé RVVI je velmi tvrdě kritizují
a podle mne právem. Jak jsem již
uvedl, je nutné výzkumné týmy posílit
v těch oblastech, kde je reálná šance
uplatnění výsledků v průmyslových
realizacích ve spolupráci s průmyslo-
vými podniky, ty vždy následně pone-
sou hlavní zátěž na investice do no-
vých technologií i nových výrobků,
které povedou ke zvýšení DPH v České
republice. �

Ing. Jindřich Šulc, CSc.
Emeritní univerzitní pedagog 

FŽP UJEP v Ústí nad Labem
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Od první štěpné reakce na světě
letos uplynulo 80 let: uskutečnila
se v Americe v roce 1942. Jen

o 15 let později byli stejně úspěšní česko-
slovenští vědci, kteří v září 1957 zprovo-
znili reaktor v areálu Řeže u Prahy, jako te-
prve devátí na světě. Od té doby se Česko
řadí mezi jaderné velmoci, alespoň v ob-
lasti civilního využívání. Zároveň mají
Češi k jádru dlouhodobě velmi pozitivní
vztah a jeho rozvoj aktivně podporují. 

Také letos se u nás v oblasti jádra ode-
hrála spousta zajímavostí. Vybrali jsme
proto top 10 českých událostí, které uka-
zují rozmanitost jaderné energetiky a její
perspektivu pro rozvoj čisté, bezemisní
energetiky budoucnosti. 

1. Zahájení tendru na nový blok
v Dukovanech

Zpřístupněním zadávací dokumentace
uchazečům, mezi které patří francouzská
společnost EDF, jihokorejská KHNP a se-
veroamerický Westinghouse, byl letos
v březnu zahájen tendr na výstavbu no-
vého jaderného bloku v lokalitě Duko-
vany. Souhlas k tomu dalo Skupině ČEZ
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.
Úvodní nabídky všichni tři uchazeči ode-
vzdali 30. listopadu. Smlouvu s vítězným
dodavatelem by ČEZ mohl podepsat
v roce 2024. Zatím poslední spuštěný ja-
derný blok v ČR byl temelínský druhý
blok v roce 2002. 

2. Výběr lokality pro první malý
modulární reaktor a založení

Jihočeského jaderného parku
Slibnou technologii malých modulárních
reaktorů (SMR) chce vyzkoušet čím dál
více zemí. V České republice už je pro
malý reaktor vyčleněný prostor v areálu
Jaderné elektrárny Temelín. V návaznosti
na toto rozhodnutí byl založený i Jiho -
čes ký jaderný park, tedy smluvní spolu-
práce mezi společností ČEZ, Skupinou
ÚJV a Jihočeským krajem. Reaktor by
mohl být spuštěn už v polovině 30. let.
Mezi další zvažované lokality pro SMR
patří severočeské Tušimice, Prunéřov,
Ledvice, Poříčí a Dětmarovice na severu
Moravy.

3.Smlouvy na dodávky paliva
s Westinghouse a Framatome

Letos na jaře se novým dodavatelem ja-
derného paliva do Temelína staly ame-
rická společnost Westinghouse a fran-
couzská společnost Framatome. Palivové

soubory začnou do Česka vozit v roce
2024 a nahradí tak stávající dodávky od
ruského TVEL. Diverzifikace dodavatelů
klíčových surovin je pojistkou energe-
tické bezpečnosti. 

4. Převzetí Škoda JS 
Skupinou ČEZ

Významná evropská inženýringová a vý-
robní společnost s více než 60 lety zkuše-
ností s výstavbou a servisem jaderných
elektráren i další jaderné infrastruktury
přešla zpět do českých rukou. Od roku
2004 ji vlastnila ruská strojírenská sku-
pina OMZ kontrolovaná Gazpromban-
kou. Na tu se po vypuknutí války na
Ukrajině vztahovaly evropské sankce.
Škoda JS zajišťuje do velké míry moder-
nizaci a údržbu českých jaderných elek -
tráren, na jejichž výstavbě se kdysi vý-
znamně podílela. 

5.Zahájení výstavby 10. českého
reaktoru ve FJFI

Letos v březnu získala Fakulta jaderná
a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze od
Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
(SÚJB) povolení k výstavbě jaderného
reaktoru VR-2. Projekt malého podkritic-
kého výzkumného reaktoru fakulta při-
pravovala od roku 2014. V současnosti
jsou v budově reaktoru již instalovány
všechny hlavní komponenty a nyní pro-
bíhá propojování jednotlivých systémů
a technologií raktoru. Na počátku roku
2023 bude zahájeno fyzikální spouštění
zařízení a následně jeho uvedení do pro-
vozu. 

6. Historicky nejvyšší podpora
rozvoji jaderné energetiky v ČR

– 72 procent 
Podpora jaderné energetiky u české ve-
řejnosti dosáhla rekordu: vyšplhala se na
72 %, což je nejvíc od roku 1999, kdy
agentura IBRS začala postoj Čechů pra-
videlně zjišťovat. Podobným hodnotám
se naposledy přiblížila v roce 2009 (tehdy
71 %), kdy byl zahájen tendr na dostavbu
dvou bloků v Temelíně. V posledních le-
tech se také zvyšuje podíl lidí, kteří pod-
porují současně rozvoj jádra i obnovitel-
ných zdrojů, nyní dosahuje 56 %. 

7. První česká AMS laboratoř
zahájila provoz

Na jaře letošního roku zprovoznil Ústav
jaderné fyziky Akademie věd první labo-

ratoř urychlovačové hmotnostní spektro-
metrie (AMS) v České republice. Nachází
se v areálu v Řeži u Prahy. Nejznámější
je využití metody AMS pro radiouhlíkové
datování v archeologii a výzkumu kultur-
ního dědictví. Pro datování metodou
AMS stačí i miniaturní vzorky s obsahem
několika jednotek mikrogramů uhlíku
a jejich analýzou lze určit stáří zkouma-
ných objektů až přibližně 60 000 let do
minulosti. Významné je rovněž využití
pro určování stáří ledu, pohybu ledovců
a sledování změn klimatu.

8. Jaderné elektrárny překonaly
30 TWh počtvrté za sebou

Dlouhodobé investice do modernizace
a zvyšování efektivity výroby obou čes -
kých jaderných elektráren se vyplácejí:
letos počtvrté za sebou přesáhly ještě
před koncem roku výrobní milník
30 000 000 MWh (neboli 30 TWh). To od-
povídá téměř polovině spotřeby celé
České republiky v roce 2021. V průměru
do zvyšování bezpečnosti a efektivity ja-
derek společnost ČEZ každoročně inves-
tuje přibližně 4 miliardy Kč.

9. Další český koncept SMR 
– CR-100

Skupina ÚJV připravuje svůj třetí kon-
cept malého modulárního reaktoru.
Vedle projektů Energy Well a HeFASTo
tak chystá reaktor CR-100, určený pro ko-
generaci elektřiny a tepla. Tlakovodní
reak tor o výkonu 100 MW má sloužit zej -
ména jako náhrada stávajících uhelných
zdrojů v teplárenství: při kogeneračním
provozu by rozdělení výkonu bylo 72 MW
do tepla a 9 do elektřiny. Využití by ale
také našel třeba ve výrobě vodíku. Podle
Skupiny ÚJV by všechny klíčové kompo-
nenty zvládly dodat české firmy.

10. Česká ReakTour na COP27
i v IC elektráren 

Stovky cizinců navštívily Jadernou elek -
trárnu Temelín v rámci mezinárodní kli-
matické konference COP27 v Egyptě.
V expozici Mezinárodní agentury pro ato-
movou energii totiž byly k dispozici i spe-
ciální brýle pro virtuální realitu s Reak-
Tour, anglickou prohlídkou právě Teme-
lína. Návštěvníci z celého světa tak měli
možnost podívat se k reaktoru či do chla-
dicích věží stovky kilometrů vzdálené ja-
derky. Českou verzi ReakTour mohou
zdarma vyzkoušet návštěvníci infocenter
Temelín i Dukovany. �
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Top 10 českých jaderných událostí 2022 
Rok 2022 byl z pohledu rozvoje jaderné energetiky v České republice v mnohém průlomový:
odstartoval největší investiční projekt v moderních dějinách země, došlo k významnému posunu
v přípravě na nové jaderné technologie, i k rozšíření českých výzkumných kapacit v této oblasti.
Podpora jádra u české veřejnosti trhala rekordy. To vše ukazuje, že Česká republika stále patří mezi
světovou jadernou špičku.
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Předtím, než se vůbec pustíte do pláno-
vání stavby, je vhodné se zamyslet nad
tím, v jaké situaci se nachází samotné

stavebnictví.
„Situace je náročná pro všechny články sta-

vebního procesu. Projektanti jsou zvyklí hledat
úspory a pracovat s rezervami. A prakticky
vždy lze najít levnější řešení. Ovšem klíčovým
parametrem zůstává kvalita a bezpečnost. Ale
umím si představit případy, kdy je lepší stavbu
odložit než dělat zásadní kompromisy kvůli ne-
vyzpytatelným cenám,“ řekl předseda České
komory autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě (ČKAIT) Robert Špalek.

Reagoval tak na rostoucí ceny stavebních
materiálů, kdy meziročně dvojnásobně
vzrostly ceny plochých hliníkových výrobků,
cena cihel stoupla o třetinu a betonové výztuže
měly cenový nárůst o 80 %.

Odradit mohou kromě drahých stavebních
materiálů i vyšší ceny pracovních sil nebo vy-
soké úroky hypoték, které se nyní pohybují
okolo šesti procent. Ty zároveň úzce souvisejí
s nejvyšší inflací od roku 1993, způsobenou
koronavirem i válkou na Ukrajině. Vyplatí se za
takových podmínek tedy vůbec stavět?

Váš dům zatím existuje 
jen v představách
Pokud jste se stavbou zatím vůbec nezačali,
pravděpodobně bude lepší chvíli počkat.
Pokud už máte například pozemek, můžete se
alespoň zatím pustit do projektování. To se
totiž vyplatí neuspěchat a řádně jej promyslet.
Promyšlený a kvalitní projekt vám může při
stavbě v budoucnu ušetřit nemalé peníze.

Dávejte si ale pozor, ať si jako pomocnou
ruku zvolíte opravdového profesionála. Ne
zřídka se totiž na internetu vyskytují nabídky
podvodníků. „Česká komora architektů připo-
míná, že projektanti s platnou autorizací, tj.
s příslušným „kulatým razítkem“ pro danou
specializaci, bez ohledu na to, zda jde o statiky,
či architekty, jsou jen takoví projektanti, kteří

jsou vedeni v seznamu zveřejněném na webu
profesních komor,“ upozornila mluvčí České
komory architektů Tereza Zemanová.

Už máte schválenou hypotéku

Pokud už máte pozemek, stavební povolení
a schválenou hypotéku, měli byste se do
stavby pustit co nejdříve. V případě, že se roz-
hodnete čekat, by vám totiž nemusely peníze
z hypotéky stavbu vinou rostoucí inflace i cen
materiálů a služeb pokrýt.

