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Magazín českého průmyslu, obchodu, dopravy a stavebnictví

V tomto čísle 
se představují:

Strategie EU pro přizpůsobení přispěje
k lepší odolnosti Evropy vůči změně klimatu
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Elektrizující
úspory
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Z projevu v rámci rozpravy 
ve Valném shromáždění

Toto Valné shromáždění se koná v době, kdy
čelíme výrazným výzvám. Rád bych zmínil ně-
kolik z nich, které považuji za nejpalčivější.
•  Světová ekonomika zůstává i nadále zrani-

telná, zdá se však, že se pomalu vydáváme
směrem k hospodářské obnově a růstu.

•  Bezpečnostní situace se v mnoha částech
světa zlepšuje, nicméně jsme svědky
mnoha lokálních konfliktů, které ohrožují
rovnováhu v celých regionech. Konflikt
v Sýrii musí být ukončen na základě poli-
ticky dosaženého řešení.

•  Nebezpečí jaderného konfliktu se zmenšuje,
a to díky klesajícímu počtu jaderných hlavic
a nosičů jaderných zbraní vlastněných ja-
dernými mocnostmi. Nicméně v současné
době stagnující jednání smluvních stran
Smlouvy o nešíření jaderných zbraní by
měla být důvodem k znepokojení.

•  Základní lidská práva a svobody jsou
v mnoha zemích stále ohrožovány.

•  Rozdíl mezi bohatými a chudými se ne-

ustále zvětšuje, a to i přes značné úsilí hlad
a chudobu ve světě zmírnit. Zároveň však
mnohé země dokázaly tento rozdíl zmen-
šit.
Chceme-li se těmto a dalším výzvám posta-

vit, pak je mezinárodní spolupráce klíčová.
OSN je pro posílení světového úsilí a získání
prostředků potřebných pro tento úkol tím nej-
vhodnějším orgánem. Svět se mění, a proto
se musí přizpůsobit i jeho tradiční platforma.
OSN jako taková a Valné shromáždění, Rada
bezpečnosti a Hospodářský a sociální výbor ja-
kožto její hlavní orgány se musí těmto výzvám
společně účinným způsobem postavit. Již na
začátku bychom měli stanovit realistické plány
a postupy. Jejich implementace však nebude
možná bez nezbytné politické vůle.

Pověst státu nezávisí pouze na velikosti
jeho hospodářského výsledku, ale také na
jeho připravenosti aktivně se zapojit do řešení
výzev v současném globalizovaném světě.
Česká republika jakožto země s historickou
zkušeností s nedemokratickým režimem je
připravena podělit se o své zkušenosti spo-
jené s přechodem k demokracii a zemím pro-

cházejícím tímto procesem nabídnout svou
pomoc, prostředky a know-how.

Tento rok bude pro evropské hospodář-
ství přelomový. Nemohu nic než souhlasit
se stanoviskem předsedy Evropské rady
panem Hermanem Van Rompuyem, který
promluvil jménem Evropské unie a jejích
členských států s ohledem na roli EU ve
světě. Hospodářství České republiky je silně
svázáno s dalšími evropskými ekonomikami
a jako takové využívá výhod společného
vnitřního trhu s 500 miliony spotřebitelů.
České hospodářství je velmi závislé na me-
zinárodním obchodě a pevně věřím, že
volný a spravedlivý obchod je jedním z nej-
vhodnějších nástrojů, jak zlepšit světovou
hospodářskou situaci. Měl by být obnoven
mnohostranný přístup k obchodním otáz-
kám a posílena spolupráce se Světovou ob-
chodní organizací. Novému vedení Světové
obchodní organizace upřímně přeji mnoho
úspěchů.

Při zmírňování ozbrojených konfliktů mezi
členskými státy a uvnitř jejich hranic hrála
OSN vždy klíčovou roli. Její úloha při napo-
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Jadernou energii využívejme k mírovým účelům
Předseda vlády Jiří Rusnok se v New Yorku zúčastnil zahájení 68. zasedání Valného shromáždění
Organizace spojených národů. Kromě projevu na zasedání na vysoké úrovni k jadernému odzbrojení
vystoupil s hlavním projevem v rámci úvodní rozpravy, ve kterém představil priority České republiky
v OSN pro příští rok.

Premiér Jiří Rusnok se 26. září zúčastnil zasedání na vysoké úrovni k jadernému odzbrojení
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máhání vyřešení konfliktu v Sýrii je zásadní.
Potvrzené užití chemických zbraní v Sýrii je
hluboce znepokojující. Jakékoli použití che-
mických zbraní je nepřijatelné. Ať už dal příkaz
k chemickému útoku kdokoli, vážně porušil zá-
sadu odpovědnosti chránit civilní obyvatel-
stvo. To je válečný zločin a zločin proti lid-
skosti a pachatelé by se z něj měli zodpovídat
před Mezinárodním trestním soudem.

Česká republika vítá rozhodnutí Výkonné
rady Organizace pro zákaz chemických zbraní
o rychlém zničení syrských chemických
zbraní, které jak doufám bude přijato dnes
v Haagu, a očekává, že bude k tomuto tématu
přijata v nejbližších hodinách rezoluce Rady
bezpečnosti OSN.

Tento konflikt nemá vojenské řešení, Sýrii
přinese mír pouze politicky sjednaná do-
hoda. Česká republika vyzývá všechny strany
a zejména syrskou vládu, aby plně imple-
mentovaly ženevské komuniké z roku 2012.
Česká republika podporuje a i nadále bude
podporovat úsilí OSN a Mezinárodního vý-
boru Červeného kříže uspokojit rostoucí hu-
manitární potřeby v Sýrii a v sousedních ze-
mích.

Česká republika tradičně věnuje mírovému
procesu na Blízkém východě velkou pozor-
nost a nedávný vývoj považuje za příznivý.
Doufám, že přímá jednání mezi Izraelem a Pa-
lestinou, jejichž cílem jsou dva státy existující
vedle sebe v míru a vzájemném bezpečí,
budou úspěšná. Pouze takové řešení, které
bude vyjednáno přímo mezi oběma stranami,
má šanci, že bude realizováno a bude trvalé.

Česká republika oceňuje vývoj transfor-
mačního procesu v Myanmaru. Důrazně vy-
zývám vedoucí představitele této země, aby
v souladu se svými veřejnými prohlášeními
aktivně realizovali proces novelizace ústavy
s cílem zlepšit demokratické standardy v zemi.

Jak jsem již uvedl, úloha OSN při řešení
ozbrojených konfliktů je nepostradatelná. Mí-
rové operace OSN jsou důležitým nástrojem
pro trvalé a udržitelné řešení násilných kon-
fliktů po celém světě. V posledních letech se
Česká republika na operacích OSN podílela
relativně malou měrou a v současné době je
připravena množství vojenských sil v míro-
vých operacích podstatně zvýšit.

Česká republika jakožto země, která ne-
vlastní jaderné zbraně, vždy pevně hájila

právo bez rozdílu rozvíjet, zkoumat a využívat
jadernou energii k mírovým účelům. Nicméně
toto právo by mělo být plně vykonáváno
pouze v souladu s dodržováním všech zá-
vazků v oblasti nešíření jaderných zbraní.

Česká republika podporuje implementaci
všech článků Smlouvy o nešíření jaderných
zbraní, včetně jaderného odzbrojení. Dlouho-
dobého cíle úplného odstranění jaderných
zbraní může být dosaženo pouze v případě, že
tento režim nešíření jaderných zbraní splní ve-
škeré požadavky kladené na jeho posílení.

V Praze, hlavním městě České republiky,
došlo k podpisu historicky významné dohody
mezi Spojenými státy a Ruskou federací o dal-
ším snižování počtu jaderných zbraní. To dalo
podnět k výroční konferenci s názvem Pražská
agenda, jejímž hlavním cílem je nešíření ja-
derných zbraní a odzbrojení. Česká republika
je připravena vyvíjet další činnost v této ob-
lasti.

Je politováníhodné, že jednání v rámci
Konference o odzbrojení, jakožto jediného
mnohostranného orgánu pro vyjednávání
v oblasti jaderného odzbrojení a nešíření ja-
derných zbraní, jsou více než 15 let na mrtvém
bodě. Česká republika je jedním z nejaktivněj-
ších pozorovatelských států a podporuje oži-
vení této Konference ve všech oblastech její
činnosti i její budoucí rozšíření. Nadcházející
setkání skupiny vládních expertů ohledně
Smlouvy o zákazu výroby štěpných materiálů
považujeme za krok správným směrem.

Česká republika vysoce oceňuje, že meziná-
rodní společenství konečně dokončilo jednání
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Dovolte mi poděkovat generálnímu ta-
jemníkovi OSN za svolání tohoto setkání
na vysoké úrovni. Česká republika neší-
ření jaderných zbraní a jaderné odzbro-
jení vždy podporovala. V roce 2009 ame-
rický prezident Barack Obama ve svém
projevu, ve kterém představil Pražskou
agendu, nastínil ambiciózní vizi: svět bez
jaderných zbraní. Za tímto účelem pořá-
dala Česká republika v posledních letech
v rámci Pražské agendy mezinárodní kon-
ference. Jejich účastníci na nich po-
drobně diskutovali o řadě otázek k to-
muto tématu, které budeme projednávat
i dnes.

Česká republika se domnívá, že dlou-
hodobý cíl dosáhnout úplného odstra-
nění jaderných zbraní může být splněn
pouze za té podmínky, že režim nešíření
jaderných zbraní splní veškeré požadavky
kladené na jeho posílení. Poslední dvě
desetiletí však poukázala na omezenou
účinnost nejen Smlouvy o nešíření jader-
ných zbraní, ale i kontroly zbrojení a re-
žimů nešíření, zejména pokud jde
o zbraně hromadného ničení a technolo-
gie raketových střel.

Akční plán ke Smlouvě o nešíření ja-
derných zbraní přijatý v roce 2010 se
týká všech tří pilířů této smlouvy. Pro do-
sažení světa bez jaderných zbraní je ne-
zbytné jak jaderné odzbrojování, tak i ne-
šíření jaderných zbraní. Česká republika
by ráda zdůraznila, že vztah mezi nimi by

neměl být založen na jejich negativním
propojení, ale tyto dvě strategie musí
být sledovány současně ve vzájemné
rovnováze. Režim Smlouvy o nešíření
nabízí vhodnou platformu pro jejich pro-
pojení.

Podle našeho názoru je nesmírně důle-
žité, aby všechny státy dodržovaly své
povinnosti ohledně nešíření. Česká re-
publika požaduje, aby státy přijaly zodpo-
vědný přístup pro zajištění nejvyššího
standardu bezpečnosti a ochrany.

Česká republika v tomto ohledu pod-
poruje klíčovou úlohu Mezinárodní agen-
tury pro atomovou energii a veškeré její
činnosti zaměřené na posílení meziná-
rodních standardů ověřování. Všeobecné
přijetí a implementace komplexních
dohod Agentury o uplatňování záruk
a doplňkových protokolů je pro další po-
krok v oblasti nešíření jaderných zbraní
i nadále zásadní.

Česká republika by rovněž ráda opě-
tovně potvrdila, že podporuje postup ve-
doucí k brzkému vstupu Smlouvy o vše-
obecném zákazu jaderných zkoušek v plat-
nost. Jaderné zkoušky, které provedla Ko-
rejská lidově demokratická republika, uká-
zaly, že je nutné, aby tato smlouva zá-
sadně posílila mezinárodní bezpečnostní
architekturu. Všechny státy proto vyzý-
váme, aby se zdržely jakékoli činnosti od-
porující duchu uvedené smlouvy. Z tohoto
důvodu plně prosazujeme úsilí prozatím-

ního technického sekretariátu o další roz-
voj ověřovacího režimu.

Jsme toho názoru, že musí být neprod-
leně zahájena jednání o smlouvě zakazu-
jící výrobu štěpného materiálu do jader-
ných zbraní nebo jiných jaderných výbuš-
ných zařízení. Nezbytnost této smlouvy
již byla zdůrazněna při řadě příležitostí
a Česká republika je jedním z jejích skal-
ních zastánců.

Česká republika jakožto země, která ne-
vlastní jaderné zbraně, vždy pevně hájila
právo bez rozdílu rozvíjet, zkoumat a vy-
užívat jadernou energii k mírovým úče-
lům. Nicméně toto právo by mělo být vy-
konáváno pouze v plném souladu s do-
držováním všech závazků v oblasti neší-
ření jaderných zbraní.

Samozřejmě nemáme v úmyslu toto
právo jakékoli země zpochybňovat. Pova-
žujeme však za nepřijatelné, pokud ně-
které země nedodržují mezinárodně sjed-
nané a uznávané normy, ke kterým se za-
vázaly. Domníváme se, že ohrožují regi-
onální stabilitu a zvyšují riziko šíření ja-
derných zbraní.

Česká republika je přesvědčena, že ta-
kové chování je jednou z příčin pomalého
pokroku v oblasti jaderného odzbrojo-
vání. Zastáváme názor, že cíl, jejž jsme
sem dnes přišli projednat, může být do-
sažen pouze prostřednictvím skutečně
účinného režimu nešíření jaderných
zbraní.

Z vystoupení na zasedání na vysoké úrovni k jadernému odzbrojení

Projev premiéra Jiřího Rusnoka na zahájení 68.
zasedání Valného shromáždění OSN, New York,
27. září
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o Smlouvě o obchodu se zbraněmi. Naše in-
terní procesy týkající se ratifikačního procesu
již započaly, a jakmile se sejde nový Parla-
ment České republiky, Smlouva bude předlo-
žena k ratifikaci.

Rád bych se s Vámi podělil o svůj pohled
na úlohu rozvojových cílů tisíciletí, na budoucí
rozvojovou agendu a na některé její klíčové
prvky.

Česká republika byla již od začátku aktivně
zapojena do debat ohledně stanovení nové
rozvojové agendy a je připravena a odhod-
lána účastnit se její implementace.

Jak již uvedl generální tajemník OSN ve své
nedávné zprávě, rozvojové cíle tisíciletí jsou
tím nejúspěšnějším celosvětovým podnětem
boji proti chudobě. Výrazným způsobem při-
spěly ke zvýšení povědomí veřejnosti, posí-
lení politické vůle a mobilizaci prostředků. Ně-
které z jejich úkolů již byly splněny a jiné ke
svému splnění nemají daleko. Výsledky někte-
rých zemí, ale i výsledky v rámci jednotlivých
zemí, jsou však nevyrovnané a mnoho nedo-
končené práce ještě máme před sebou. Mohu
Vás ujistit, že moje vláda i nadále rozvojové
cíle tisíciletí podporuje, což se odráží jak v na-
šich politikách, tak i v našich praktických opa-
třeních.

Budoucí rozvojová agenda by měla vychá-
zet z úspěchu těchto rozvojových cílů tisíciletí
a spojit různé aktéry podílející se na rozvojové
politice. Rád bych podpořil jednotný globální
rámec pro období po roce 2015, který spojí
vymýcení chudoby ve všech jejích podobách
s podporou udržitelného rozvoje. Z tohoto dů-

vodu proto vyzývám k plné integraci všech re-
levantních mezinárodních procesů, které byly
doposud odděleny, zejména k přezkumu roz-
vojových cílů tisíciletí a k práci pracovní sku-
piny pro cíle udržitelného rozvoje.

Je třeba zajistit, aby budoucí cíle byly pro
všechny země jednotné, ale současně aby
zůstaly realistické a zohledňovaly skutečné
možnosti jednotlivých zemí. Tyto cíle musí
být dosažitelné a změřitelné.

Jsem přesvědčen, že boj proti chudobě
a naše úsilí podporovat udržitelnost mohou
být úspěšné pouze v případě, že budeme sti-
mulovat hospodářský rozvoj, zaměstnanost,
podnikání a investice do jednotlivých zemí,
opatření, která Česká republika podporovala
v rámci svého členství ve Výkonné radě Roz-
vojového programu OSN. Domnívám se, že
soukromý sektor je hlavní hnací silou hospo-
dářského růstu – poskytuje pracovní místa,
zboží a služby a je zdrojem většiny daňových
příjmů.

Oceňuji, že ve zprávě panelu na vysoké
úrovni je kladen důraz na inkluzivní růst a je
v ní zohledněna úloha inovací, technologií
a soukromého sektoru. Navrhovaný rozvo-
jový cíl pro zajištění udržitelné energetiky je
toho dobrým příkladem a měl by být zařazen
mezi priority budoucího rozvoje.

Rád bych připomněl, že v Miléniové dekla-
raci OSN z roku 2000 jsme se všichni shodli
na tom, že vynaložíme veškeré úsilí na pod-
poru demokracie a posílení právního státu,
jakož i na dodržování všech mezinárodně
uznávaných lidských práv a základních svo-

bod, včetně práva na rozvoj. Nicméně v roz-
vojových cílech tisíciletí nebyly patřičně za-
hrnuty způsob vládnutí a lidská práva, a to
i přes jejich zásadní důležitost pro udržitelný
a vyvážený rozvoj. Jsem přesvědčen, že nyní
máme jedinečnou příležitost zahrnout tyto zá-
sady do nového rozvojového rámce. Sou-
časně se domnívám, že pro měření pokroku
je možné zavést vhodně navržené cíle a indi-
kátory.

V prosinci si mezinárodní společenství při-
pomene 65. výročí přijetí Všeobecné dekla-
race lidských práv. Situace lidských práv se
v některých oblastech zlepšila, nicméně zde
vyvstaly i nové výzvy. Máme před sebou ještě
velký kus práce. Česká republika jakožto člen
Rady pro lidská práva a země Václava Havla
bude vždy bránit lidská práva všude tam, kde
jsou porušována.

Na závěr mi, pane předsedo, prosím do-
volte, abych se zaměřil na otázky spojené
s reformním procesem v OSN. Česká repub-
lika si váží obětavé práce generálního tajem-
níka OSN, která tuto organizaci přetváří na
účinnější systém s jasněji vymezenou odpo-
vědností. Na financování všech iniciativ však
bohužel není dostatek prostředků. Musíme
zvládnout více s méně prostředky. Jsem si
jist, že OSN najde interní rezervy, které jí
umožní úspěšněji plnit svěřené úkoly. Pro-
střednictvím dobrých výsledků a vstřícnosti
vůči členským státům OSN posílí politickou
vůli svých členů investovat do mnohostran-
ných fór, a přispět tak k větší bezpečnosti ve
světě.  �
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Pane generální řediteli, s agenturou
CzechInvest jste byl za svého působení
na ministerstvu průmyslu a obchodu,
obrazně řečeno, v každodenním styku.
Přesto, s jakými pocity jste přijal
zprávu o tom, že jste se stal vítězem vý-
běrového řízení a budete stát v jejím
čele?

Právě proto, že se kolem agentury Czech -
Invest pohybuji už řadu let, znám její
agendy, lidi, úspěchy, ale i problémy, přijal
jsem tuto zprávu jako velikou výzvu.  Je to
pro mě příležitost, jak zúročit roky zkuše-
ností, které jsem získal jako ředitel odboru
inovačního podnikání a investic na minis-
terstvu průmyslu a obchodu. Konečně
mohu koncepce, které jsme na minister-
stvu vytvářeli, uplatňovat i v praxi.

Součástí výběrového řízení bezpochyby
bylo představení vize o tom, jakým smě-
rem by se měla agentura dále ubírat

a hodnocení jejích silných a slabých
stránek. V čem jsou podle Vašeho ná-
zoru její přednosti a naopak, co je třeba
zlepšit?

Přes všechno, čím si agentura Czech -
Invest v posledních letech prošla, nepřes-
tala nikdy plnit svoji funkci, a to lákat in-
vestice a podporovat podnikatelské pro-
středí v ČR. Co se týče investic, v jejich ob-
jemu a počtu nově vytvořených pracov-
ních míst se dokonce začala přibližovat
předkrizovým rokům. Ze stále ještě aktuál-
ního Operačního programu Podnikání
a inovace získalo dotaci více než 9 tisíc pro-
jektů, celkem si rozdělily téměř 80 miliard
korun. Za tím vším stojí práce lidí z Cze-
chInvestu a ministerstva průmyslu a ob-
chodu. Za slabou stránku bych označil ad-
ministrativu, která neustále narůstá.
Hodně to souvisí s krizí důvěry a nejistotou
uvnitř agentury, kterou se mi, doufám, po-
daří brzo odstranit.

Z toho logicky vyplývají Vaše první kroky
v pozici generálního ředitele Czech -
Investu. Na co se chcete především za-
měřit?

Mám dva hlavní úkoly, a to dořešit slu-
čování CzechInvestu s agenturou Czech-
Trade a navrhnout novou koncepci lákání
investic. Zároveň bych chtěl, aby agentura
začala být výdělečná a více projektově za-
měřená. 

Agentura pro podporu podnikání a inves-
tic Czech Invest letos slaví své dvacáté
narozeniny. Mohl byste v této souvislosti
bilancovat její dosavadní působení?

V podstatě už to jsou narozeniny jedna-
dvacáté, protože agentura CzechInvest ofi-
ciálně vznikla už v roce 1992. Díky investi-
cím, které CzechInvest do České republiky
zprostředkoval, získalo práci téměř čtvrt
milionu lidí, a to nepočítám pracovní příle-
žitosti, které vznikly u různých dodavatelů.

Mým mottem je Gándhího myšlenka, že udělat věc, 
které se bojíme, je prvním krokem k úspěchu,
říká v rozhovoru pro časopisu CzechIndustry Ing. Marian Piecha, Ph.D., LLM, generální ředitel
Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest
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Na své si přišel i státní rozpočet. Čeští pod-
nikatelé rozvíjí své podnikání díky evrop-
ských dotacím, a i s pomocí CzechInvestu
se dostávají na zahraniční trhy, transfer
technologií dnes už není cizí slovo. Czech -
Invest stojí na pevných základech a díky
více než dvaceti letům zkušeností se může
posouvat neustále kupředu.

Které významné momenty v její činnosti
byste především vyzdvihl?

K zásadním momentům v historii agen-
tury určitě patří nastartování Programu
podpory průmyslových zón na úrovni
místních samospráv a zavedení vládního
systému investičních pobídek. Důležitý byl
i rok 2004, kdy díky vstupu do Evropské
unie začal CzechInvest fungovat jako im-
plementační orgán pro strukturální fondy
EU a otevřel síť regionálních poboček ve
všech krajských městech České republiky.

Můžete uvést konkrétní příklady úspěš-
ných zahraničních investic a pomoci če-
ským firmám?

Vybrat jeden nebo dva příklady z 2 353
CzechInvestem zprostředkovaných inves-
tic je velice těžké. Každá taková investice
představuje pro Českou republiku přínos
v podobě pracovních míst, příležitostí pro
české firmy, rozvoje daného regionu. Če-
ským firmám pomáháme i jinak, mohou
čerpat dotace nebo se zapojit do programů
typu CzechAccelerator, díky kterým mohou
prorazit ve světě.