V takový moment se vyplatí upustit od kla-
sického cihlového domu, který je v Česku stále
nejpopulárnější variantou vlastního bydlení
a sáhnout po domově „na klíč“ z prefabrikátů.

Takový dům vám dokážou společnosti,
které se na ně zaměřují, postavit v hrubé
stavbě už během několika týdnů nebo měsíců.
Kromě rychlosti je jejich výhodou také to, že
na stavby domů z prefabrikátů je potřeba
méně lidské pracovní síly a z pravidla vyjdou
levněji než domy postavené z cihel. Navíc na
ně budete mít od firem platnou záruku v pří-
padě, že se cokoliv pokazí. Zbývá si zvolit, jestli
upřednostníte dřevo nebo beton.

Beton v pevnosti nemá konkurenta

Stavby z betonových prefabrikátů se vyznačují
tím, že jsou levnější než cihlové domy a „vy-
rostou“ v krátkém časovém úseku. Jejich dal-
ším nezpochybnitelným plusem je výdrž. Be-
tonové domy totiž nevyžadují příliš údržby,
hodně toho snesou a vydrží bez větších potíží
dlouhá desetiletí i v nepříznivých podmínkách.
Jako plus je u nich třeba zmínit také to, že je
možné se do jejich stavby pustit v jakémkoli
ročním období.

„Hrubou stavbu zvládneme udělat během
několika dnů. Dům na klíč pak v časovém roz-
mezí měsíců. U rodinných domů na klíč použí-
váme kombinaci betonových prefabrikátů a zdě-
ných cihel. Jsou tak pevné a stabilní, ale stále je
lze postavit rychle,“ říká Jiří Stix, obchodní ře-

ditel ze společnosti Prefa Brno a.s., která se na
stavby z betonových prefabrikátů specializuje.

Dřevostavby vyrostou rychle 
a poměrně levně
U dřevostaveb se „uplatní jejich velký poten-
ciál, a tím je rychlost výstavby a také udrži-
telný způsob stavění,“ tvrdí ředitelka Asoci-
ace dodavatelů montovaných domů Lenka
Trandová. Zároveň představují nejvíce přízni-
vou volbu v případě, že je váš rozpočet tenký.

Nižší cena a rychlost stavby s sebou ale
v tomto případě nesou také velká rizika v po-
době krátké životnosti materiálu a nutnosti
o něj průběžně pečovat. Dřevo totiž při nespráv-
ném ošetření výrazně reaguje na teplotní
změny, může praskat nebo v horším případě
hnít nebo být napadeno škůdci. Lidé, kteří s ním
pracují, vám sice řeknou, že takové neduhy se
dají snadno vyřešit odřezáním ztrouchnivělých
částí a jejich náhradou, to ovšem představuje
starosti a finance navíc. Je potřeba zmínit také
hořlavost. Dřevostavbu v případě požáru totiž
s nejvyšší pravděpodobností nezachráníte, bu-
dete ji muset strhnout a postavit znova.

Nevyplatí se ani v momentě, kdy svůj bu-
doucí domov nevnímáte pouze jako místo
k bydlení, ale také jako investici do budoucna.

Kolik takový dům „na klíč“ 
průměrně stojí?
V případě, že se rozhodnete zůstat u tradice
cihel, vás dům na klíč o celkové užitné ploše
od 95 m2 do 115 m2 vyjde průměrně okolo pěti
milionů korun.

Zlatou střední cestu pak představují stavby
z betonových prefabrikátů. Ty o rozloze užitné
plochy od 95 m2 do 115 m2 vyjdou průměrně
na tři a půl milionu korun.

Dřevo v závodu cen vyhrává. Dům o užitné
ploše od 95 m2 do 115 m2 vás v průměru vyjde
na zhruba tři miliony korun. Tato cena ale ne-
zahrnuje možné budoucí opravy.   �

Stavebnictví je ve složité situaci. 
Je reálné začít s budováním vlastního bydlení?
Hypoteční úrok okolo šesti procent, největší inflace od roku 1993 a vysoké ceny energií. Pustit se do
stavby vlastního domu se teď může zdát pro leckoho skoro nereálné. Do karet nehrají ani rostoucí
ceny materiálů a pracovních sil. Co v současnosti dělat, když chcete začít stavět?
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Autorem tohoto odborného odhadu
je společnost Ernst & Young (EY)
a jedná se podle ní o „velmi konzer-

vativní“ odhad, skutečnost bude asi vyšší.
Informaci zveřejnil nejpopulárnější ně-
mecký zpravodajský server WELT. Jsou
tedy cíle snižování emisí ohroženy? Jak se
v sanacích projeví válka na Ukrajině, ener-
getická krize a nová opatření německé
vlády?

Podívejme se tedy na tu problematiku
blíže. Úvodem je třeba konstatovat, že za-
stavení dodávek plynu z Ruska se v Ně-
mecku projevilo velmi negativně. Ně-
mecko podobně jako naše republika patří
k zemím s nejhustší plynovou infrastruktu-
rou v Evropě. Dlouhodobé dodávky lev-
ného ruského plynu z podstatné části za-
jišťovaly vytápění obytných a dalších
budov i vysokou prosperitu německého
hospodářství. V Německu existuje zhruba
14 milionů plynových kotlů na vytápění
budov. Jejich nahrazení jinými druhy to-
pení bude neobyčejně drahý a časově ná-
ročný proces. Také rychlá náhrada dodá-
vek ruského plynu v plném rozsahu není
možná a dodávky hlavně tekutého zem-
ního plynu ze vzdálených zemí se realizují
za enormně vysoké ceny. Vše se ještě vy-
ostřuje vysoce ambiciózním německým zá-
vazkem zajistit svou klimatickou neutralitu

do roku 2045, jak je zakotveno v novele ně-
meckého zákona o ochraně klimatu, platné
od 31. srpna 2021. 

Význam sanace budov roste

Přerušením dodávek plynu z Ruska důleži-
tost energetické efektivnosti budov jako zá-
kladního kamene moderní energetické po-
litiky Německa ještě vzrostla. Dokonce se
o ní hovoří jako o „spícím obrovi“. Zatím
se totiž u Energiewende zdůrazňuje hlavně
zvyšující se podíl OZE na výrobě elektřiny,
který v roce 2021 dosáhl chvályhodných
41 procent. Jenže elektřina tvoří pouhou
pětinu německé konečné spotřeby ener-
gie. Skutečným ‚bumbrlíčkem‘ jsou právě
budovy, které v Německu spolykají více
než třetinu konečné spotřeby energií,
hlavně na vytápění, resp. chlazení budov
a teplou vodu, ale také na elektřinu. Přitom
podíl OZE u výroby tepla a chladu zatím
dosáhl v minulém roce jen skromných 16,5
procenta. 

Zateplování starších budov a důraz na
energetickou efektivnost nových staveb
tak získává význam z hlediska šetření ne-
dostatkovými a drahými energiemi. A pří-
nosy jsou významné. Podle některých ně-
meckých studií při zateplení vnějšího
pláště budov včetně výměny oken a izolací

střech i sklepů a souběžné modernizaci to-
pení může úspora energií dosáhnout v zá-
vislosti na stáří a stavu budovy i 30-40 pro-
cent. Například majitelé rodinných domů
tak mohou každoročně ušetřit několik sto-
vek eur na nákladech za vytápění.

Náklady rostou, efekt úspory emisí ale
je stále menší
V letech 1990 až 2018 klesly emise sklení-
kových plynů v sektoru budov téměř na
polovinu: z 210 mil. tun na 120 mil. tun.
V roce 2030 by měly odpovídat ekvivalentu
okolo 70 mil. tun. To vypadá poměrně jed-
noduše, ale hlavní úsporný potenciál už
byl vyčerpán a další snižování emisí je
nejen pracné, ale také mimořádně drahé.
Bude dokonce asi nutné přistoupit
i k novým sanacím již jednou zateplených
domů. V letech 2010 až 2018 nateklo do
energetických modernizačních opatření
v Německu 342 miliard eur (asi 8,2 bilionů
korun) – což je pouhá asi desetina částky,
která by byla zapotřebí podle EY do roku
2040.  Spolkový svaz německých bytových
a nemovitostních společností (GdW) však
dospěl ke znepokojivému zjištění: za stejné
období 2010-2018 nedošlo k žádné změně
spotřeby tepelné energie v budovách v Ně-
mecku, která po celou dobu činí nezměně-

Dosáhne energetická efektivnost budov svých cílů v Německu?
Německo se dostává kvůli svým až příliš ambiciózním cílům do těžko řešitelné situace u zateplování
budov a modernizace jejich topení. Pokud by skutečně chtělo dosáhnout úspor CO2 u budov,
stanovených pro roky 2030 a poté 2045, bylo by zapotřebí ztrojnásobit rychlost sanací a celkově
investovat přinejmenším 3 biliony eur, tedy přes 70 bilionů korun. To odpovídá asi 90 procentům
ročního HDP Německa! 
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Vypulírovaná stará budova: za fasádou tohoto
bytového domu se skrývá moderní vnější tepelně
izolační kompozitní systém (něm. WDV)
Foto: Knauf
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ných 130 kW/m². Bilance CO2 se v tom ob-
dobí zlepšovala díky rostoucímu podílu
obnovitelných zdrojů – hlavně tepelných
čerpadel a fotovoltaiky. Ale pokud by měla
dále klesat samotná spotřeba energie, vy-
žadovalo by to enormní úsilí – tempo sa-
nace by se muselo přinejmenším ztrojná-
sobit.     

Nová opatření spolkové vlády

Spolková vláda aktuálně přistupuje ke zvy-
šování energetické efektivnosti budov z ně-
kolika směrů. Především s účastí Zelených
usiluje o zjednodušení a větší spolehlivost
celého systému státní podpory. Cílí zej -
ména na kompletní sanace starších budov
a výměnu plynových topení optimálně za
tepelná čerpadla. Do konce letošního roku
také hodlá upřesnit podmínky další pod-
pory energeticky efektivní nové výstavby.
U zateplování starších domů platí od čer-
vence 2022 sice trochu nižší sazby státní
podpory, ale zároveň byla navýšena cel-
ková k tomu účelu rezervovaná částka.
Mělo by tedy být uspokojeno mnohem
více zájemců. U systému spolkové pod-
pory energeticky efektivních budov (BEG)
se tak letos počítá s celkovou částkou
13 až 14 miliard eur povětšinou na sanace
budov. Pro srovnání: v roce 2021 bylo na
tento účel vynaloženo zhruba 8 miliard eur
a rok předtím dokonce jen 5 miliard. 

V souladu s letošní reformou BEG má
být dále dokončena kompletní kontrola
plynových kotlů nejpozději do září 2024.
Odhaduje se totiž, že jen asi pětina z uve-
dených 14 milionů plynových kotlů je na-
stavena na optimální provoz. Zároveň se
ruší veškerá zbývající finanční podpora
plynových kotlů a naopak se zavádí bonus
pro jejich výměnu za ‚nefosilní‘ alternativy. 