V čem je především Česká republika
pro zahraniční investory zajímavá, na-
opak, co se ještě musíme učit?

Česká republika je zajímavá především
svoji polohou v srdci Evropy, investor tak
má na dosah všechny důležité trhy. Vý-
znamnou roli rovněž hrají finanční pod-
pora, rozvinutá infrastruktura či dostatek

kvalifikované pracovní síly. Investoři sázejí
na tradici i šikovné české dodavatele. Vrá-
sky jim naopak dělají časté změny v daňo-
vém systému nebo cizinecký zákon. Dříve
byla ze strany investorů pozitivně vnímána
i politická stabilita ČR, což už se dnes bo-
hužel říct nedá.

Co vše CzechInvest představuje dnes,
jaké služby zájemcům nabízí?

Kromě služeb, které poskytuje v rámci
zprostředkování investice a dotačního pro-
cesu, je tu celá řada projektů na podporu
podnikání. Ať už je to již zmíněný Czech -
Accelerator, který pomáhá inovativním če-
ským firmám získávat kontakty, zkušenosti
a partnery v zahraničí, tak zde mohu zmínit
projekty mezinárodní technologické spolu-
práce firem. V rámci projektu CzechLink
podporujeme akvizice stávajících českých
společností a vznik Joint Venture partner-
ství. Naše regionální kanceláře poskytují
poradenství v řadě oblastí. Pokud podnika-
tel neví, který z programů je pro něj ten
pravý, poradí mu právě tam.

Je činnost srovnatelná s podobnými
agenturami v zahraničí?

Ano, to určitě je. Pro nás je důležité
především srovnání s agenturami ze zemí
Visegrádské čtyřky, to je v podstatě v lá-
kání investic naše největší konkurence.
Snažíme se ale také spolupracovat, jedna
věc je nalákat investora do ČR a druhá věc
je nalákat investora do Evropské unie,
z čehož může mít nakonec prospěch i ČR,
respektive české firmy.

Když byste měl představit generálního
ředitele CzechInvestu, co byste nám
o něm řekl? Jakým osobním krédem se
řídíte?

Preferuje otevřený přístup a týmovou
práci. Ví, že zastávat funkci generálního ře-

ditele CzechInvestu není one man show,
ale zároveň cítí velkou odpovědnost za
vše, co agentura dělá. Kdesi jsem už pro-
hlásil, že je mým mottem Gándhího myš-
lenka, že udělat věc, které se bojíme, je
prvním krokem k úspěchu. Na tom i po ně-
kolika týdnech v CzechInvestu stále trvám. 

Podle jakého kritéria si vybíráte své
spolupracovníky. Sázíte více na osobní
dojem nebo na reference?

Reference jsou podle mého názoru
v dnešní době trochu zavádějícím po-
jmem. Nikdy neodkryjí, co daný člověk
skutečně umí nebo neumí. Je potřeba ho
poznat osobně, pozorovat ho, když plní ně-
jaký úkol, jak se projevuje. Osobní zkuše-
nost je proto pro mě velice důležitá.

Kterých lidských vlastností si vážíte
a naopak, které takříkajíc nemusíte?

Vážím si toho, o co se sám snad
i úspěšně snažím, a to otevřenosti, upřím-
nosti, férovosti a týmového ducha. Nemu-
sím pokrytce, lidi, kteří se chovají podle
příležitosti, nedodržují slovo a roznáší ne-
ověřené informace.

Otázka na závěr: Jaká by měla být
podle Vašich představ agentura za
deset let, až bude slavit třicátiny? 

Měla by z ní být úspěšná agentura po-
učená z pár škobrtnutí v minulosti, která
přesně ví, co chce. Rád bych, aby byla
ještě více projektově zaměřená, aby každý
dobrý nápad našel nějakou podporu
a mohl být zrealizován. Měla by být inten-
zívněji zapojena do procesu transferu tech-
nologií a podpory technického vzdělávání.
Zároveň by měla být schopna lákat inves-
tice ze zemí, které nyní nepatří mezi ty tra-
diční, ale jsou na vzestupu a za deset let
s největší pravděpodobností budou na
vrcholu. �
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Jak říká generální ředitel a předseda před-
stavenstva VUZ Ing. Antonín Blažek:
„Velký zkušební okruh bez poruch slouží

k testování a prověřování nových lokomotiv
a vagonů již od roku 1963. Během této dlouhé
doby prošel zajímavou historií, po jeho kolejích
projelo mnoho drážních vozidel a v jeho útro-
bách stojí nebo stály jedinečné prototypy loko-
motiv. Avšak věřím, že nejlepší léta má okruh
teprve před sebou.“

Historie vzniku
železničních zkušebních okruhů
V červnu 1960 přijala vláda ČSR usnesení o za-
vádění nové železniční techniky a jejím vývozu
v rámci třetího pětiletého plánu, což souviselo
se závazky Československa v rámci RVHP. Vý-
stavbu experimentálního zařízení – železničního
zkušebního okruhu – na sebe převzaly tehdejší
Československé státní dráhy. Základní para-
metry konstrukce trati zkušebního okruhu však
byly navrženy pro rychlost 160km/h s vložením
dvou přímých úseků o minimální délce 2 000 m
se dvěma oblouky a celkovou délkou okruhu
okolo 13 km a maximálním sklonem trati do 
2 ‰. Později byla maximální rychlost zvýšena
na 200 km/h. S ohledem na tyto parametry bylo
v tehdejší ČSR vytipováno celkem šest lokalit,
kde by bylo možné železniční zkušební okruh
vybudovat. Konečná lokalita pro stavbu zkušeb-
ního okruhu, lokalita Velim, byla zvolena
a schválena Ministerstvem dopravy a spojů
ČSR v průběhu roku 1960. V prosinci 1960 bylo
Ministerstvem dopravy a spojů ČSR rozhod-
nuto o rozvržení výstavby do dvou etap, které
byly později v květnu 1964 rozšířeny ještě o třetí
etapu. První etapu tvořila především právě vý-
stavba zkušební trati jubilujícího velkého zku-
šebního okruhu (VZO) v délce13,275 km a po-
mocného kolejiště s vlečkou do žst. Velim.

Zkušební trať VZO byla na základě zřizova-
cího dekretu č. j. MDS38 839/62-4/1 z 2. listo-
padu 1962 slavnostně uvedena do provozu
dne 5. června 1963. Druhá etapa výstavby za-
hrnovala elektrizaci VZO. Bylo vybudováno tro-
lejové vedení speciální konstrukce, které umož-
ňuje napájení buď střídavou, nebo stejnosměr-
nou proudovou soustavou. V té době již bylo
zřejmé, že v tehdejším Československu budou
vedle sebe existovat dvě různé napájecí trakční
proudové soustavy, a sice stejnosměrná 3 kV
a střídavá 25 kV/50 Hz, a proto byla pro elektri-
zaci velkého zkušebního okruhu zvolena se-
stava trolejového vedeni typu „U“. Stavby
druhé etapy byly dokončeny 18. října 1965
a 14. prosince 1965 byl zahájen zkušební pro-
voz na elektrizované trati VZO. Tehdy se však
jednalo pouze o provoz na střídavé napájecí
soustavě 25 kV/50 Hz. Na stejnosměrné napětí
si zkušební tratě musely počkat až do roku
1971, kdy byla v rámci třetí etapy uvedena do
provozu i stejnosměrná část napájecí stanice
společně s malým zkušebním okruhem.

Po změně politického režimu v listopadu
1989 a vznikem otevřeného konkurenčního pro-
středí se v průběhu 90. let hledaly cesty, jak již

tak kvalitní parametry zkušebních okruhů ještě
více zatraktivnit. Jednou z těchto cest bylo také
zavedení střídavé napěťové soustavy 15 kV/16
2/3 Hz, využívané na železnici především v ně-
mecky mluvících zemích. Situaci významně po-
mohl fakt, že po sjednocení Německa začaly být
z napájecích stanic v jeho východní části odsta-
vovány rotační měniče sloužící k přeměně tří-
fázového napětí průmyslového kmitočtu na
jednofázové napětí „drážního“ kmitočtu. Proto
byly dva takové měniče výhodně odkoupeny
od DB a následně tak mohl byt roku 1998 na
zkušebním centru zprovozněn střídavý napájecí
systém 15 kV/16 2/3 Hz.

Modernizace Zkušebního centra 
VUZ Velim
Vzhledem k velké finanční náročnosti údržbo-
vých prací traťového svršku byla až do 90. let
prováděna jeho údržba pouze v nejnutnější
možné míře. V roce 1995 sice došlo k částečné
výměně kolejnic na VZO, nicméně po roce
2000, tedy po čtyřicetiletém provozování, už in-
frastruktura zkušebního okruhu vykazovala
známky jak fyzického, tak především morálního
opotřebeni. Technické parametry tratě VZO, na-
pájecí stanice a trakčního vedení již neodpoví-
daly požadavkům zákazníků. Ti potřebovali pro-
vádět zkoušky vozidel především výkonově
mnohem silnějších, než pro jaké byla infrastruk-
tura zkušebního centra schopna nabídnout. Zá-
kladní konkurenční výhoda unikátního zkušeb-
ního centra VUZ – snadná dostupnost pro ev-
ropské výrobce železničních vozidel, optimálně
volená délka i ostatní stavebně-konstrukční pa-
rametry zkušebních tratí a cenová atraktivita na-
bízených služeb – se vytrácela při jednáních
o technickém stavu zařízení zkušebního centra.
Technický stav a rostoucí konkurence (polský
Žmigrod, německý Wildenrath) vyvolaly nut-
nost rekonstrukce zkušebního centra.

V roce 2005 se proto rozběhl projekt Moder-
nizace zkušebního centra, jehož cílem bylo ob-

novit asi 50 let starou infrastrukturu zkušebních
tratí a dostat ji na dlouhá léta na konkurence-
schopnou úroveň, což představuje základní
předpoklad pro úspěšné pokračování činnosti
zkušebního centra. Tato nezbytnost ještě více
nabyla na významu vznikem akciové společ-
nosti Výzkumný Ústav Železniční k 1. 7. 2005.
První akcí, která ještě nebyla dotována z evrop-
ských fondů, byla rekonstrukce svršku necelé
poloviny velkého zkušebního okruhu v letech
2005 a 2006 (část přední přímé koleje a pražský
oblouk). Tato, ale i všechny následující inves-
tice do infrastruktury už byly budovány v sou-
ladu s Technickými specifikacemi pro interope-
rabilitu (TSI). Další modernizace zkušebního
centra byly rozděleny do tří etap, jejichž finan-
cování bylo z části zajištěno z fondů Evropské
unie, a to prostřednictvím Operačního pro-
gramu Podnikání a inovace (OPPI), programu
podpory Potenciál.

V rámci první etapy proběhla především mo-
dernizace napájecí stanice. Ta zahrnovala mimo
jiného výstavbu nové budovy napájecí stanice
včetně vnitřní technologie a zvýšení výkonu na
stejnosměrných trakčních soustavách (do 10
MVA) a dále úpravy umožňující hlubokou regu-
laci napájecího napěti. Kromě uvedeného byla
v rámci modernizace napájecí stanice, avšak již
bez dotace z evropských fondů, doplněna mož-
nost rekuperace elektrické energie pro stejnos-
měrné trakční systémy. V rámci druhé etapy
proběhla kompletní výstavba nového trakčního
vedení velkého zkušebního okruhu, které svými
parametry nově vyhovuje pro rychlost až 250
km/h, splňuje podmínky TSI a je schopno pře-
nášet vyšší trakční výkony. Dokončena byla
také rekonstrukce zbývající častí železničního
svršku VZO tak, aby celý velký okruh umožňo-
val dlouhodobé zkoušky rychlosti až 230 km/h
pro vozidla klasické koncepce i vozidla s naklá-
pěcími skříněmi. Použit byl kolejový svršek
s pražci z předpjatého betonu B91S/1, pružné
bezpodkladnicové upevnění W14 a kolejnice
UIC 60. Kolej byla v celém úseku vybudována

Velký zkušební okruh VUZ slouží už půl století 
Velký zkušební okruh Výzkumného Ústavu Železničního slaví padesát let. Od zahájení provozu
uplynulo 5. června 2013 přesně půl století. 
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jako bezstyková s úklonem 1:40. Dále byla
mimo jiného postavena zcela nová hala pro pří-
pravu zkoušek (HPZ II) o délce 144 m, proběhla
rekonstrukce dvou kratších starších hal pro pří-
pravu zkoušek (HPZ III a HPZ IV) a dostalo se též
na rekonstrukci sdělovacího a zabezpečovacího
zařízení zkušebního centra, která byla dokon-
čena v první polovině roku 2012. V rámci druhé
etapy byla realizována také některá další dopro-
vodná díla, z nichž stojí za zmínku obzvláště
stavba nástupiště o délce 230 m pro účely pro-
vádění aerodynamických zkoušek vysokorych-
lostních i konvenčních vozidel či vybudování
Školicího střediska pro interoperabilitu evrop-
ského železničního systému.

“Srdce“ celého zkušebního centra – VZO –
umožňuje po dokončení všech zmiňovaných
staveb plnohodnotné zkušební jízdy rychlostí
až 210 km/h při hmotnosti na nápravu 22,5 t.
Při splněni zvláštních technických a bezpeč-
nostních podmínek součinnosti konkrétního
vozidla se zkušební tratí může být zkušební
rychlost zvýšena až na 230 km/h. Ve dnech 19.
a 20. října 2011 byly provedeny zkušební jízdy
rychlostí 230 km/h, kdy jako zkušební souprava
byla použita jednotka ČD řady 680 (Pendolino).
Zkušebními jízdami byla prokázána možnost
bezproblémového provozu na VZO při této
rychlosti. Na základě těchto zkoušek bylo vy-
dáno rozhodnutí Drážního úřadu, kterým byla
povolena změna užívání stavby do maximální
rychlosti 230 km/h.

Kolejová vozidla VUZ
V roce 2012 bylo rozhodnuto o přípravě a re-
alizaci další etapy projektu Modernizace zku-
šebního centra, v létech 2013 – 2015. Pro její fi-
nancování se opět počítá s dotací z fondů EU.
Hlavními cíli projektu je prodloužení haly pro
přípravu zkoušek, HPZ II až na celkovou délku
cca 200 metrů a nejstarší haly HPZ 1 na délku
120 m, vybavení zkušebních tratí technologií
pro zkoušky Evropského vlakového zabezpečo-
vače ECTS v úrovni 1 a 2 a vybudování stabil-

ního zařízení pro kontrolu jízdních vlastností
a jízdní bezpečnosti vozidel na vybraném
úseku velkého zkušebního okruhu.

Ke zkušebním okruhům také neodmysli-
telně patří hnací kolejová vozidla ve službách
VUZ, pro které se ZC Velim stalo alespoň na
určité období domovem. Nebylo jich málo,
ale za krátkou zmínku určitě stojí alespoň ty
nejznámější. Začít můžeme třeba motorovou
lokomotivou T334.0797, která byla pro po-
třeby VUZ zakoupena v SMZ Dubnica nad
Váhom v roce 1976 a sloužila na posunu
v areálu ZC Velim až do roku 1996, kdy byla
odstavena. Na okruhu ještě nějaký rok zů-
stala, ale následně byla odprodána soukromé
firmě, která ji zprovoznila a renovovala, takže
se s ní i dnes můžeme setkávat například
v čele nostalgických vlaků. Tíhu posunu ve ZC
Velim za ni převzala lokomotiva lokomotivu
T448.0920. Šlo o jednoho z posledních vyro-
bených zástupců rozšířené průmyslové řady
T448.0 z ČKD Praha. Lokomotiva T448.0920
byla roku 1989 přeznačena na nové označení
740 420-5. Do dnešních dnů lokomotiva spo-
lehlivě slouží účelu, pro který byla Výzkum-
ným Ústavem Železničním pořízena.

Určitě nesmíme zapomenout na lokomotivu
E 469.3030 (dnes 124 601-6), která je úzce svá-
zána s Výzkumným Ústavem Železničním
a právě ona je vozidlem, které si zasvěcení
představí ve spojitosti se železničními zkušeb-
ními okruhy. Byla vyrobena v roce 1972 v loko-
motivce ŠKODA Plzeň a už ve výrobním zá-
vodě byla zkušebně vybavena podvozky pro
maximální rychlost 200 km/h vyvíjenými pro
lokomotivy typu ČS200. Dne 5. září 1972 se
stroj zapsal do české lokomotivní historie, když
při jedné ze zkušebních jízd na VZO dosáhl
rychlosti 219 km/h, což byl dlouhou dobu rych-
lostní rekord československých kolejových vo-
zidel. Lokomotiva působila ve ZC Velim nejprve
pro účely zkoušek vlastního výrobního závodu,
později byla prodána ČSD pravě pro potřeby
VÚŽ, kde je dodnes v provozu. Dalším strojem,
který je nesmazatelně spojen právě s Výzkum-

ným Ústavem Železničním, je prototyp elek-
trické lokomotivy S699.001. Tato lokomotiva
byla zakoupena pro potřeby VÚŽ v roce 1965
a využívána při zkouškách až do počátku 80. let.
Pak byla nějaký čas odstavena, až se nakonec
dostala zpět ke svému výrobci, u kterého byla
restaurována a od roku 2010 je možné si ji jako
neprovozní exponát prohlédnout v prostorách
Techmanie uvnitř areálu plzeňské ŠKODY.

Ještě jedna řada hnacích vozidel má svůj lo-
komotivní život z velké části spjatý s VUZ.
Jedná se odvě lokomotivyT 499.0001 aT 499.0002.
Oba prototypy byly v pražské továrně ČKD vy-
robeny v roce 1974. Po počátečním zkušebním
provozu na síti ČSD zával vítr nezájmu ČSD
oba prototypy do služeb VUZ, kde byl přede-
vším druhý z nich využíván až do počátku 90.
let, první prototyp byl již na sklonku 80. let
v prostorách ZC Velim sešrotován. Po dlou-
hých letech se zdá, že se stroj T 499.0002 zase
vrátí tam, kam patří – na zkušební okruh. V sou-
časné době se T499.0002 v DPOV Nymburk po-
drobuje rozsáhlé opravě, po které by měla být
na podzim letošního roku opět v provozním
stavu k dispozici pro provádění brzdových,
trakčních i jiných zkoušek.

S VUZ jsou spojena i vozidla, která svůj lo-
komotivní život strávila ve službách ČSD, po-
tažmo ČD a přesto, že neovlivnila provozní his-
torii ve ZC Velim, bylo by chybou na ně zapo-
menout, neboť k současnému VUZ určitě patří.
Je to parní lokomotiva 423.009, která je v ma-
jetku Výzkumného Ústavu Železničního. Byla
vyrobena roku 1922 v První českomoravské to-
várně v Praze (pozdější ČKD). A druhou krasa-
vicí je T 478.1010, která v roce 2010 rozšířila
provozní stav lokomotiv VUZ. V roce 2007 byl
stroj vytipován pro budoucí zachování v rámci
sbírek Národního technického muzea. O dva
roky později došlo k uzavření nájemní
smlouvy mezi VUZ a NTM o pronájmu této lo-
komotivy s tím, že VUZ se bude finančně po-
dílet na opravě vozidla. V dubnu 2010 se pak
plně provozní stroj poprvé představil široké
veřejnosti. �
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Právě železnice, umožňující velkoka-
pacitní a na počasí či roční době ne-
závislou dopravu nákladů, se zásadní

měrou podílela na průmyslovém boomu
konce 19. století. Stejně i osobní vlaková
doprava, umožňující spolehlivé a rychlé
cestování na velké vzdálenosti, zdánlivě
zmenšila svět a přiblížila národy. V prů-
běhu století 20. však železnice získala vá-
žného konkurenta v podobě nevídanou
rychlostí se rozvíjející silniční dopravy.
Nejen Evropu, ale všechny „vyspělé“
země světa propojily v zásadě všude stejné
silnice, po kterých mohly osobní, ale
i těžké nákladní automobily v podstatě bez
jakéhokoliv omezení převážet své náklady.
Železnice, omezená jízdními řády, v růz-
ných státech různými rozchody kolejí, roz-
dílnými napájecími soustavami, rozdílným
zabezpečovacím zařízením, návěstními
předpisy a technickými i provozními před-
pisy, začala rychle ztrácet svůj náskok před
dopravou silniční. Města zaplněná auto-
mobily, ucpané dálnice, problémy s hlu-
kem a exhalacemi a tenčící se zásoby ropy
však v posledních letech stále častěji uka-
zují, že v budoucnu to nebudou silnice, ale
právě železnice, o které se bude především
opírat ekonomický i sociální rozvoj společ-
nosti. Se vznikem Evropské unie (EU) na-
braly tyto myšlenky konkrétní obrysy

a preferenci železniční dopravy nad dopra-
vou silniční postupně převzaly do své ná-
rodní dopravní politiky i všechny členské
země, včetně některých států nepatřících
do EU.

Cesta za spolehlivou, rychlou, bezpeč-
nou, ekologickou a hranicemi států ne-
omezenou železnicí, která v konkurenčním
boji se silnicemi opět získá svůj zasloužený
náskok, však bude dlouhá a trnitá.

Jedním z nástrojů pro zkrácení této cesty
bylo stanovení Technických Specifikací pro
Interoperabilitu (TSI). Jde o dlouhodobě
vyvíjený a stále zpřesňovaný soubor tech-
nických požadavků, jehož cílem je, aby
především nově vyráběná kolejová vozidla
byla maximálně interoperabilní, tedy aby
mohla plnohodnotně sloužit na území růz-
ných států, včetně využívání různých míst-
ních technických specifik. Nová kolejová
vozidla v Evropské unii, pro jejíž členské
státy jsou TSI závazné, ale pokud možno
i v okolních nečlenských zemích, by tedy
měla být schopna bezpečného provozu na
všech v Evropě zavedených napájecích sy-
stémech, být kompatibilní se všemi použí-
vanými zabezpečovacími zařízeními, ne-
překračovat dohodnuté limity hluku, vi-
brací, emisí u vozidel nezávislé trakce,
nebo například míru vyzařování elektro-
magnetických vln (EMC). 

Tyto požadavky samozřejmě kladou vy-
soké nároky jak na konstrukci a vybavení
nových kolejových vozidel, tak na proces
jejich schvalování do provozu, jehož sou-
částí je splnění několika stovek různých
zkoušek (statických i zkušebních jízd), vy-
dání řady odborných posudků a schválení
typu každého vozidla Drážními úřady
všech zemí, kde se jeho provoz předpo-
kládá.