Kritika plánů ministra Habecka
u tepelných čerpadel
Plán ministra hospodářství Roberta Ha-
becka výrazně rozšířit využívání tepel-

ných čerpadel a od roku 2024 jich insta-
lovat nejméně půl milionu ročně vyvolal
poměrně hlasitou veřejnou diskuzi. Kriti-
kové projektu mu vyčítají nereálnost
s ohledem na nedostatek tepelných čer-
padel (dodací lhůta se aktuálně pohybuje
okolo šesti měsíců až jednoho roku),
a také odborných řemeslníků na jejich
montáž (2021 bylo instalováno v Ně-
mecku jen přibližně 180 tisíc tepelných
čerpadel).  Tepelné čerpadlo navíc není
optimální pro každou budovu. Například
u starších a nezateplených domů může
instalace tepelného čerpadla přivodit ex-
trémní zvýšení spotřeby elektřiny. A na-
konec také není jasné zajištění zdrojů
elektřiny potřebné pro chod tepelných
čerpadel zejména po postupném od-
chodu od jádra a uhlí a při souběžném
růstu její spotřeby v souvislosti zejména
s elektromobilitou a digitalizací. Další
překážkou pro expanzi tepelných čerpa-
del představuje složitá a časově náročná
byrokracie. Společnost Vonovia – majitel
desetitisíců bytů v Německu – si v té sou-
vislosti například stěžuje na povolovací

řízení. Při něm musí Vonovia jednat až
s 900 různými provozovateli elektrických
sítí a každý z nich používá na žádost jiný
formulář. V polovině letošního roku byla
schválena jen asi desetina všech žádostí
o instalaci tepelného čerpadla, které Vo-
novia předložila během roku 2021.  

Habeck zůstává optimistou

Aktuálně připravované zastropování cen
elektřiny snižuje – kvůli růstu její spotřeby
– atraktivnost tepelných čerpadel. Habeck
chystá úlevy pro zájemce o tuto politicky
preferovanou tepelnou techniku formou
zvláštní regulace. 

Už v roce 2021 byla tepelná čerpadla
nejhojnějším typem topení, instalovaným
v nově stavěných budovách (hlavně ro-
dinné domy a dvojdomy) v Německu s cel-
kovým nadpolovičním podílem. Ještě
v roce 2015 činil tento podíl jen 31 procent.
Výrobci chtějí záměr instalovaných
500 tisíc tepelných čerpadel ročně v Ně-
mecku od roku 2024 „učinit proveditel-
ným“ jak prohlásil Jan Brockmann – šéf
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Znázornění efektu zateplení fasády Foto: Ingo Bartussek/stock.adobe.com

Přání a skutečnost: vývoj cílů snižování emisí v sektrou budov – vyjádřeno v mil. tun ekvivalentů CO2

v období 2020 – 2030. Černá přímka představuje cílovou hodnotu, modrá prognózu EY Pramen: Welt/EY 
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Bosch Thermotechnik a zároveň přísluš-
ného spolkového svazu výrobců tepelné
techniky. Předpokladem jsou ale jasně de-
finované a státem garantované rámcové
podmínky, zaručující návratnost potřeb-
ných mnohamilionových investic výrobců.
Ministr je optimistický i pokud jde o po-
třebné řemeslníky. Počet řemeslnických
provozů, které mohou instalovat tepelná
čerpadla, neustále roste, vzdělávací a do-
školovací programy již byly zahájeny
a navíc se předpokládá podpora i ze strany
příbuzných branží jako jsou kominíci. Tyto
trendy politikové podpoří dalšími podpůr-
nými programy. Aktuálně je v Německu in-
stalováno okolo 1,4 milionů tepelných čer-
padel a pokud se podaří realizovat
Habecko vy záměry, má země našlápnuto
k tomu stát se největším trhem s tepel-
nými čerpadly v Evropě. Z dlouhodoběj-
šího pohledu se podle Habecka poměrně
vysoká investice do tepleného čerpadla vy-
platí i při zvýšené spotřebě elektřiny,
zvláště když je tato elektřina ‚zelená‘. Tlak
vytvářejí také razantně rostoucí ceny plynu
a elektřiny. Například společnost EnBW
oznámila v těchto dnech průměrné zvýšení
ceny elektřiny na výrobu tepla (Wärme-
strom) v průměru o více než 60 %, tedy
zhruba stejně jako u zbývající elektřiny pro
domácnosti. Podle výpočtu společnosti
toto zvýšení představuje např. u domác-
nosti (vybavené tepelným čerpadlem) s ty-
pickou spotřebou přibližně 6.500 kWh
ročně růst nákladů o zhruba 66 eur mě-
síčně.

Všechny alternativy 
musejí být na stole

Jestli je ambiciózní klimatický závazek Ně-
mecka v dnešní době vůbec uskutečnitelný
ukáže až čas. Ale je pravdou, že stále silněji
zaznívají zejména ze strany průmyslu, ře-
mesel, ale i měst a obcí výzvy k široké
technologické otevřenosti s ohledem na
aktuální zcela mimořádně těžkou situaci
v souvislosti s válkou i nedostatkem a vy-
sokou cenou energií, nebývalou inflací
a kvapně rostoucím zadlužováním Ně-
mecka. 

Diskutovat by se mělo podle těchto
výzev o všech dostupných energetických
alternativách – včetně těch takzvaně fosil-
ních, které pomohou překonat současnou
krizovou situaci, a to bez ohledu na stra-
nické zájmy případně ideologii například
Zelených. Nemělo by prostě existovat
žádné tabu a všechny dostupné možnosti
by měly být svobodně diskutovatelné a na
přechodnou dobu přijatelné. �

Zdeněk Fajkus, Mnichov
Pramen: Bundesanzeiger, BMWK, Welt  
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Nejvíce tepla uniká z budov přes okna a fasádu Foto: Lutz Weidner via Wikimedia Commons

Dosáhne energetická efektivnost budov svých cílů v Německu?
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Czech Power Industry Alliance (CPIA)
uspořádala na počátku prosince v Plzni
historicky první Česko-francouzský sum-

mit jaderného průmyslu. Cílem akce bylo pod-
pořit spolupráci mezi oběma zeměmi a jejich
firmami zejména v ohledu na plánovanou vý-
stavbu pátého bloku JE Dukovany (EDU 5).
Nicméně tématem byla i možná stavba dalších
bloků této jaderné elektrárny, dvou bloků v Te-
melíně a vývoj malých modulárních reaktorů.

Jedním z vrcholů akce byl podpis memo-
randa o porozumění mezi CPIA a jejím fran-
couzským protějškem GIFEN. Tato francouzská
asociace jaderného průmyslu vznikla v roce
2018 a sdružuje malé i velké společnosti, které
se zabývají provozem a výstavbou jaderných
elektráren. Do Plzně zavítal i velvyslanec Fran-
cie v České republice Alexis Dutertre, který při-
pomněl, že obnovené jaderné programy Česka
a Francie mají prakticky totožný časový plán,
což otevírá dveře pro synergie a spolupráci
mezi českým a francouzským dodavatelským
řetězcem. „Francie vybuduje šest nových reak-
torů EPR a první z nich má být spuštěn v roce
2035. Dalších osm reaktorů se zvažuje. To při-
rozeně vytváří obchodní příležitosti pro české
firmy,“ uvedl velvyslanec.

Mezi českým a francouzským jaderným prů-
myslem už existují silné vazby. Několik českých
firem, jako například ŠKODA JS, Mandik, ZAT
a MICo, úspěšně dodává výrobky a služby pro
projekty reaktorů EPR na různých místech po
světě.

Přístup EDF k lokalizaci

Francouzská společnost EDF, jenž se uchází
o výstavbu pátého bloku v Dukovanech s re-
aktorem EPR1200, v rámci akce uzavřela me-
morandum o spolupráci s dalšími českými
firmami, které by zapojila do projektu EDU 5:
ABO Valve, Elektro Kroměříž, OSC a Vítko-
vice Energetické strojírenství. 

Sarah Illouz, která v EDF vede tým věnující
se nabídce pro EDU 5, uvedla, že EDF má více
než 40 let zkušeností s lokalizací dodávek. „Pro
projekt pátého bloku v Dukovanech je naším
cílem maximálně využít český průmysl a navá-

zat s ním dlouhodobou spolupráci,“ zdůraz-
nila. „Při výstavbě reaktoru EPR v britské elek -
trárně Hinkley Point C zůstává 64 % hodnoty
zakázky britským firmám. V Česku je potenciál
pro místní firmy rovněž vysoký.“

EDF se aktivně věnuje přípravě českého do-
davatelského řetězce pro reaktor EPR1200 už
od ledna 2021. Od té doby identifikovala přes
200 potenciálních dodavatelů. Firma také při-
pomněla, že její přístup k lokalizaci zahrnuje
i další příležitosti nad rámec pátého bloku
v Dukovanech, a to možnosti podílet se na pro-
jektech EPR ve Francii a dalších evropských ze-
mích. �

Plzeň hostila první Česko-francouzský summit jaderného průmyslu

Podpis memoranda o porozumění mezi CPIA a GIFEN  za účasti Nathalie Allimann,
předsedkyně mezinárodní a exportní komise GIFEN, Milana Šimonovského, předsedy
představenstva CPIA, a Františka Krčka, generálního ředitele ŠKODA JS.
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Bohatou nabídku střešních materiálů,
solárních systémů, strojů či nářadí
doplní souběžné akce For Pasiv

s přehlídkou dřevostaveb, nízkoenergetic-
kých a pasivních domů včetně zdrojů vytá-
pění.

Do veletržního dění se samozřejmě pro-
mítne současná energetická situace. Na
veletrhu návštěvníci najdou mnohá řešení,
jak co nejefektivněji využít obnovitelné
zdroje energie a jak zvýšit energetickou so-
běstačnost.  

HLAVNÍ TÉMA

S energetickou soběstačností souvisí
hlavní téma veletrhu - střecha jako zdroj
energie. Počet instalací střešních fotovol-
taických elektráren raketově roste
a všichni, včetně největších výrobců a do-
davatelů střešních systémů, velice pružně
reagují na vzniklou situaci. Na veletrhu
budou k vidění horké novinky a inovativní
řešení solárních systémů, respektující ar-
chitektonický koncept a estetický vzhled
budovy.

DOPROVODNÝ PROGRAM

Na přípravě rozsáhlého doprovodného
programu se podílejí odborní partneři ve-
letrhu. Soběstačnost díky střechám
bude hlavním tématem celodenní konfe-
rence Izolace, kterou pořádá spo -
lečnost A.W.A.L. první veletržní den. Kon-
ference bude na fotovoltaiku, zelené stře-
chy a ostatní systémy nahlížet jinou opti-
kou než obvykle, především z hlediska ná-
roků střech. Cílem je ukázat efektivní řešení
a varovat před možnými pochybeními.