Posuzování shody technického řešení
a vlastností jednotlivých železničních vozi-
del s podmínkami interoperability se řídí
Směrnicí Evropského parlamentu a Rady
2008/57/ES o interoperabilitě železničního
systému ve Společenství. Směrnice mimo
jiné uvádí, že pro každý subsystém musí
být vypracována jedna či více TSI, platí ale
také, že jedna TSI se může vztahovat na
několik subsystémů. Pro subsystém zamě-
řený ryze na kolejová vozidla platí druhá
varianta – existuje několik TSI a některé
z nich platí i pro jiné subsystémy. Aktuálně
jsou platné následující TSI:
•  Rozhodnutí Komise o TSI subsystému

„Bezpečnost v železničních tunelech“
v transevropském konvenčním a vysoko-
rychlostním železničním systému
(2008/163/ES) – platí i pro subsystémy In-
frastruktura, Energie a Řízení a zabezpe-
čení.

Schvalovací a testovací procesy pro provoz železničních
dopravních prostředků na transevropských magistrálách
v rámci interoperability

Vynález parního stroje spojený s jeho uplatněním v dopravě osob i nákladů na železných drahách
patřil bezesporu mezi největší objevy v dějinách lidstva. 
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•  Rozhodnutí Komise o TSI týkající se
„osob s omezenou schopností pohybu
a orientace“ v transevropském konvenč-
ním a vysokorychlostním železničním sy-
stému (2008/164/ES) – platí i pro subsys-
tém Infrastruktura.

•  Rozhodnutí Komise o TSI subsystému
„Kolejová vozidla – hluk“ transevrop-
ského konvenčního železničního sy-
stému (2011/229/EU).

•  Rozhodnutí Komise o TSI subsystému
„Kolejová vozidla“ transevropského vy-
sokorychlostního železničního systému
(2008/232/ES).

•  Rozhodnutí Komise TSI subsystému
„Kolejová vozidla – lokomotivy a kole-
jová vozidla pro přepravu osob“ transe-
vropského konvenčního železničního sy-
stému (2011/291/EU)

•  Rozhodnutí Komise o TSI subsystému
„Kolejová vozidla – nákladní vozy“ tran-

sevropského konvenčního železničního
systému (2006/861/ES)

TSI „Bezpečnost v železničních tune-
lech“ se vztahuje na všechny části želez-
ničního systému týkající se bezpečnosti
cestujících a vlakového personálu v želez-
ničních tunelech v průběhu provozu. Pro
subsystém kolejová vozidla jsou stano-
veny požadavky na hořlavost a toxicitu
spalin materiálů použitých při stavbě vo-
zidla. Druhým, neméně důležitým, poža-
davkem je schopnost zachování jízdy
vlaku. Vozidla se dělí na dvě kategorie po-
žární bezpečnosti. Kategorie A smí zajíždět
do tunelů délky kratších 5 km. Tyto vozidla
musí splňovat materiálové požadavky
a požadavky na přemostění záchranné
brzdy. Vozidla kategorie B smí zajíždět do
tunelů delších než 5 km a kromě poža-
davků kategorie A musí navíc splňovat po-
žadavky na zachování trakčního výkonu při
požáru a v určitých případech mít instalo-
vané požárně dělící přepážky. Tato TSI je
řešená formou odkazů na TSI „Kolejová
vozidla“ transevropského vysokorychlo-
stního železničního systému s tím, že daný

požadavek platí i pro konvenční vozidla.
Vzhledem k tomu, že TSI „Kolejová vo-
zidla“ transevropského vysokorychlo-
stního železničního systému je primárně
určená pro ucelené jednotky, není prosa-
zení některých požadavku u konvenčních
vlakových souprav (lokomotiva + vozy)
vždy snadné.

TSI týkající se „osob s omezenou
schopností pohybu a orientace“ platí pro
všechna kolejová vozidla určená pro pře-
pravu osob. V TSI jsou definované osoby
s omezenou schopností pohybu a orien-
tace, mimo jiné i osoby s dětmi, osoby
s těžkými zavazadly a osoby s poruchami
komunikace včetně cizinců bez znalosti
místního jazyka. Pro všechny tyto osoby
je v každém voze vyhrazených 10 % seda-
del. Ve vlaku pak musí být místa pro in-
validní vozíky, včetně toalety přístupné
pro uživatele invalidního vozíku. Zde je

zajímavé, že požadavek na počet míst pro
invalidní vozíky je závislý na délce vlaku.
Pro vlaky do 205 metrů je potřeba 2 místa
pro invalidní vozíky, do 300 metrů 3 místa
a nad 300 metrů 4 místa. U vlaků slože-
ných z lokomotivy a vozů není nutné
tento požadavek zajistit v každém voze.
Dle TSI musí být prokázáno, že při sesta-
vení do kompletní vlakové soupravy
s ostatními kompatibilními vozidly lze
splnit všechna ustanovení TSI. V TSI jsou
dále řešeny požadavky na vozidlo ve
vztahu k cestujícím, jako například poloha
tlačítek pro otevírání a zavírání dveří,
včetně maximální ovládací síly, zvukové
signály při uvolnění a zavírání dveří, po-
pisy, informace o trase, barevné kon-
trasty a madla.

TSI „Kolejová vozidla – hluk“ platí pro
všechna kolejová vozidla a stanovuje hla-
diny hluku jednotlivých vozidel pro různé
scénáře. Vozidla se dělí na nákladní vozy,
elektrické lokomotivy, dieselové lokomo-
tivy, elektrické jednotky, dieselové jed-
notky a osobní vozy. Pro jednotlivé sku-
piny jsou stanoveny mezní limity hluku při
stání, rozjezdu a jízdě ustálenou rychlostí.

Hluk při rozjezdu se měří jen u trakčních
vozidel.

TSI „Kolejová vozidla“ transevropského
vysokorychlostního železničního systému
se vztahuje na vozidla s maximální pro-
vozní rychlosti vyšší než 190 km/h. TSI dělí
vozidla do dvou tříd, vlaky třídy 1 mají ma-
ximální rychlost vyšší než 250 km/h, vlaky
třídy 2 mají maximální rychlost od 190
km/h do 250 km/h. Vlaky třídy 1 musí být
samohybné vlakové soupravy vybavené
na obou koncích kabinou strojvedoucího.
Vlaky třídy 2 mohou být vlakové soupravy,
nebo vlaky variabilního řešení. Pro vlaky
třídy 2 není požadován obousměrný pro-
voz, nemusí mít kabinu strojvedoucího na
obou stranách. TSI připouští možnost
spřahovat vlaky třídy 1 a 2, ale nevyžaduje,
aby bylo možné spřahovat vlaky různých
výrobců, nebo jiných železničních podniků.
Vlaky třídy 1 musí být vybaveny centrál-
ním automatickým spřáhlem, vlaky třídy 2
mohou mít klasické tažné ústrojí, nebo
automatické spřáhlo. Všechny vlaky s cen-
trálním automatickým spřáhlem musí být
vybaveny nouzovým adaptérem, aby je
bylo možné odtáhnout v případě poruchy
pomocí vozidla vybaveného šroubovkou.

TSI „Kolejová vozidla – lokomotivy a ko-
lejová vozidla pro přepravu osob“ trans -
evropského konvenčního železničního sy-
stému platí pro vozidla s maximální rych-
lostí nižší než 190 km/h. Vozidla pro vyšší
rychlost, která nejezdí výhradně po oddě-
leném tělese, se musí posuzovat podle
této TSI a TSI „Kolejová vozidla“ trans -
evropského vysokorychlostního železnič-
ního systému. V TSI je seznam parametrů,
které jsou pro obě skupiny vozidel (kon-
venční a vysokorychlostní) společné a po-
souzení dle TSI „Kolejová vozidla“ za do-
držení stanovených podmínek platí i pro
konvenční vozidla. V současné době se při-
pravuje společná TSI pro konvenční a vy-
sokorychlostní vozidla, která by měla
vstoupit v platnost během roku 2014.

TSI „Kolejová vozidla – nákladní vozy“
transevropského konvenčního železničního
systému platí pro nákladní vozy s výjimkou
vozů určených pro přepravu osobních
automobilů v osobních vlacích. Tato TSI
byla v nedávné době aktualizovaná a od za-
čátku roku 2014 bude platit nové vydání.

Evropská unie a s jejím chodem spojená
administrativa bývá často terčem kritiky či
posměchů ze strany nezasvěcených pozo-
rovatelů. Je pravda, že různých směrnic
a nařízení pro všechny možné sféry fungo-
vání společnosti je nepřeberné množství,
TSI a s nimi spojené procesy však beze-
sporu patří mezi ty důležitější z nich. Kromě
pro někoho možná přehnané snahy o ná-
vrat železniční dopravy mezi hlavní pře-
pravní prostředky a minimalizaci negativ-
ních dopadů železničního provozu na okolní
svět, jde v případě TSI především o bezpeč-
nost provozu. A i kdyby byl díky TSI zachrá-
něn jen jediný život, je nesporné, že
všechna práce na přípravách TSI i martý-
rium posuzování shody pro každé nově vy-
vinuté vozidlo má svůj smysl. Ostatně – co
kdyby tím zachráněným životem byl třeba
zrovna ten Váš?! �

Ing. Pavel Pivoňka, Ph.D., 
Rostislav Kolmačka DiS.
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Vposledních letech je těžký průmysl
postupně nahrazován obory ze zpra-
covatelského průmyslu, dochází ke

značnému rozvoji služeb. Rozvojem podni-
kání ve volném tržním prostředí se struktura
podnikání změnila. Mnohé restrukturalizo-
vané podniky byly odkoupeny zahraničními
investory, zdejší firmy se prosazují v oblasti
informačních a inovačních technologií,
elektronice a automobilovém průmyslu.
Vedle toho dnes v kraji existuje řada men-
ších i větších firem, které se zabývají jak tra-
dičními řemeslnými obory, tak špičkovými
technologiemi a hi-tech produkty. Je to
místo, v němž existuje široké uplatnění no-
vých investičních projektů a kde má každý
příležitost rozvinout svůj potenciál a své
možnosti. S Miroslavem Novákem, hejtma-
nem Moravskoslezského kraje, jsme hovořili
nejen o průmyslu v kraji a jeho proměnách,
ale i dalších aktuálních otázkách.

Pane hejtmane, za uplynulých dvacet let
prošel průmysl v Moravskoslezském
kraji řadou změn. Které jsou ty hlavní,
co je pro něj dnes charakteristické?

Moravskoslezský kraj patří mezi regiony,
které se před hospodářskou krizi rozvíjely
velmi dynamicky. Přesto jeho restrukturali-
zace nebyla stále dokončena a tak recesi po-
cítil mnohem více, než průmyslově méně
orientované regiony ČR. Naším cílem přesto
zůstává kraj z hlediska ekonomické úrovně
přiblížit co možná nejvíce průměrné ekono-
mické úrovni České republiky a Evropské
unie.

Jak vidíte jeho další perspektivu, přes-
něji, jakým směrem se bude podle Va-
šeho názoru dále ubírat?

V našem kraji je nízká úroveň zaměstna-
nosti, která je o téměř pět procent nižší, než
v rámci republiky. Zásadním opatřením
k podpoře růstu ekonomické a životní
úrovně jsou tedy jednoznačně aktivity ve-
doucí k poklesu nezaměstnanosti a aktivní
přístup při jejím řešení. Jako zásadní vidím
vytváření dlouhodobě udržitelných nových
pracovních míst v kombinaci s vytvořením
efektivního vzdělávacího systému v kraji.
A zároveň musíme dosáhnout toho, aby
mladí lidé byli adekvátním způsobem
a v souladu s potřebami trhu práce připra-
vováni na svou budoucí profesi.