Novinkou v rámci pestrého programu
přednášek, praktických ukázek a bezplat-

ného poradenství bude tentokrát Fotovol-
taická konference s podtitulem „Střecha
jako zdroj energie“. Připravovaná je ve
spolupráci s Českou komorou autorizova-
ných inženýrů a techniků. Krom inovací
v oboru se bude věnovat i novinkám v le-
gislativě, například chystané novele ener-
getického zákona, která snižuje administra-
tivní zátěž zájemcům o malé solární elek -
trárny. Novela zvyšuje limit na 50 kWp, od
kterého je potřebná licence pro výrobu
elektřiny od Energetického regulačního
úřadu. To výrazně usnadní zpřístupnění vy-
užití fotovoltaiky i pro firmy a též obyvatele
bytových domů. V přednáškách zazní aktu-
ální informace o dotačních programech
pro fotovoltaické a bateriové systémy.

Proběhne řada dalších přednášek, semi-
nářů a diskusí. Tradičně jsou zařazeny ob-
líbené přednášky o poruchách šikmých
i plochých střech, údržbě dřevěných kon-
strukcí a nebude chybět desatero při vý-
běru realizační firmy. Řešit se budou i další
aktuální témata, jako jsou zelené střechy,
zadržování dešťové vody či digitalizace,
která je trendem ve stavebnictví i v oblasti
řemesel. 

Návštěvníci mohou soutěžit o střechu na
rodinný dům a další hodnotné ceny. 

FESTIVAL DŘEVA A NÁŘADÍ

To nejlepší z nabídky nářadí a nástrojů,
včetně tesařských strojů, bude k vidění
na Festivalu dřeva a nářadí. Součástí ve-
letrhu je již po čtvrté. Firmy představí
různé druhy náčiní ve svých stáncích
i prostřednictvím živých praktických uká-
zek. Festival je pokaždé, a nejinak tomu
bude i v únoru 2023, přehlídkou žhavých
novinek, renomovaných značek a doko-
nalých strojů. Charakteristická je pro ně
dlouhá životnost, jednoduché ovládání,
perfektní zpracování, a především vy-
soký výkon.

Trendem ve stavebnictví i v oblasti ře-
mesel je digitalizace. Proto budou na vele-
trhu prezentovány nejmodernější IT tech-
nologie, například z oblasti zaměřování
střech a objektů s následným zpracováním
projektové a výrobní dokumentace kon-
strukce. U těchto technologií už je samo-
zřejmostí zpracování podrobného výpisu
materiálů, vizualizace či příprava dat pro
CNC výrobu. Mimo softwarových řešení
nebudou chybět špičkové digitalizované
nástroje a nářadí.

PORADENSKÁ CENTRA

Veletrh nabídne i bezplatná poradenská cen-
tra.  Odborníci zde poskytnou ucelené rady
a doporučení ze všech oblastí výstavby, le-
gislativy a využití dotačních programů.
Úspory energií budou doménou poraden-
ství v Centru pro obnovitelné zdroje energie.
Užitečné rady poskytnou a kvalitní realizační
firmu doporučí odborníci ve stánku Cechu
klempířů, pokrývačů a tesařů ČR. �
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Střecha jako zdroj energie – to je hlavní téma únorových
veletrhů Střechy Praha a Solar Praha 2023
24. ročník veletrhu Střechy Praha, který proběhne v termínu 9. až 11. 2. 2023 na výstavišti v Praze
Letňanech, opět nabídne mnoho aktuálních témat. Veletrh s tradičně vysokou návštěvností odborné
i laické veřejnosti se uskuteční, stejně jako v minulých letech, v souběhu s veletrhy Solar Praha,
Řemeslo Praha a Festivalem dřeva a nářadí.

Praktické informace
KDY: 
9.–11. 2. 2023
čt a pá 10–18 h, so 10–17 h

KDE: 
PVA EXPO Praha Letňany, 
Beranových 667, Praha 9

ZLEVNĚNOU VSTUPENKU 
získáte od ledna 2023 na 
www.strechy-praha.cz
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Dvě třetiny spotřeby energie domácností padnou na vytápění

Domácnosti se na celkové konečné spotřebě energie v Česku dlouhodobě podílejí řádově 30 procenty. 
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Čtyři pětiny veškeré energie spotřebují
na vytápění a ohřev vody, zbývající
část tvoří spotřeba na osvětlení, va-

ření, chlazení a ostatní koncové užití. Vy-
plývá to z výsledků šetření Energo 2021 za-
měřeného na zmapování struktury spo-
třeby paliv a energií v domácnostech.

Nejvíce energie domácnosti aktuálně
zís kávají z obnovitelných zdrojů energie,
a to lehce přes 30 %. Následuje zemní plyn
s přibližně 26% podílem. Energie dodaná
elektřinou pak tvoří necelých 20 %. Naku-
pované teplo se na celkové spotřebě do-
mácností podílí zhruba 13 % a tuhá paliva
9 %. „V posledních deseti letech jsme
svědky odklonu od uhelných paliv. Za-
tímco v roce 2010 domácnosti využívaly
nejvíce energie z plynu, nyní je to energie
z obnovitelných zdrojů. Největší měrou jde
o palivové dřevo, ale roste i počet domác-
ností s instalovanými fotovoltaickými pa-
nely a tepelnými čerpadly,“ říká Radek Ma-
tějka, ředitel odboru statistiky zemědělství
a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a ener-
getiky ČSÚ.

Největší množství energie spotřebují do-
mácnosti na vytápění, řádově dvě třetiny
z jejich celkové spotřeby. 38 % domácností
je napojeno na dodávky tepla z tepláren
a dalších centrálních zdrojů tepla, podobné
procento používá jako hlavní zdroj vytá-
pění zemní plyn. Obnovitelné zdroje ener-
gie (především palivové dřevo) jako převa-
žující způsob vytápění využívá 10 % do-
mácností. U necelých 7 % domácností
ještě převažují uhelná paliva, zbylých 7 %
vytápí  v převážné míře elektřinou. „Při-
bližně 20 % domácností využívá k vytápění
více zdrojů tepla. Jako alternativní zdroj
uvádějí v 65 % obnovitelné zdroje energie,
nejčastěji se jedná o palivové dřevo. Typic-
kým příkladem je rodinný dům a kombi-
nace plynového kotle a krbu,“ upřesňuje
Zbyněk Štech, vedoucí oddělení statistiky
energetiky ČSÚ. Spotřeba na vytápění je
přitom ovlivněna řadou faktorů. Mezi zá-
kladní patří technický stav a zateplení
budov, ale svoji roli hrají také počasí
a vnitřní teplota. Celkově u nás klesá podíl
nezateplených bytů, nově dokončené se
z velké části staví v energetické třídě B,
kam se řadí velmi úsporné budovy. „Dvě
třetiny domácností v roce 2021 uvedly, že
vytápí na 22 stupňů a více,“ dodává Štech.

Druhou nejvýznamnější položkou jsou
energie na ohřev vody. „Spotřeba na
ohřev teplé vody tvoří 16 % z celkové spo-
třeby paliv a energií v domácnostech. Dvě
třetiny domácností uvedly jako hlavní zdroj
teplé vody zemní plyn a dálkové teplo.
Elektřinou vodu ohřívá necelá jedna třetina
domácností,“ upozorňuje Marek Rojíček,
předseda Českého statistického úřadu. Při-
bližně 6 % domácností k ohřevu vody vy-
užívá obnovitelné zdroje a tuhá paliva.

Další část spotřeby energií v domác-
nostech připadá na vaření (6 %), osvět-
lení a provoz domácích spotřebičů (7 %).
Vybavenost domácností velkými spotře-
biči se přitom zvyšuje. Za posledních šest
let lze největší nárůst pozorovat u sušiček
na prádlo, myček nádobí a počítačové
techniky. Zbývající 2 % energie domác-
nosti využijí na chlazení a ostatní koncové
užití. � >
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Souběžně probíhající akce:

FOR PASIV | FOR THERM | STŘECHY PRAHA

15. VELETRH DŘEVĚNÝCH STAVEB, 
KONSTRUKCÍ A MATERIÁLŮ

OFICIÁLNÍ VOZYwww.for-wood.cz

 9.–11. 2. 2023
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Na celém světě je v současné době odstaveno 204 energe-
tických jaderných reaktorů z důvodu ukončení životnosti,
ale jen tři z celkem 34 zemí (z toho 17 evropských), které

využívají jadernou energetiku, už mají zkušenost s kompletním
procesem jejich likvidace. Jsou to USA se sedmnácti, Německo
se čtyřmi a Japonsko s jedním blokem. 

Podle zprávy World Nuclear Industry Status Report 2022
(WNISR) lze celý proces rozdělit do tří fází: demontáž základních
systémů, demontáž kontaminovaných částí (zejména tlakové ná-
doby reaktoru) a odstranění zbylých systémů včetně dekontami-
nace nebo demolice budov. Tento postup může zahrnovat i tak-
zvanou odloženou demontáž, kdy jsou reaktory na několik dese-
tiletí umístěny do uzavřeného prostoru, aby se snížila radiace.  

Ve srovnání s rokem 2021 vzrostl letos počet odstavovaných
reaktorů o celkem osm bloků – 3 v Německu, 2 ve Spojeném krá-
lovství a po jednom v Rusku, Pákistánu a USA. Celkem 123 z 204
vyřazovaných jednotek se nachází v Evropě (98 v západní a 25
ve střední a východní), 47 v Severní Americe a 34 v Asii. Větši-
nou jde o tlakovodní, varné vodní a plynem chlazené reaktory.

Proces vyřazování reaktorů z provozu bude podle expertů hrát
v jaderné politice stále větší roli, a to jak z hlediska načasování
a technologického postupu, tak i financování. Počty dosluhují-
cích reaktorů budou výrazně stoupat. Zpráva WNISR připomíná
40letou průměrnou životnost jaderného zařízení a upozorňuje,
že z celkových přibližně 440 reaktorů, které jsou v současnosti
v provozu, jich bylo spuštěno 110 před rokem 1982 a dalších 158
se připojilo k síti v letech 1982 až 1990. Přestože kolem stovky
těchto reaktorů už prošlo renovací a obdrželo licence na různě
dlouhé prodloužení životnosti, čeká ve světě přinejmenším ně-
kolik desítek bloků uzavření už do roku 2030. 

Průměrná doba vyřazování dvaadvaceti reaktorů, které dosud
prošly celým procesem likvidace, byla 21 let. Největší zkušenosti
s ukončováním provozu jaderných elektráren a s nejkratší prů-
měrnou dobou mají USA. Celkové rozmezí je ovšem značné od
6 let u malého reaktoru Elk River v Minnesotě po 45 let u bloku
v Humboldt Bay v Kalifornii. Ten byl uzavřený už v roce 1976,
ale dokončení celého procesu potvrdily úřady teprve na konci
roku 2021. Lokalita však stále podléhá dozoru, protože je zde
skladováno vyhořelé palivo. Mezi zatím poslední bloky s ukon-
čenou technickou likvidací patří v USA dva 1040 MW reaktory
v Zionu v Illinois, které nyní čekají na definitivní ukončení li-
cence.

V Japonsku byla zatím jediným vyřazeným reaktorem malá
demonstrační elektrárna o výkonu 12 MW. V současnosti je zde
trvale odpojeno od sítě 27 reaktorů o kapacitě 17,1 GW a ani
elektrárna ve Fukušimě nemá po havárii v roce 2011 stanovené
žádné oficiální cílové datum vyřazení z provozu. Klíčovým kro-
kem bude odstranění vyhořelého paliva z bloků 1 až 4, které by
mělo proběhnout v roce 2026. Odstranění paliva z bloků 5 a 6 se
pak plánuje do roku 2031.

Také na Ukrajině, kde se havárie stala již v roce 1986, práce na
čtyřech reaktorech černobylské elektrárny zatím zdaleka neskon-
čily. Na blocích 1 až 3 se v současné době stále pracuje a budou
zařazeny do fáze odložené demontáže. Na zbývajícím bloku 4 byl
v roce 2016 dokončen nový bezpečnostní obal.

Držitelem svérázného rekordu je parní reaktor Großwelzheim
v Německu, který dodával proud do sítě pouze jeden rok, ale
jeho vyřazení z provozu trvalo více než 20 let. 

V dalších zemích se projekty vyřazování vysloužilých jader-
ných reaktorů z provozu potýkají se zpožděními a s nárůstem ná-
kladů. Kromě USA, Německa a Japonska jde o Španělsko, Spo-
jené království, Francii, Itálii, Litvu, Jižní Koreu, Kanadu a Rusko.
Podle WNISR jde v těchto jedenácti zemích o 146 reaktorů v růz-
ných fázích vyřazování z provozu nebo odložené demontáže, což
představuje 85 % všech uzavřených reaktorů na světě. Necelá
polovina je teprve v první fázi demontáže a 52 reaktorů je v od-
ložené fázi.

V souvislosti s energetickou krizí a válkou na Ukrajině navr-
huje řada expertů proces vyřazování jaderných elektráren zpo-

malit. Zejména Německo čelí sílící kritice za své rozhodnutí po-
kračovat ve vyřazování posledních ze svých jaderných elektráren
i během energetické krize. Ředitel Mezinárodní energetické
agentury Fatih Birol nedávno prohlásil, že svět by se měl pokusit
odložit uzavírání jaderných energetických zařízení, která mohou
významně omezit spotřebu zemního plynu používaného k vý-
robě elektřiny. �

Proces ukončování provozu jaderných reaktorů 
je zdlouhavý, ale jejich počet roste

Jaderná elektrárna Humboldt Bay při pohledu z Humboldt Hill v roce 2010.
(Foto: Wikimedia Commons.)

Výroba jaderné elektřiny (zdroj: World Nuclear Association, MAAE PRIS)

Výroba jaderné energie podle zemí v roce 2021 (zdroj: MAAE PRIS)

CI04_22_66_Proces ukončování_PORTA_CI_SABLONA  08/01/23  11:19  Stránka 66



Na rozdíl od klasických, které způsobují
největší znečištění při svém provozu
založeném na spalování, u bezemis-

ních zdrojů vzniká největší environmentální
zátěž při jejich výrobě a zejména likvidaci.
Týká se to fotovoltaických panelů, kompo-
nentů větrných elektráren, článků z baterio -
vých úložišť a baterií elektromobilů, ale i od-
padu, který vzniká při spalování biomasy
nebo výrobě bioplynu.

Recyklace fotovoltaických panelů je zatím
stále ještě v plenkách, ale v roce 2040, kdy
budou dosluhovat dnes instalované moduly
a odpadu z nich bude až 27 milionů tun ročně,
by recyklované materiály mohly tvořit až 6 %
investic do solárních elektráren – oproti 0,08 %
dnes. Podle analýzy renomované poradenské
firmy Rystad Energy budou ale mít recyklova-
telné materiály z fotovoltaických elektráren už
v roce 2030 hodnotu více než 2,7 miliardy
USD oproti 170 milionům USD v letošním
roce. Do roku 2050 se pak trh přiblíží k 80 mi-
liardám USD.

Komponenty fotovoltaických panelů, které
mají největší hodnotu, jsou hliník, stříbro,
měď a polysilikon. Stříbro sice tvoří asi 0,05 %
celkové hmotnosti panelu, ale 14 % hodnoty
použitého materiálu. Naopak největší objem
má sklo s vysokou mírou recyklace, ale nízkou
prodejní cenou. Odhady Rystad Energy uka-
zují, že v roce 2035 by recyklační průmysl
mohl dodávat 8 % polysilikonu, 11 % hliníku,
2 % mědi a 21 % stříbra, což může významně
snížit uhlíkovou stopu fotovoltaických panelů. 

Recyklace fotovoltaické elektrárny spočívá
v demontáži hliníkového rámu, kabelů a sa-
motného panelu, oddělení, rozemletí na kusy
a roztřídění podle materiálu. Japonská sku-
pina NPC, přední firma v oblasti výroby, pro-
vozu a recyklace fotovoltaických elektráren,
vyvinula stroj na automatickou recyklaci. Spe-
ciální čepel zahřátá na 300 stupňů Celsia roz-
taví horní vrstvu fotovoltaického panelu
a poté úplně oddělí sklo, kovy a další materiá -
ly. Vývojem recyklačních technologií pro foto-
voltaickou energetiku se zabývá i řada dalších
společností, například americký start-up 
SolarCycle.

V ČR se na jejich recyklaci zaměřuje spo-
lečnost ČEZ Recyklace s.r.o., která byla zalo-
žena jako provozovatel kolektivního systému
pro elektrozařízení skupiny 4b. Prioritou je
zpětný odběr vyřazených fotovoltaických pa-
nelů v souladu s principy odpadového hos-
podářství.

Recyklace začíná pronikat také do větrné
energetiky. Jeden z největších světových vý-
robců větrníků Siemens Gamesa v červenci
2022 použil v projektu RWE Kaskasi v Ně-
mecku poprvé pro offshore elektrárnu recy-
klovatelné lopatky systému RecyclableBlade,
které už nějakou dobu montuje v elektrárnách
na moři. Než byla tato technologie v roce 2021
zavedena do praxe, byly lopatky větrných tur-
bín v důsledku složitého výrobního procesu

založeného na kombinaci kompozitních mate-
riálů, pryskyřic, skla a uhlíkových vláken prak-
ticky nerecyklovatelné a končily většinou na
skládce. Systém RecyclableBlade nyní produ-
kuje druhotné suroviny využitelné v dalších
průmyslových sektorech, jako jsou stavebnic-
tví, výroba spotřebního zboží nebo automobi-
lový průmysl.

V posledních několika letech se rozbíhá
také recyklace vyřazených baterií zejména
z elektromobilů. Nejaktivnější je korejská SK
Group, která na konci roku 2021 v Daejeonu
zahájila zkušební provoz závodu na recyklaci
kovů z použitých baterií. Pozadu není ani další

bateriový obr LG Energy Solution, který spo-
lečně se severoamerickou společností Li-
Cycle, automobilkou GM a dalšími společ-
nostmi chce vybudovat závod na recyklaci
baterií v čínské provincii Chungcheong
a u polské Wroclavi. Do investic v této oblasti
se pustil i Samsung SDI a pozadu není Čína
s největším světovým trhem elektromobilů.
Miliony USD hodlají do čínského recyklač-
ního průmyslu s bateriemi investovat Huayou
Cobalt 65-35 a společnost POSCO, největší
světový výrobce baterií CATL, nebo automo-
bilka BYD. Výstavbu recyklační linky na bate-
rie plánuje také americká společnost Red-
wood Materials, kterou založil spoluzaklada-
tel Tesly J. B. Straubel. Na investici kolem
1 miliardy USD se budou podílet automobilky
Ford a Volvo.

Možnosti recyklace se hledají i v CO2 neut-
rální energetice založené na spalování bio-

masy, při kterém vzniká poměrně velké množ-
ství popela. Rakousko, Dánsko, Německo, Itá-
lie, Nizozemsko a Švédsko, ve kterých je v Ev-
ropě nejvíce rozšířené využívání biomasy
k výrobě elektřiny, produkují asi 2,9 milionů
tun popela ročně. Náklady na jeho likvidaci se
pohybují mezi 100 až 500 EUR za tunu. Se zvy-
šováním poplatků a přísnějšími směrnicemi
EU o ukládání odpadů na skládkách cena ještě
poroste. Nesprávně uložený popel se navíc
snadno přenáší vzduchem a může způsobit
problémy s dýcháním u obyvatel žijících po-
blíž skládky, může znečistit podzemní vody vy-
luhováním těžkých kovů, nebo infiltrovat vody

dešťové. Jednu z možností využití popela ze
spalování biomasy nabízí betonářský prů-
mysl. Testy ukazují, že náhrada cementu
v hodnotě do 10 % nemá významný vliv na
konzistenci výsledného cementového kompo-
zitu. Z hlediska pevnosti v tlaku je však velice
důležité složení použitého popela. 

Země, ve kterých je rozvinutý chov prasat
a ovcí, jako jsou například Čína nebo Nový Zé-
land, věnují v poslední době velkou pozornost
i využití tzv. digestátu, což je tekutý odpad
vznikající při výrobě bioplynu z živočišné
kejdy. Jeho použití jako alternativního hnojiva
snižuje přímé náklady zemědělské výroby
a druhotně snižuje i ekologickou stopu vzni-
kající při výrobě umělých hnojiv. Stejným způ-
sobem se např. ve Velké Británii využívá di-
gestát získaný z potravinového odpadu. Na
tunu použitého digestátu se tak sníží produkce
CO2 o 20 až 40 kilogramů. �
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Svět začíná recyklovat solární panely, 
lopatky větrných turbín i popel z biomasy
Přechod globální energetiky k udržitelným technologiím produkujícím co nejméně skleníkových plynů
zrychluje. I obnovitelné zdroje energie ale představují problém pro životní prostředí. 

Linka na zpracování fotovoltaických panelů
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Polovina malých a středních podniků
(MSP) využívá principy cirkulární ekono-
miky. Alespoň jeden z těchto principů vy-

užívají téměř všechny firmy, jen si to část
z nich neuvědomuje. Vyplývá to z průzkumu,
který pro Asociaci malých a středních podniků
a živnostníků ČR (AMSP ČR) v rámci Roku no-
vých technologií 2022 uskutečnila agentura
Ipsos.

„Nejčastějšími důvody zájmu o cirkulární
ekonomiku jsou snaha ušetřit, přizpůsobení se
trendu udržitelnosti podnikání a také požadavky
majitelů společností,“ uvádí předseda předsta-
venstva AMSP ČR Josef Jaroš.

Podniky podle něj nejčastěji v rámci prin-
cipů cirkulární ekonomiky třídí odpady, využí-
vají ekologické materiály a soustředí se na
opravitelnost svých výrobků.

Menším firmám, které se o toto téma neza-
jímají, je podle místopředsedkyně AMSP ČR
Pavly Břečkové třeba srozumitelně a jedno-
duše vysvětlit, že cirkulární ekonomika není
jen o odpadech, ale o udržitelnosti jejich pod-
nikání, které přináší finanční efekt pro firmu.