Podporu ekonomického růstu vidíte jako
jedno z východisek pro zvyšování ekono-
mické a životní úrovně kraje…

Hlásíme se k odpovědnému rozpočto-
vému hospodaření. Naší prioritou je hospo-
dařit s finančními prostředky kraje tak, aby-
chom kraj nezadlužovali a tím neohrožovali
zajištění veřejných služeb pro naše občany.

Ať už ve zdravotnictví, dopravní obslužnosti,
školství či oblasti sociální. I přes problémy,
se kterými se kraj kvůli světové finanční krizi
potýká, si udržel relativně nízkou hodnotu
zadlužení a mezinárodní ratingové hodno-
cení na úrovni A2 se stabilním výhledem.
Toto nám dává možnost masívně investovat
do reprodukce majetku kraje i s přispěním
fondů EU. Naše ambice proinvestovat
v roce 2014 více než 3 mld. Kč bezesporu
povede k vyššímu růstu HDP v regionu
a také umožní vytvořit tolik potřebná pra-
covní místa.

To vše bezpochyby souvisí s podmínkami,
které musí být výhodné pro investory.
Co vše jim může kraj nabídnout, které
jsou jeho silné a naopak slabé stránky?

Pracujeme intenzivně na tvorbě nových
pracovních míst podporou budování prů-
myslových zón a to jak ve spolupráci
s městy, tak přípravou vlastní strategické
průmyslové zóny v oblasti Nad Barborou na
Karvinsku. Nemalé prostředky také věnu-
jeme rozvoji technického školství tak, aby in-
vestoři našli v našem kraji kvalifikované za-
městnance. Slabou stránkou je především
vysoká nezaměstnanost, která souvisí s prů-
myslovou historií kraje, stav ovzduší, bez-
pečnost, nedokončená dopravní infrastruk-
tura a podprůměrné příjmy veřejných roz-
počtů na obyvatele ve srovnání se zbytkem
České republiky.

V Moravskoslezském kraji je celkem 21
průmyslových zón. Které jsou nejúspěš-
nější a proč?

Ve skutečnosti bychom průmyslových
zón, včetně těch menších, v našem kraji na-

počítali ještě více, samozřejmě se ale liší
stupněm připravenosti a obsazenosti. Za
všechny uvedu průmyslovou zónu Nošo-
vice, kde se nachází výrobní závod automo-
bilky Hyundai, což je největší investice v do-
savadní historii České republiky. O jejím
úspěchu svědčí nejen prestižní ocenění Pod-
nikatelská nemovitost dvacetiletí, které Mo-
ravskoslezský kraj od Agentury na podporu
podnikání a investic CzechInvest za její pří-
pravu obdržel, ale zejména její plná obsaze-
nost a více než milion vyrobených automo-
bilů. Pochopitelně připravujeme i další pro
náš kraj klíčové projekty, za všechny musím
zmínit průmyslovou zónu Nad Barborou,
která by mohla velmi výrazně pomoci snížit
nezaměstnanost na Karvinsku. Jedná se
o plochu tzv. brownfield o celkové rozloze
cca 90 hektarů, přičemž ze strany investorů
by bylo možno využít cca 66 ha. Dle zpraco-
vané studie činí náklady na její přípravu 1,1
mld. korun a výhodou tohoto záměru je
možnost přípravy po jednotlivých etapách.
V první fázi se uvažuje o přípravě 15 ha plo-
chy a nutné infrastruktury pro další budo-
vání zóny. Celkové náklady na fázi by měly
činit cca 300 milionů korun, přičemž kraj po-
žádal stát o financování 75 % nákladů.

V kraji v současnosti působí na dvě
stovky zahraničních investorů. Jejich pří-
nos pro rozvoj regionu je beze všech po-
chybností. Nelze však spoléhat pouze na
příliv zahraničních investic. Jak si vedou
v kraji čeští investoři a kteří především?

Vedení kraje je v otázce zaměstnanosti ak-
tivním hráčem, snaží se nabízet atraktivní
podmínky novým investorům, ať už mí-
stním nebo ze zahraničí, spolupracovat se
stávajícími zaměstnavateli a také významně
podporuje inovativní technologie. Například
studenti i začínající podnikatelé v regionu
mohou stále ještě získat pro „start“ svého
podnikání finanční pomoc Moravskoslez-
ského kraje, který letos vyhlásil několik no-
vých dotačních programů. Zájemci se
mohou přihlásit do otevřené výzvy Pro-
gramu na podporu start ups v Moravsko-
slezském kraji. 

Myslíte si, že stát vytváří dostatečné
podmínky pro to, aby naše země byla pro
investory zajímavá?

Pokud do regionu nedostaneme nové in-
vestory, kteří zaplní mezeru mezi sektorem
služeb a těžkým průmyslem, který zde pře-
vládá, situace se nezlepší. Jsem přesvěd-
čen, že novým investorům a tvůrcům pra-
covních míst máme co nabídnout. Je zde
kvalitní vysoké školství, množství vzděla-
ných lidí a dopravní infrastruktura i přes
svou nedokončenost doznala také výra-
zného zlepšení. 

Problémem Moravskoslezského kraje 
není jen problematika OKD a Dolu Paskov
O Moravskoslezském kraji dnes lze hovořit jako o významném centru kultury, společenského života,
univerzitního vzdělání a rozvoje podnikání, přestože byl dlouhou dobu vnímán pouze jako ono slavné
„ocelové srdce republiky“.
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Vlajkovou lodí pro získávání zahraničních
investic je CzechInvest. Aktivity v tomto
směru však vyvíjí i kraj. V kterých oblas-
tech a s jakým výsledkem?

Mohu potvrdit, že v současnosti existují
potenciální investoři, se kterými kraj a další
instituce jednají. Přirozeně nemůžeme pro-
zradit, o koho jde. Nejen Moravskoslezský
kraj jedná o tom, aby byla vytvořena pra-
covní místa, jsou to i okolní země. Bylo by
to nediplomatické, a mohli bychom vylít dítě
i s vaničkou. 

Významné z hlediska stability průmyslu
jsou malé a střední firmy. Často se se-
tkáváme s názorem, že podnikatelské
prostředí v naší zemi stále není na odpo-
vídající úrovni. Jak Vy osobně vnímáte
tuto problematiku, co je třeba zlepšit? 

Studenti i začínající podnikatelé v regionu
mohou například získat pro start svého pod-
nikání finanční pomoc Moravskoslezského
kraje, který letos vyhlásil několik nových do-
tačních programů. Podpora je určena mla-
dým firmám, které mají sídlo v podnikatel-
ských inkubátorech, vědeckotechnologic-
kých parcích, podnikatelských a inovačních
centrech v regionu. Dotaci mohou využít na
úhradu nákladů spojených s nájmem a služ-
bami. Moravskoslezský kraj nabízí začínají-
cím podnikatelům také výhodné úvěry.
Z fondu mikropůjček mohou čerpat mladé
inovativní firmy na své projekty až 500 tisíc
korun a splácet pak tři až pět let s velmi níz-
kým úrokem. Celkově jde letos na inovační
podporu a programy z krajských peněz 42
milionů korun. 

Průmysl je jeden z klíčových faktorů dal-
šího rozvoje kraje. Je součástí mozaiky
života regionu. Chtěli bychom se proto
zeptat, které jsou podle Vás nejpalčivější
problémy, s nimiž se kraj potýká a jak je
chcete řešit?

Je to třeba efektivní dořešení problému
jedné z největších starých ekologických zá-
těží v Česku – odstranění ostravských lagun.
Pozůstatky výroby ropných produktů, ze-
jména odpad z recyklovaných vyjetých mo-
torových olejů, které tvoří obsah těchto ka-
lových lagun po bývalé chemičce Ostramo,
trápí obyvatele Ostravy mnoho let a mají
značný podíl na zhoršení životního prostředí
v moravskoslezské metropoli i jejím okolí.
Sanační práce se ale táhnou již několik let
bez odpovídajících výsledků a každoročně
se prodražují. Řadu let žádáme stát o dokon-
čení prací a celé sanace, práce se stále pro-
dlužují a v současné době byly prakticky za-
staveny. Mrzí mne, že se problém Morav-
skoslezského kraje nyní zhutnil do jednoho
– problematiky OKD a Dolu Paskov. To sku-
tečně může být sociální problém. My však
potřebujeme systémové řešení celé situace
průmyslu v kraji, tedy nejen OKD, ale také
hutí i navazujících řetězců.

Samostatnou kapitolu tvoří doprava.
Hodně v tomto směru bylo vykonáno,
řada aktivit je v běhu. Tou poslední je vý-
stavba železnice na letiště. Můžete nám
o ní říci více, které další akce v tomto
směru realizujete nebo připravujete?  

V polovině září oficiálně odstartovala
stavba kolejového napojení s délkou 2,9 ki-

lometru mezi Letištěm Leoše Janáčka a že-
lezniční stanicí Sedlnice. Investici ve výši ne-
celých 581 milionu korun by měl kraj z 85
procent získat z evropských dotací. Výstavba
jednokolejné trati, silničního nadjezdu, za-
střešeného terminálu a tunelu by měla být
hotova koncem příštího roku. Rozvoj letiště
patří k prioritám Moravskoslezského kraje
v oblasti regionální politiky. Projekt kolejo-
vého napojení usnadní přepravu osob
i zboží a přiblíží letiště krajské metropoli.
Tato masivní investice do železniční infra-
struktury sice nebude mít v praxi okamžitý
efekt, ale jde o krok s velkým potenciálem
do budoucna. Ostravské letiště je jednou ze
vstupních bran do našeho regionu, velkou
perspektivu mu dává jeho umístění v centru
Evropy a samotné parametry vzletové a při-
stávací dráhy. Letiště je proto i důležitým
bodem při přepravě zboží. Rozvoj tzv. letec-
kého carga podporuje nedávno vybudo-
vaná podnikatelská a logistická zóna v těsné
blízkosti letiště. Pokud jde o pozemní do-
pravu, připravujeme modernizaci a rekon-
strukci více než sto úseků silnic, kterých
máme v péči přes dva a půl tisíce kilometrů.
Významnou stavbou, kterou jsme nedávno
dokončili, je jihovýchodní obchvat Opavy,
což včetně napojení na stávající silniční síť
znamenalo silnici v délce skoro pěti kilome-
trů. Tato silnice obrovsky pomohla lidem
v Opavě i v Kylešovicích, kteří zaznamenali
výrazné zklidnění dopravy, a rozhodně se
jim zlepšily podmínky pro život. Chybí nám
obchvat Karviné, a v rámci Ostravy napří-
klad dobudování komunikací I/11, Prodlou-
žené Rudné a jiné.

Velké publicitě se „těší“ stav životního
prostředí v kraji. V posledním období
byla přijata řada opatření, která by měla
tento stav změnit. Jsou dostačující?

Od roku 2003, kdy zahájil Moravskoslez-
ský kraj, potažmo krajský úřad, na základě
zákony svěřených kompetencí svou činnost
v ochraně ovzduší, bylo zpřísňováním pod-
mínek provozu a emisních limitů u stěžej-
ních průmyslových závodů dosaženo sní-
žení krajské roční emise prachu ke konci
roku 2011 z pěti tisíc tun na méně než tři ti-
síce tun. V rámci integrovaných povolení
jsou v současné době nastavena další opa-
tření, která povedou k ekologizaci stávajících
provozů a k dalšímu snížení krajské emise
z těchto zdrojů o stovky tun v nejbližších le-
tech. Bohužel i toto razantní snížení emisí
prachu u průmyslových zdrojů zatím ne-
vedlo k očekávanému zlepšení kvality ovz-
duší. 