„Malé a střední podniky využívají principy
cirkulární ekonomiky intuitivně, aniž by to vě-
děly, což je dobrá zpráva,“ podotýká Břeč-
ková. „Hlavním efektem cirkulární ekonomiky
je a musí být finanční úspora – pouze z pře-
svědčení to firmy nedělají,“ dodává s tím, že
zatím chybí osvěta k tomuto tématu. AMSP ČR
se ji nyní chystá razantně podpořit.

Scházejí peníze i informace

Průzkum také zjistil, že největšími překážkami
zavedení cirkulární ekonomiky jsou nedostatek
informací, finančních prostředků, expertů či
pracovních sil v oboru.

„To, že více než polovina firem využívá prin-
cipy cirkulární ekonomiky, je pozitivní zpráva.
S nejčastěji zmiňovanými překážkami v po-
době nedostatku informací, zkušeností, či fi-
nančních prostředků, je Komerční banka při-
pravena pomoci. Prostřednictvím společnosti
KB Advisory a ENVIROS ze Skupiny KB posky-
tujeme firemním klientům poradenství v ob-
lasti ESG, energetiky, životního prostředí
včetně zavádění principů cirkulární ekono-
miky. To vše doplněné o kompletní poraden-
sko-dotační servis a udržitelné financování,“
uvádí k průzkumu Blanka Svobodová, Corpo-
rate Strategy and Financing Tribe Leader Ko-
merční banky.

Dobrou zprávou je, že i na zavádění principů
cirkulární ekonomiky jsou už nyní k dispozici
dotace. Další výzvy budou ještě vypsány.

Malé firmy podle Pavly Břečkové nemusejí
hned panikařit a platit externisty ke zpracování
obřích strategií. „Stačí začít menšími krůčky
a postupně na nich stavět – tedy provést ana-
lýzu současné vlastní činnosti, což stopro-
centně objeví řadu principů cirkulární ekono-
miky, které firmy aplikují již dnes,“ doporučuje
místopředsedkyně AMSP ČR.

Pokud tedy mají například odpady z výroby,
které opravdu nelze nijak využít, měly by si po-
ložit otázku, proč tomu tak je a zda se to dá
změnit. Jde o efektivnější využívání materi-

álů/výrobků, jejich recyklaci a celkové snížení
spotřeby a snížení množství odpadu – tedy sní-
žení nákladů firmy.

Co je cirkulární ekonomika?

„Cirkulární ekonomika nebo také oběhové
hospodářství je koncept, který se zaměřuje na
udržitelný rozvoj a zahrnuje jak sociální, eko-
nomické, tak enviromentální aspekty. Z hledis -
ka výroby je to model, který umožňuje firmám
efektivně nakládat se zdroji a stát se dlouho-
době udržitelnými,“ přibližuje členka předsta-
venstva a generální ředitelka AMSP ČR Eva
Svobodová.

„Pro zjednodušení je možné si cirkulární
ekonomiku představit pod pojmem ‚materi-
álová účinnost‘. Například pojem energetické
účinnosti je dobře znám, přičemž jeho snahou
je snižovat spotřebu energie a hledat alterna-
tivní nízkoemisní zdroje. Snahou materiálové
účinnosti je podobně snižovat spotřebu mate-
riálů, zamezit plýtvání a hledat alternativní níz-
koemisní materiály jako základní zdroje ekono-
miky,“ dodává Svobodová.

Tématu cirkulární ekonomiky se podle průz -
kumu v současnosti věnuje třetina firem, dal-
ších 15 % se mu poté začne věnovat od příš-
tího roku.

Většina firem, které využívají principy cirku-
lární ekonomiky, má zároveň strategii, jak po-
stupovat při zavádění nových principů.
Obecně jsou nejvíce známé pojmy sdílené
ekonomiky, ekodesignu, 3R principů a materi-
álového auditu.

„Rádi bychom poukázali na nízké povědomí
problematiky ESG,“ zdůrazňuje Branislav
Schvarc, odborný koordinátor eMobility na
trhu CZ, ŠKODA AUTO a. s., a dodává: „Naší
snahou ve společnosti ŠKODA AUTO je šířit
osvětu a poukazovat na důležitost tohoto té-
matu nejen v souvislosti s přicházející legisla-
tivou EU. Chceme, aby byli naši obchodní

partneři připraveni na povinnost ESG repor-
tingu, který pro ně bude v blízké budoucnosti
povinný, a zároveň dokázali již v současné
době čerpat jeho výhody – například lepší úro-
kové sazby u bankovních subjektů, nebo pl-
nění požadavků stávajících i potencionálních
klientů.“

„Cirkulární ekonomika není pouze trend, ale
způsob řízení firmy, který tady už s námi zů-
stane,“ připomíná Laura Mitroliosová, ředi-
telka společnosti CIRA Advisory. Firmy, které
si některé cirkulární projekty zkusily, podle ní
vidí, že jim klesají náklady na provoz nebo vý-
robní vstupy a chtějí proto cirkularitu ve své
firmě více rozvíjet.

„S nástupem ESG reportingu, který klade
velký důraz na monitorování dodavatelsko-od-
běratelského řetězce, se navíc stupňuje tlak i na
malé a střední podniky. Pokud nechtějí přijít o za-
kázky od velkých firem, musí se interně začít vě-
novat udržitelnosti. A potvrzují to i samotní ředi-
telé firem v průzkumu od IPSOS: aktivně se té-
matu cirkulární ekonomiky již věnuje třetina
firem, do tří let tento plán deklaruje více než 70 %
firem. Kdo nechce ztratit konkurenceschopnost,
ten by měl co nejdříve hledat bližší informace, jak
se stát cirkulárnějším,“ doporučuje Mitroliosová.

„Tomuto tématu se věnujeme již přes sedm
let a máme tak radost, že pro celou řadu pod-
niků se cirkulární ekonomika stává
prioritou,“ říká Pavel Zedníček, výkonný a fi-
nanční ředitel Institutu cirkulární ekonomiky
(INCIEN). „Optimalizace nákladů, materiálová
účinnost, dekarbonizace a zkracování dodava-
telsko-odběratelských řetězců jsou základní
benefity cirkulární ekonomiky, které mohou
napomoci k dlouhodobé udržitelnosti a konku-
renceschopnosti místních podniků. Pro ty jsou
klíčové informace a jednoduchý návod na to,
jak začít. Právě role AMSP ČR je v tomto
ohledu klíčová a za INCIEN bude naší snahou
asociaci v tomto ohledu co nejvíce podpo-
řit,“ doplňuje Zedníček. �

Průzkum AMSP ČR: Polovina podniků 
využívá principy cirkulární ekonomiky, některé nevědomky
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Ž I V O T N Í  P R O S T Ř E D Í  S P O L E Č N Ě !

      

Zkapalněný zemní plyn, nebo také LNG,
se v Evropě jako palivo v nákladní do-
pravě používá běžně. Česká republika

však za zbytkem Evropy dlouho zaostávala,
a to zejména kvůli chybějící infrastruktuře
v podobě veřejných plnicích stanic. Situace
se však pomalu zlepšuje a postupně přibý-
vají nové LNG stanice. Podle Národního
akčního plánu čisté mobility by se měl do
roku 2030 jejich počet zvýšit až na tři de-
sítky.

Výrazně se na zvyšování počtu LNG stanic
podílí provozovatel největší české plynáren-
ské distribuční sítě GasNet, který v prosinci
v jihočeské Kaplici zprovoznil svou již čtvrtou
veřejnou plnicí stanici. Ta vyrostla v areálu
společnosti Egal v těsné blízkosti silnice E55,
klíčového dopravního koridoru mezi Českou
republikou a Rakouskem. Síť stanic LNG se tak
rozrostla o další strategický směr pro českou
i evropskou logistiku. Kromě Kaplice provo-
zuje GasNet plnicí stanice také v Klecanech
u Prahy u dálnice D8, v Nýřanech u dálnice D5
a v Mladé Boleslavi u dálnice D10. 

„Mobilní LNG stanice v Kaplici je vybavena
nejmodernější technologií a čerpat u ní proto
mohou oba aktuálně používané typy plnicí
technologie. Samotné tankování je jednodu-
ché a bezpečné. Do budoucna plánujeme naši
síť veřejných plnicích stanic dále rozšiřovat,“

říká Filip Dostál, Head of Business Develop-
ment GasNet.

Co je to vlastně LNG?

Zkapalněný zemní plyn je stejně jako zemní
plyn, z nějž přeměnou skupenství vzniká, tvořen
převážně metanem. Kromě metanu obsahuje
i zbytky etanu, propanu, vyšších uhlovodíků,
dusíků a dalších plynů. Průmyslově se vyrábí
ochlazením a kondenzací zemního plynu do ka-
palného stavu. Během tohoto procesu klesá
jeho teplota až na -162 °C. V kapalném skupen-
ství zaujímá zemní plyn přibližně 600krát menší
objem než ve skupenství plynném. Stejným po-
měrem vzrůstá jeho energetická hustota.
Kromě zřejmých výhod v přepravě a skladování
se tak LNG stává ideální pro využití v nákladní
dopravě. 

Oproti klasickým palivům nabízí zkapalněný
zemní plyn řadu výhod. Tou hlavní jsou nízké
emise škodlivin. Oproti svým dieselovým pro-
tějškům se nákladní vozy s motory spalujícími
LNG pyšní až o 20 % nižšími emisemi oxidu
uhličitého. Jsou také méně hlučné, díky čemuž
tolik nepřispívají k hlukovému znečištění ve
městech. Kromě toho díky vysoké energetické
hustotě nabízejí delší dojezd na jedno natanko-
vání a z dlouhodobého hlediska výrazně lev-
nější provoz. Zemní plyn má zároveň velmi

nízké emise oxidu dusnatého a neprodukuje
prakticky žádné saze. 

„Provoz na zkapalněný zemní plyn předsta-
vuje v oblasti dálkové nákladní dopravy bu-
doucnost. Je to jediné okamžité řešení snížení
emisí oxidu uhličitého. Pokud chceme snížit
emise a být odpovědnější vůči planetě, LNG na-
bízí jediné skutečně dostupné řešení,“ vysvět-
luje Filip Dostál.

Jde to i zeleněji

Tématem několika příštích let bude postupný
přechod k bioLNG, který nabízí ještě výraznější
snížení emisí oxidu uhličitého. Jak jeho název
napovídá, jedná se o ekologicky vyprodukova-
nou alternativu LNG. Ta vzniká zkapalněním
biometanu vyráběného ze zemědělského od-
padu a zbytků potravin v gastronomii. Biome-
tan má téměř identické složení jako běžný
zemní plyn, díky čemuž je možné při jeho po-
užití nadále využívat stávající infrastrukturu. 

„BioLNG má v dopravě bezpochyby obrov-
ský potenciál. Jeho emisní stopa je oproti die-
selu nižší dokonce o 95 %, což je důležité i vzhle-
dem k přísným požadavkům Evropské unie. Lo-
gistické firmy vidí v nákupu LNG kamionů pří-
ležitost, jak svým zákazníkům nabízet své služby
udržitelně a získat tak konkurenční výhodu,“
říká Filip Dostál z GasNetu. �

Budoucnost dálkové nákladní dopravy je v LNG
GasNet otevřel v jihočeské Kaplici svou již čtvrtou veřejnou plnicí stanici zkapalněného zemního
plynu. Pokračuje tak v podpoře rychle rostoucího rozvoje využití LNG v nákladní dopravě u nás.