Se snižováním podílu průmyslových pod-
niků na krajské roční emisi prachu nabyl na
významu především podíl malých zdrojů, to
znamená lokálních topenišť a dopravy. Jak
vyplývá z poslední oficiální statistiky sčítání
lidu, nachází se na území Moravskoslez-
ského kraje zhruba 55 tisíc domácností vy-
tápěných tuhými palivy. To je velmi vysoký
potenciál možností, jak snížit celkové emise
prachu o další tisíce tun. Proto krajský úřad
spustil ve spolupráci s ministerstvem život-
ního prostředí tzv. „kotlíkové dotace“, které
si kladou za cíl ekologizovat co největší podíl
z těchto zdrojů a snížit významně celkové
roční emise prachu z nich pocházející. Tato
dotace má nebývalý ohlas, o čemž svědčí

i to, že v rámci prvních tří výzev bylo přijato
přes 2,5 tisíc žádostí. V současné době je
otevřena další výzva s alokovanou částkou
60 milionů korun. 

Jak jste připraveni na programovací ob-
dobí 2014 – 2020 z hlediska čerpání
prostředků z evropských fondů, na co
především se chcete zaměřit?

I když od příštího roku, kdy začíná nové
sedmileté programové období Evropské
unie, bude složitější získat evropské dotace,
vedení Moravskoslezského kraje mapuje
potřeby regionu. A dělá vše pro to, aby na
zajímavé a potřebné rozvojové projekty za-
jistilo peníze. Věříme, že znalost potřeb regi-
onu nám pomůže při dalším vyjednávání
s ministerstvy o přísunu evropských peněz
do našeho kraje. Z dosavadních výsledků
mapování je zřejmé, že subjekty mají nej-
větší zájem o finanční prostředky z Integro-
vaného regionálního operačního programu.
Moravskoslezský region by z tohoto pro-
gramu chtěl získat dotace například na pod-
poru cestovního ruchu, stavby či rekon-
strukce silnic II. a III. třídy či podpořit rozvoj
sociálních či zdravotních služeb. 

Jak byste představil hejtmana Morav-
skoslezského kraje?

Že je schopen naslouchat druhému, ak-
ceptovat kvalitnější řešení či nápad.  Rád
chalupaří a čte literaturu faktu, především
období druhé světové války. Chalupa
a četba se k sobě báječně hodí a málokde se
mu podaří najít klid jako právě na chalupě,
kde není signál mobilních operátorů
a zprávy ho doženou jen cestou na velký
nákup do Krnova. Snaží se i sportovat,
aspoň jednou týdně je na tenisovém kurtu
a fandí vítkovickým hokejistům. �
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Další výzva 
pro výměnu kotlů
Ministerstvo životního prostředí
a Moravskoslezský kraj vyhlasily 1.
společnou výzvu k podávání žádostí
o poskytnutí podpory ze Společného
programu na podporu výměny kotlů.
Na tuto výzvu je vyčleněno celkem 60
mil. Kč, 30 mil. Kč z rozpočtu Morav-
skoslezského kraje a 30 mil. Kč ze
Státního fondu životního prostředí
České republiky.

Podpora je poskytována na výměnu
stávajících ručně plněných kotlů na
tuhá paliva za nové účinné nízko-
emisní tepelné zdroje v Moravskoslez-
ském kraji. Seznam podporovaných
kotlů je zveřejněn na stránce
http://www.sfzp.cz/ a v textu výzvy. Pří-
jem žádostí byl zahájen dne 1. čer-
vence 2013 a ukončen bude ke dni 29.
listopadu 2013 nebo v den vyčerpání
alokace. Žádosti se přijímají na Kraj-
ském úřadě Moravskoslezského kraje.
Veškeré podrobnosti k tomuto pro-
gramu jsou na stránkách Státního
fondu životního prostředí v sekci Ná-
rodní programy.
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Balík opatření obsahuje 7 finančních
a 13 systémových opatření a se-
znam dalších 11 bodů, které jsou

v kompetenci kraje, případně dalších sub-
jektů. „Mezi opatřeními jsou například do-
tace na revitalizační projekty, nové pro-
gramy podpory podnikání, úprava inves-
tičních pobídek a zlepšení podnikatelského
prostředí pro investory či nasměrování ev-
ropských peněz do MS kraje,“ dodává Jiří
Cienciala. 

Jak připomněl ministr po jednání vlády,
krizový štáb se bude dál pravidelně schá-
zet a další návrhy budou následovat. Nejen
průmysl, ale i další odvětví, jako například
zemědělství a konkrétně státní podnik Lesy
ČR, nebo stavební firmy, jsou totiž zdrojem
pracovních příležitostí.

K OKD: 
Vládní materiál obsahuje rozbor situace

a 5 možných variant řešení budoucnosti
Dolu Paskov. Žádné opatření neřeší přímo si-
tuaci v OKD, ale cílem všech je minimalizace
negativních dopadů. Otázka budoucnosti
Dolu Paskov zůstává otevřená. „Stále platí,
že vláda nehodlá finančně pomáhat soukro-
mému vlastníkovi, ale s ohledem na tisíce
pracovních míst chceme a budeme jednat
o všech možnostech, které by mohly přispět
k prodloužení těžby po roce 2014,“ uvedl Jiří
Cienciala, ministr průmyslu a obchodu.

Hlavní protikrizová opatření vlády 
pro MS kraj – finanční opatření:
1. Revitalizační projekty – již dříve schvá-

lené projekty připravené v rámci Pro-
gramu revitalizace po hornické a hut-
nické činnosti v MS kraji v objemu

kolem 3 mld. Kč (sanace a rekultivace
např. Odval Hrabůvka, odkalovací ná-
drže Karvinsko. Předkladatelé: města
a obce, firmy, s.p. Diamo)

2. Laguny Ostramo - dokončení likvidace
ekologické zátěže – 1 mld. (nebilanční
kaly 92 tis.t)

3. Nový program podpory podnikání
v MSK orientovaný na vytváření nových
pracovních míst a rekvalifikace. Aktivace
existujícího programu Podpora rozvoje
regionů MMR.

4. Budování průmyslových zón – změna
zákona o ochraně zemědělského půd-
ního fondu – snížení poplatků za vynětí
orné půdy ze zemědělského půdního
fondu ve vybraných průmyslových zó-
nách a u vybraných dopravních staveb.

5. Nový program podpory podnikání ori-
entovaný na zpřístupnění investičního
a provozního financování prostřednic-
tvím ČMZRB (zvýhodněné úvěry a fi-
nanční příspěvky k úvěrům)

6. Investiční pobídky – zvýšení hmotné
podpory vytváření nových pracovních
míst v Moravskoslezském a Ústeckém
kraji a rozšíření regionů s tzv. soustředě-
nou podporou státu.

7. Aktivní politika zaměstnanosti – navý-
šení rozpočtu Krajské pobočce úřadu
práce podle potřeb nových investorů.

Systémová opatření:
8. Likvidace ekologických zátěží v MS kraji
9. Urychlení příchodu investorů do MS

kraje
10. Projekty dopravní infrastruktury v MS

kraji

Elektřina:

11. Analýza možností snížení cen elektřiny
a jejich složek

12. Analýza možností dalšího snížení po-
platků za OZE a dalších poplatků

13. Ekologické průmyslové limity – nenaři-
zovat firmám přísnější limity než poža-
duje EU

14. Ustavení vládního zmocněnce

Zlepšení prostředí pro investory:
15. Snížení administrativní zátěže pro in-

vestory při zahajování staveb ve veřej-
ném zájmu

16. Zjednodušení postupu zadavatele
podle zákona o veřejných zakázkách

17. Urychlení rozhodování ÚOHS u veřej-
ných zakázek

Evropské peníze:
18. Realokace z operačního programu

Technická pomoc do Regionálního
operačního programu Moravskoslez-
sko.

19. Otevření cílených výzev operačních
programů pro Moravskoslezský
a Ústecký kraj

20. Rozdělení evropských peněz v novém
programovacím období 2014- 2020 ve
prospěch Moravskoslezského a Ústec-
kého kraje

Další opatření - v kompetenci MS kraje
Kdo bude opatření realizovat: MPO,

MŽP, MMR, MPSV, MD, MF, ÚV,
Spolupráce: ERÚ, MS kraj, SPD, HK ČR,

ARR, Sdružení pro rozvoj MSK, firmy �

Vláda schválila opatření připravená MPO 
pro Moravskoslezský kraj
Návrhy opatření vznikly postupně na jednáních tzv. krizového štábu v Ostravě, tedy Pracovní skupiny
pro řešení hospodářské a sociální situace v MS kraji. „Jsem rád, že ostatní ministři přistupovali
k našim návrhům věcně a vstřícně a podařilo se opatření v krátké době schválit,“ uvedl ministr Jiří
Cienciala, ministr průmyslu a obchodu.

14
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Zástupci ČHMÚ - pobočky v Ostravě
představili vydání publikace, která
se jako první uceleně zabývá hod-

nocením vlivu meteorologických podmí-
nek na znečištění ovzduší v česko-polské
oblasti Slezska a Moravy.

Dlouhodobá spolupráce mezi ČHMÚ
v Ostravě a IMGW-PIB v Katovicích byla
završena vydáním společné česko-polské
publikace s názvem „Vliv meteorologic-
kých podmínek na kvalitu ovzduší v přes -
hraniční oblasti Slezska a Moravy“, která
analyzuje vliv meteorologických podmí-
nek na znečištění ovzduší a vůbec kvalitu
ovzduší komplexně v celé zájmové ob-
lasti. Tento postup byl podmíněn vzájem-
nou výměnou dat a použitím stejné me-

todiky zpracování. Příhraniční oblast Pol-
ska a České republiky v regionu Slezska
a Moravy patří k nejvíce urbanizovaným
a průmyslovým oblastem ve střední 
Evropě. S tím souvisí i vysoká úroveň
znečištění ovzduší, která patří k nejvyš-
ším v celé Evropě. Dlouhodobě nejzáva-
žnějším problémem je vysoká úroveň
znečištění ovzduší částicemi antropogen-
ního původu, které obsahují zdraví škod-
livé látky. Původcem těchto částic je
především vysoká koncentrace prů-
myslu, velká hustota zástavby s lokálním
vytápěním tuhými palivy a zahuštěná do-
pravní infrastruktura.

Publikace přináší popis vztahů mezi
meteorologickými podmínkami a znečiš-

těním ovzduší v oblasti, možnosti pro-
gnózování a rovněž informace o vzájem-
ném ovlivňování kvality ovzduší České
republiky a Polska. Výsledky zpracování
mohou být dále využity ke společnému
řešení problémů se znečištěním ovzduší
obou zemí.

Publikace byla zpracována a vydána
v rámci projektu „Informační systém kva-
lity ovzduší v oblasti Polsko-Českého po-
hraničí ve Slezském a Moravskoslezském
regionu“ (Air Silesia), který je financován
z Operačního programu přeshraniční
spolupráce Česká republika-Polská re-
publika 2007–2013 a spolufinancován
z Evropského fondu pro regionální roz-
voj.