CI04_22_69_INZ_DENIOS_CI_SABLONA  07/01/23  21:15  Stránka 69



70
4I2022

Kutilové, kteří si sami doma něco staví,
obvykle využívají jekly, trubky, pásovou
ocel či kulatiny. A pak jsou tu například

i kutilové, kteří si svépomocí staví vlastní byd-
lení. Při tom využívají primárně kari sítě, beto-
nářskou ocel či třmínky, které jsou pro stavbu
domu nezbytné. Ať už tak či onak, je třeba si
dát pozor na několik věcí, co se hutního mate-
riálu týče. Jaký použít? A jak v obchodě ne-
zmatkovat? Tohle jsou rady a tipy pro kutily,
kteří se chystají pracovat s hutním materiálem.

Na začátku si jasně určete, 
na co budete ocel používat
Každý kutil by si měl dát pozor na to, jakou ja-
kost materiálu má právě ta, kterou pořizuje.
Nejčastější je jakost S235, která postačí pro
99 % případů. Je to ocel zaručeně svařitelná
a měkká. Tudíž vhodná na další zpracování,
jako jsou různé ohyby. Pak je zde jakost S355,
která je obecně lepší a tudíž dražší. Nicméně
pro účely ohybů už naopak tak vhodná není,
a tedy v tomto případě neplatí pravidlo „dražší
je lepší“. Prodejci velmi často jakost vůbec ne-
uvádí, proto je dobré se ujistit, že kupujete tu
správnou. Vzhledem k tomu, že je nejvíce roz-
šířená S235, při neuvedené jakosti se bude
jednat o právě základní S235. Šance špatného
výběru tak naštěstí není tak velká. V případě
nákupu kari sítí a roxorů je výběr jednodušší,
jelikož běžně k dostání je pouze jakost B500B
či B500A pro tenčí průměry.

Šetření na tloušťce materiálu 
se nemusí vyplatit
Nešvarem někdy bývá to, že se kutil snaží uše-
třit na tloušťce materiálu. To sice obecně není
špatný přístup, ale nemusí se vyplatit, pokud
uživatel nemá dostatečné zkušenosti se svařo-
váním. Například jekl s tloušťkou stěny 1 či
2 mm se může snadno propálit, a svár tak ne-
bude držet. „V tomto případě doporučujeme
vzít buď tlustší materiál, nebo se obrátit na

profesionální zámečnickou výrobu jako máme
například v Atreonu,“ říká Patrik Duda, CEO
společnosti Atreon, www.atreon.cz.

Věnujte čas výběru prodejce 
a ušetříte si peníze
Při výběru dodavatele je důležité se podívat na
to, zda materiál prodávají v požadované délce.
Téměř všechny materiály se dělají v délkách
6 metrů či více. I přesto, že kutil potřebuje na-
příklad jen 3 metry, prodejce mu naúčtuje celý
6 m dlouhý kus, jelikož ho neprodává po čás-
tech. „Tím, že se v Atreonu zaměřujeme na
menší a střední odběratele, jsme na toto při-
pravení a prodáme vám klidně i pouze 1 m
dlouhý kus,“ zdůrazňuje Patrik Duda.

Dělení materiálu 

Menším nešvarem někdy bývá, že se kutilové
snaží ušetřit na poplatcích za dělení materiálu.
S plánem, že si to doma udělají sami. Napří-
klad v případě plechu je někdy velmi obtížně si
materiál doma nadělit, když má kutil k dispozici
jen flexu či ruční nůžky. „V Atreonu máme hy-
draulické nůžky až do 10 mm, takže vše snadno
a rychle nadělíme na požadované rozměry
a s výrazně hezčím střihem než za pomocí ruč-
ních nůžek či flexy,“ vysvětluje Patrik Duda. 

Od dodavatele se doporučuje nejen koupit
materiál, ale nechat si i vše nadělit na finální
požadované rozměry. Nejen, že to ušetří čas,
ale i místo v autě, což je mnohdy pro kutily
problém, jelikož 6m dlouhý kus se do auta jen
tak nevejde. Pro společnost Atreon je autodo-
prava samozřejmostí a materiál zákazníkovi
dokáže dovést až na místo určení.

Jekl či trubku?

Často kladená otázka zákazníku je, zda zvolit
jekl či trubku, a co má lepší nosné vlastnosti.
Obecně, když se zatíží jekl, tak se ohne snad-
něji než trubka. Proto se dá říci, že trubka bude
mít lepší nosné vlastnosti. Na druhou stranu,
pokud kutil vyrábí obyčejný stolek či nějakou
jinou konstrukci, která nebude příliš zatížená,
je to jedno. Zde už záleží jen na preferencích
vzhledu.

Oblíbené kari sítě a roxory

Kari sítě a roxory jsou sice materiály primárně
sloužící k zabednění, ale získaly si v poslední
době velkou oblibu i mezi kutily, kteří chtějí vy-
robit například nějaké mříže. Typický je třeba
takový dřevník, který se dá vyrobit velmi levně
z kari sítí. Výhodou je, že mříž je už hotová
a materiál z kari sítí je levný. Zákazník tudíž
ušetří více, než kdyby vyráběl například z ně-
jakých kulatin. Velmi často se také stává, že se
dá využít tlustší roxor jako madlo u zábradlí.
Opět platí, že materiál je velmi levný, a díky
žebrování je navíc i velmi pěkný a estetický. Na
internetu je mnoho článků či videí popisují-
cích, jak si může kutil vyrobit spousty zajíma-
vých věcí na zahrádku právě z kari sítí či ro-
xorů.

Antikorozní nátěr, nerez či pozinkování?

Jelikož je spousta konstrukcí dělená pro ven-
kovní potřebu, je třeba se zamyslet nad tím,
jak vyřešit potenciální korozi. Nejdražší varian -
ta je vyrábět z nerezu. Alternativně se dá vyrá-
bět z klasické oceli a nechat si to žárově pozin-
kovat. To je však náročnější na logistiku, jelikož
kutil musí do speciální zinkovny. Musí to tam
dovézt a zaplatit za to nemalé peníze. Proto se
nabízí nejlevnější alternativa ve formě antiko-
rozního nátěru, což si udělá každý kutil sám
doma a stojí to nejméně. V tomto případě je
však třeba dávat pozor na výpary. �

Rady a tipy

Hutní materiál pro kutily. Jaký použít, a na co si dát pozor?

CI04_22_70_Rady a tipy _CI_SABLONA  07/01/23  21:31  Stránka 70



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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Až 60 % Čechů buď již prošlo
syndromem vyhoření nebo mu jsou
velmi blízko, popřípadě s tímto
pocitem již mají zkušenost    
Duševní zdraví mnoha Evropanů během
koronavirové pandemie nesporně utrpělo.
V loňském roce každý čtvrtý respondent
v rámci výzkumu mezi 15 evropskými ze-
měmi přední farmaceutické společnosti
STADA uvedl, že od vypuknutí pandemie
se u něj výrazně zvýšila míra stresu – tento
trend podle zprávy STADA Health Report
2022 pokračoval i tento rok. Nicméně pan-
demie není hlavním viníkem, jelikož du-
ševní zdraví evropské populace nebylo ani
na jejím začátku příliš v rovnováze: i před
vypuknutím pandemie míra osob, které
samy uváděly, že trpí syndromem vyho-
ření nebo často mají pocit, že jsou na po-
kraji vyhoření, anebo jsou s tímto pocitem
alespoň obeznámeny, vždy přesahovala
50 %. Tento rok dosáhl evropský průměr,
který odpovídá i výsledkům mezi českými
respondenty, historického maxima, a to
téměř 60 %. 

Míra sebehodnocení vyhoření je
rekordně vysoká, náchylní jsou
zejména obyvatelé ze střední
a východní Evropy  

Ačkoli 59 % Evropanů tvrdí, že se jejich du-
ševní zdraví v posledních dvou letech
v podstatě nezměnilo, míra sebehodno-
cení vyhoření nebyla nikdy vyšší. Počet
lidí, kteří buď alespoň jednou v životě zažili
pocit vyhoření, často mají dojem, že jsou
na pokraji vyhoření, nebo skutečně „vyho-
řeli“, nyní dosahuje 59 %, což je o 5pro-
centních bodů více než v loňském roce.
Tato tendence je obzvláště vysoká v rámci
střední a východní části kontinentu. V Pol-
sku se 70 % respondentů cítí být přinej-
menším na hranici rizika, že někdy utrpí
syndrom vyhoření, následuje ho Rumun-
sko se 67 %, mezi českými respondenty
tento pocit uvedlo 60 %. 

Více než pětina dospělých v Nizozemsku
(22 %), stejně jako přibližně pětina lidí
v Srbsku (20 %) a v Belgii (19 %) uvádí, že
již zažila syndrom vyhoření; naproti tomu
to platí pro méně než jednoho z deseti Italů
(9 %). Přibližně každý čtvrtý Ital (24 %) –
stejný podíl jako v Rumunsku – se však cítí
být na pokraji vyhoření. V České republice
16 % populace uvedlo, že již vyhořením
prošlo, 19 % se cítí na pokraji vyhoření
a 26 % označilo, že pocit vyhoření již vní-
malo, ale odezněl. Naopak 17 % Francouzů
a 18 % Němců jsou si nejvíce jisti, že se pro
ně vyhoření v budoucnu nestane problé-
mem, což potvrdilo jen 7 % Čechů.  

V celé Evropě jsou vyhořením výrazně
více ohroženy ženy (65 %) než muži (53 %).
Lidé mladší 25 let (68 %) a mladí profesi-
onálové ve věku 25 až 34 let (72 %) se cítí
být výrazně ohroženější než všechny
ostatní věkové skupiny, mezi lidmi staršími
55 let je potenciál vyhoření mnohem nižší

(22 %). Ve skutečnosti se přibližně čtvrtina
(24 %) všech evropských respondentů ve
věku do 35 let domnívá, že je na pokraji vy-
hoření, což v České republice v této věkové
skupině uvádí 25 % dotazovaných a 18 %
potvrdilo, že již vyhořením prošlo.  Asi ne-
překvapí, že syndrom vyhoření či pocit, že
se k němu schyluje, podstatně výrazněji
potvrzují lidé, kteří mají finanční potíže. 

Zhoršení celkové duševní pohody se
projevuje zejména u jihoevropské
populace 
Bez ohledu na to, že země začátkem to-
hoto roku zrušily řadu omezení souvisejí-
cích s covidem, značný počet Evropanů
hlásí od začátku pandemie rostoucí úro-
veň stresu. Více než jeden ze tří respon-
dentů (37 %) tvrdí, že se jejich úroveň
stresu od první vlny covidu výrazně zvý-
šila v porovnání s rokem 2021, z českých
respondentů to potvrdilo dokonce 40 %.
Celkově jde na evropské úrovni o nárůst
o 12 procentních bodů.  Vzhledem k výše
zmíněné míře potenciálního vyhoření to
nepřekvapuje. Vyšší mírou stresu jsou po-
stiženy jihoevropské země – více než po-
lovina Italů (53 %) a téměř polovina Portu-
galců (47 %). Na druhou stranu 12 % lidí
ve Velké Británii tvrdí, že se jejich úroveň
stresu během pandemie zlepšila, ačkoli
pro třetinu z nich (32 %) covid-19 přinesl
větší stres. Mezi země, které tento trend
trápí nejméně, patří Nizozemsko (24 %),
Německo (27 %) a také Francie a Švýcar-
sko (po 28 %). Obecně lze říci, že ženy
(43 %) pociťují větší stres než muži (30 %).
Z hlediska věku se nejvíce pod tlakem cítili
lidé mladší 25 let (46 %), v České republice
to je dokonce 51 %.  

Více než 35 % Evropanů má špatnou
kvalitu spánku  

S nárůstem úrovně stresu roste i počet Ev-
ropanů, kteří mají problémy se spánkem:
více než každý třetí (35 %) si stěžuje na
špatnou kvalitu spánku, což je o 20 % více
než v roce 2021. V České republice to je
33 % dospělé populace.  Mezi respondenty
s nejhorší kvalitou spánku patří lidé ze
Spojeného království, Francie (po 43 %)
a Španělska (42 %). Naopak sotva každý
čtvrtý člověk v Nizozemsku (27 %) uvádí,
že má špatnou kvalitu spánku. Pouze 22 %
Evropanů tvrdí, že pravidelně spí celou noc
nerušeně, což odpovídá i výsledku v České
republice. Seznam potenciálních viníků,
kteří je připravují o odpočinek, je dlouhý.
V průměru každého třetího účastníka prů-
zkumu trápí v noci starosti s každodenními
problémy, včetně českých respondentů,
v Polsku je to ale téměř polovina (47 %).
Ženy (38 %) jsou výrazně častěji než muži
(29 %) vystaveny myšlenkám na každo-
denní dilemata. Pocity úzkosti jsou na dru-
hém místě s 26 %, přičemž obzvláště po-
stiženi jsou lidé v Itálii (42 %), v České re-
publice jsou však až na čtvrtém místě. Fi-
nanční starosti způsobují, že zhruba každý
pátý Evropan (19 %) nemůže klidně spát.
Dalších 16 % si stěžuje na rušení hlukem
zvenčí a13 % na chrápání svého partnera.
Volání přírody nutí 15 % lidí vstávat během
noci, v České republice je to hned druhým
nejčastějším důvodem, uvedlo ho celkem
20 % respondentů.  

Jídlo, spánek a pohyb – to jsou zbraně
proti zvýšené hladině stresu
Přiznání si problému je klíčem k řešení
komplikací s duševním zdravím, ale co
přesně dělají Evropané pro jejich řešení?
Aby se vyrovnali se zvýšenou úrovní
stresu, snaží se každý druhý (53 %) do-
držovat zdravou stravu, u českých respon-
dentů toto platí ve 43 % případů, a 42 % se
zaměřuje na dodržování spánkového re-
žimu, o což se snaží Čechů více, konkrétně
47 %. Přibližně každý třetí evropský re-
spondent (32 %) směřuje svou přebyteč-
nou energii do intenzivní fyzické aktivity,
u Čechů je to trochu méně (26 %).  Užívání
doplňků stravy pro zlepšení celkové vita-
lity se hodí 31 % odpovídajících, přičemž
nejčastěji se na ně spoléhají občané
střední a východní Evropy: jejich nejodda-
nějšími zastánci jsou Česká republika, Ru-
munsko a Srbsko (po 40 %). Holistické ak-
tivity, jako je jóga a pilates jsou velmi ob-
líbené zejména v Polsku (45 %), evropský
průměr činí 24 %. Jen o málo více než pě-
tina Evropanů (22 %) se při podpoře svého
psychického zdraví spoléhá na léky na
předpis, v České republice to je 19 %.  Při
hledání vnitřní rovnováhy pravidelně me-
dituje 20 % evropských respondentů.
Obecně lze říci, že ženy pečují o své du-
ševní zdraví více než muži, přičemž 90 %
z nich se věnuje alespoň jedné konkrétní
aktivitě pro zlepšení své pohody. �

Život ve stínu: je Evropa na pokraji krize duševního zdraví?
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Neprůstřelné pavoučí vlákno aneb Věda pro snílky a básníky
Před nedávnem se nám dostala do rukou kniha s názvem Materiály a člověk s podtitulem Netradiční úvod
do současné materiálové vědy, jejímž autorem je prof. Miroslav Raab, CSc., mezinárodně uznávaný
odborník v oblasti materiálové vědy. Její druhé vydání vyšlo v roce 2020 a vydavatelem je Univerzita
Tomáše Bati ve Zlíně. Nemalou zásluhu na tom, že ’spatřila světlo světa’ má Nadace RUDOLF, která
spolupracovala s autorem při její přípravě a navíc přispěla k propagaci a distribuci knihy.

Zvídavého čtenáře, a musíme uznat, že je
plná hodnotných a zajímavých infor-
mací, zaujme už oslovení v úvodu:

Dobrý den, čtenáři! Buďte srdečně vítáni!
Právě vstupujete do podivuhodného světa
materiálů, a trochu jinými dvířky, než bývá
obvyklé… Jste zvídaví, zajímá vás spousta
nejrůznějších věcí a rádi jim přicházíte na
kloub, milujete detektivky a literaturu faktu,
přitahují vás záhady minulosti i otázky lidské
budoucnosti, naděje i obavy, které
plynou z vědeckého a technického
vývoje, baví vás dobrodružství poz -
nání, dialog mezi chytrými lidmi,
střetávání názorů. Současně se ale
děsíte lidské malosti, omezenosti
a hlouposti. Souhlasí? Pak jste
přesně na tom správném místě a ve
správné společnosti. Pojďte mezi
nás a udělejte si pohodlí. A než se
kolem rozkoukáte, dovolte, aby-
chom začali náš příběh tak trochu
zeširoka…

Z úvodu knihy jsme vybrali: Sou-
časně s pokrokem techniky a speci-
alizací také upadá všeobecný vkus.
Čím to asi je? Příčin je jistě víc, ale
jednou z nich jsou i obrovské mož-
nosti, které dnes technika dává vel-
kému množství lidí. To s sebou při-
náší velikou odpovědnost a ne
každý si ji plně zaslouží. Estetické
hodnoty, které obdivujeme třeba na
lidové architektuře minulého století,
její „lidské měřítko“, byly ovlivňo-
vány nejen vkusem a citem tehdej-
ších stavitelů, ale také mírou mož-
ností, vlastně stavebními materiály,
které měli lidé k dispozici: délkou
trámů a prken, nosností zdiva, veli-
kostí skleněných tabulek a tak dále.
Lopatami, krumpáči a koňskými po-
vozy bylo možno postavit i veliký
rybník, ale omezené technické mož-
nosti už samy zaručily jeho harmonické umís-
tění v krajině. Malebná místa pro vzácné
stromy v zámeckém parku prý vyhledávala
paní kněžna pomocí maket vzrostlých stromů,
které sluhové přenášeli kolem zámku. Zato
projektanti některých pražských sídlišť podle
všeho vůbec nevytáhli paty z kanceláře ovlá-
dané pravými úhly a desetinou soustavou.
Doprostřed historických náměstí ve Znojmě
a v Jihlavě posadili krabicovité obchodní
domy, před tradiční budovu nádraží v Přerově

postavili nepřiměřeně veliké obytné bloky
a v mnoha našich městech také zbytečně bou-
rali technické i kulturní památky. To vše svědčí
o technické aroganci a pohrdání tradic. V čase
buldozerů, železobetonu a Semtexu si stavi-
telé mohou dovolit prakticky cokoliv, jen když
jim dá někdo pravomoc a peníze. Skutečně,
moderní budovy, přehrady, mosty, dálnice,
konstrukce a stroje mohou být krásné
i vznosné a úspěšně soutěžit s výtvory našich

předků, ale velmi často vzbuzují rozpaky a ne-
napravitelně kazí vzhled krajiny i měst. Mů-
žeme se přít, je-li starodávné mlýnské kolo
hezčí než poslední model parní turbíny, ale
nákladné paláce kultury, paneláky, technické
velestavby a baterie ocelových sil u malebné
vísky mají k eleganci barokních zámků a za-
hrad přece jen hodně daleko.

Materiály tedy neovlivňují jenom funkci
staveb a výrobků, ale také jejich tvar. Ve
svém souhrnu pak měly vždycky obrovský

vliv na život každého jednotlivého člověka
i na celou lidskou společnost. Základy nauky
o materiálech jsou proto potřebnou součástí
všeobecného vzdělání, nejenom na průmys-
lovkách a technikách. Je to typický příklad
multidisciplinární nauky, totiž takové, která
využívá poznatky mnoha oborů. A tak, kdo
chce materiálům opravdu rozumět, musí dů-
kladně přičichnout alespoň k mechanice, fy-
zice, chemii a mineralogii. Kromě toho by

měl ovládat mikroskopii a řadu dal-
ších experimentálních technik. To je
sice náročné, ale může to být velice
poutavé, ba i docela napínavé. Na-
štěstí, pro člověka, který se s nau -
kou o materiálech setkává poprvé,
není ani tak důležitý soubor detail-
ních poznatků jako pochopení zá-
kladních a obecných vztahů mezi
strukturou a vlastnostmi materiálů
a také porozumění obecným tren-
dům v materiálové technologii.
Syntetický a srozumitelný úvod
k moderní nauce o materiálech
u nás dosud chybí. Proto jsme se
odhodlali, autor spolu s nakladatel-
stvím, k vydání knížky, která není
učebnicí ani příručkou, ale neměla
by být ani nezávazným povídáním.
V každém případě má tento text na
rozdíl od učebnice tu výhodu, že se
nemusí číst nebo dokonce studovat
v přesném pořadí kapitol. Tuto
knížku můžete otevřít na libovol-
ném místě a pokračovat pak podle
vlastního uvážení, případně se kdy-
koli vracet, právě tak jako ve velké
samoobsluze mezi regály s čokolá-
dou a zmrzlinou. Zveme vás k této
hře, která by čtenáři měla jakoby
mimochodem naznačit, odkud při-
chází a kam kráčí současná materi-
álová věda. Hrozně rádi bychom
vzbudili váš zájem, inspirovali vaše

vlastní myšlenky i další studium. Pokud se
nám to zdaří, bude to i zásluha vás samot-
ných, laskavých, trpělivých a zvídavých čte-
nářů.

Kniha Materiály a člověk rozhodně nepatří
mezi ty, které jsou jen ozdobou knihovny je-
jího majitele, proti takovým má vysokou při-
danou hodnotu.  Je to brána do světa mate-
riálů v širších souvislostech.  Rádi jsme do ní
vykročili. A samotná publikace? Stala se ex-
terním poradcem redakce… �
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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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