Znečištění ovzduší v česko-polské oblasti Slezska a Moravy

CI0304_14_CI_SABLONA  10/1/13  2:49 AM  Stránka 14



15
3I2013

Představte si svět budoucnosti, v němž
svým rodinným sedanem na elektrický
pohon pohodlně dojedete z Prahy do

Ostravy, aniž byste po cestě museli dobíjet.
V současné době je to představa z říše snů,
ale možná už ne na dlouho. Vědci z GE Glo-
bal Research a Národní laboratoře Lawrence
Berkeleyho totiž vyvíjejí nový typ tekuté ba-
terie pro elektromobily, který pracuje na bázi
vody, a díky kterému by vozidla s elektrickým
pohonem mohla snadno dosáhnout dojez-
dové vzdálenosti téměř čtyři sta kilometrů
a dokonce ji i překonat.

Grigorij Soloveichik, vedoucí tohoto pro-
jektu ve výzkumném středisku GE a ředitel
příslušné části programu Energy Frontier Re-
search Center, který probíhá pod vedením
GE a je financován ministerstvem energetiky
USA, tvrdí, že nový typ baterií by mohl být až
o 75 procent levnější než baterie nyní do-
stupné na trhu a zároveň by mohl několika-
násobně prodloužit současný dojezd elektro-
mobilů. „Ministerstvo energetiky chce vytvo-
řit baterii, se kterou automobil ujede 380 km.
Jsme přesvědčení, že tento cíl dokážeme pře-
konat,“ říká Soloveichik. 

Jak podotýkají vědci společnosti GE, nová
technologie na rozdíl od lithium-iontových
a ostatních baterií pracuje na bázi vodných

roztoků anorganických chemických látek, které
dokáží propustit více než jeden elektron najed-
nou, čímž dosahují vyšší energetické hustoty.
Nový systém vědci označují jako „tekutou“ ba-
terii, protože vybíjení a nabíjení probíhá v elek-
trochemických článcích oddělených od nádob
uchovávajících energii, díky čemuž je baterie
bezpečnější. „Chceme vytvořit tekutou baterii

využitelnou v oblasti dopravy i velkokapacit-
ního uchovávání energie,“ říká Soloveichik.
„Pro elektromobily se tedy jedná o naprosto
převratnou technologii.“

Výzkum je součástí programu ARPA-E
RANGE amerického ministerstva energetiky,
jehož cílem je vyvinout revoluční elektroche-
mické technologie pro ukládání energie. Vědci
z výzkumného centra GE a Berkeleyeho labo-
ratoře podle svých slov plánují vytvořit funkční
prototyp a „demonstrovat využitelnost“ svého
konceptu již v průběhu příštího roku.

Nissan Leaf z roku 2013 má pro srovnání
podle hodnocení americké agentury pro
ochranu životního prostředí dojezd 120 km.
Model S, který patří k tomu nejlepšímu ze
současné nabídky společnosti Tesla Motors,
ujede na jediné nabití 420 km. Obě vozidla
využívají lithium-iontové baterie.

Výzkum v oblasti automobilů s elektrickým
pohonem má u GE dlouhou tradici. Již před
sto lety společnost vyvinula první dobíjecí za-
řízení pro elektromobily. V nedávné době pak
inženýři GE představili dobíjecí stanice jako
WattStation nebo baterie Durathon, které
pracují na bázi sodíku a jež se zařadily do
portfolia ecomagination společnosti GE.

Více na: https://vine.co/v/hiJX6QlQOLQ �

S akumulátory na bázi vody 
by elektromobily mohly ujet přes 380 km
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Pane Bauere, jak hodnotíte vývoj če-
ského hospodářství a dvoustranných
hospodářských vztahů s Německem
v posledních letech?

Německo-české hospodářské vztahy se
v průběhu posledních 20 let rozvíjely velmi
příznivě. Celkový objem zahraničního ob-
chodu činil v roce 2012 zhruba 65 miliard
euro. Tím je Německo nesporně českým
obchodním partnerem číslo jedna. Na
druhé straně také Česko je pro německé
hospodářství jedním z nejdůležitějších
partnerů. Jako země s deseti miliony oby-
vatel je v tabulkách dokonce před Japon-
skem a jen těsně za podstatně lidnatějšími
zeměmi jako Rusko a Polsko. 

Mimoto je Česko pro německé firmy už
léta velmi oblíbeným místem pro investice
ve střední a východní Evropě. Podle po-
sledních údajů Deutsche Bank z roku 2012
připlynuly v tomto roce z Německa do
Česka přímé investice ve výši 23 miliard
korun.  

Čeho si na českých obchodních partne-
rech němečtí investoři a obchodníci nej-
více cení a kde vidí případný potenciál
pro zlepšení? 

Němečtí investoři a obchodníci si na
Česku cení především vynikající investiční
podmínky. Ty spočívají do značné míry
v dobrém potenciálu pracovních sil v zemi:
kvalifikovaní, produktivní pracovníci,
ochotní podávat vysoké výkony – a to při
konkurenceschopných nákladech. Pro
mnoho investorů z Německa je právě toto
jednou z hlavních motivací pro jejich aktivity
v Česku. K tomu přistupují zeměpisná a kul-
turní blízkost, stejně jako podobné průmys-
lové tradice. Krátce řečeno, Česká republika
není už dlouho „prodlouženým ponkem“,
ale také atraktivním high-tech místem. Proto
je zde další rozšíření německé investiční čin-
nosti možné a pravděpodobné. 

Jak ale ukazují naše roční dotazníky,
existuje i přesto potenciál pro zlepšení.
Velké státní zakázky by měly být transpa-
rentnější a boj proti korupci účinnější.
V mnoha oborech se investiční rozhodnutí
plánují na léta dopředu. Pro taková roz-
hodnutí je nutné mít jasnou představu,
v jakém legislativním, daňovém a veřejno-
právním rámci se bude investor pohybo-
vat. Proto si tady podniky přejí rychlejší
a spolehlivější právní systém, jehož rám-
cové podmínky se neustále nemění. Na-
proti tomu flexibilnějším pracovním prá-
vem by se mohlo dosáhnout toho, že např.
podniky už nebudou v případě krize nu-
ceny propouštět své zaměstnance.

Často se hovoří o problematice nedo-
statku kvalifikovaných a vedoucích pra-

covních sil v ČR. Jak hodnotíte výsledky
v této oblasti?

Dobře vyškolené pracovní síly s praxí
jsou i v Česku nedostatkové. To je problém
především proto, že  faktory kvalifikace
a produktivity patřily doposud  z pohledu
německých podniků k nejdůležitějším vý-
hodám Česka. Kvůli nadostatku praxe
v odborném vzdělávání a snižující se ob-
libě technických oborů mezi mladými lidmi
hrozí ovšem nebezpečí, že v budoucnosti
nebude k dispozici na pracovním trhu do-
statek kvalifikovaných mladých pracov-
níků. Tento nedostatek se projevuje

v Česku ve stejných oborech jako v Ně-
mecku. Tam je též nedostatek odborníků
s přírodovědeckou a technickou kvalifikací,
s ukončeným vysokoškolským vzděláním,
ale také s výučním listem. Celkově jde
především o průmyslově-technická povo-
lání a obory jako zpracování kovů, elektro-
techniku, IT, mnohá řemeslnická povolání,
ale také např. lékaře. 

Tento vývoj má dva důležité důvody: za
prvé nejsou technické učební a studijní
obory u mladých Čechů moc populární, za
druhé chybí absolventům praktické zkuše-
nosti. Na rozdíl od německého duálního

ČNOPK  je v ČR společným hlasem 
německých a českých firem
Rozhovor pro časopis CzechIndustry s panem Bernardem Bauerem, výkonným členem představenstva
Česko-německé obchodní a průmyslové komory (ČNOPK), Praha a oficiálním reprezentantem
Svobodného státu Bavorsko v České republice

16
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Bernard BAUER – výkonný člen představenstva Česko-německé obchodní a průmyslové komory,
oficiální reprezentant Svobodného státu Bavorsko v České republice. Narozen v Bruselu, během
své profesionální dráhy pracoval mimo jiné na zastoupení německého hospodářství v Saúdské
Arábii, Rusku, Ekvádoru, Chile. Mateřskými jazyky pana Bauera jsou němčina a francouzština,
plynně hovoří anglicky a španělsky a má základní znalosti češtiny, ruštiny a arabštiny. Jeho
koníčky jsou cestování, geografie a botanika. 
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systému probíhá české odborné vzdělá-
vání zpravidla jen ve škole.

Díky iniciativě naší ČNOPK přijala již
vláda opatření, aby mohly být firmy
v Česku silněji zapojeny do odborného
vzdělávání (učňovského školství). Dobrým
příkladem jedné takové iniciativy byl náš
otevřený dopis ke vzdělávání, který jsme
v minulém roce směřovali na premiéra Ne-
čase. V něm jsme vylíčili problémy s nedo-
statkem kvalifikovaných mladých pracov-
níků a nabídli jsme vládě svou podporu.
Poté následovala pozvánka pro našeho zá-
stupce do příslušné pracovní skupiny na
ministerstvu školství, kde jsme se podíleli
na rozvoji projektu s názvem POSPOLU.
V rámci projektu byla navázána v každém
regionu Česka spolupráce mezi odbornými
školami a firmami a je testováno využití
duálního systému v Česku. S vedoucími
politiky vedeme rozhovory také o dalších
tématech a pokoušíme se je dostat k jed-
nomu stolu s podniky. 

Dosavadní německé investice se
v České republice spíše koncentrují do
několika oborů, například do automobi-
lového průmyslu. Která další odvětví
považujete za atraktivní a perspektivní
pro německé investory?

V mnoha oborech v Česku se dají očeká-
vat investice, např. při modernizaci elek -
tráren. Stále se musí pokračovat v budo-
vání silnic a železnic. Dodavatelé techniky
pro ekologii profitují z investic do odpado-
vého hospodářství a vodárenství. Mimo
tradiční hospodářská odvětví jako jsou
automobilový průmysl, strojírenství a che-
mický průmysl se nadprůměrně rozvíjejí
nové obory, mezi nimi sektor IT, letecký
průmysl nebo nanotechnologie. Stále dů-
ležitější je další rozvoj výzkumných aktivit
v průmyslu. Podporu při něm dostává
Praha také z Bruselu. Pro nové rozpočtové
období 2014 až 2020 počítá Česko s více
než 20 miliardami euro ze strukturálních
fondů a Fondu soudržnosti EU a z toho
mohou přirozeně profitovat také němečtí
investoři v Česku. 

Velký zájem u domácích i zahraničních
podniků vyvolaly nové investiční pobídky,
které byly ustanoveny v novele zákona
o investičních pobídkách (v platnosti od
12. 7. 12). Snížení daní platí nově až 10 let
místo dřívějších 5 let. Na tzv. strategických
investicích (minimálně 500 mil. Kč., z toho
nejméně polovina na výrobní zařízení) se
podílí stát až 5 % potřebných finančních
prostředků. Na těchto pobídkách profitují
především zpracovatelský průmysl a tech-
nologická centra. 

Pane Bauere, jste také oficiálním repre-
zentantem Svobodného státu Bavorsko
v ČR, které je jedním z nejdůležitějších
českých obchodních partnerů na světě.
Existují nějaká specifika hospodářské
spolupráce s Bavorskem?

Německo-česká průmyslová a obchodní
komora je od 1. července 2007 oficiální re-
prezentací Svobodného státu Bavorsko
v Česku. 

Hospodářské vztahy mezi Bavorskem
a Českem jsou tradičně něčím mimořád-
ným: Bavorsko zaujímá první místo

v česko-německých hospodářských vzta-
zích. Jak na straně dovozu tak i vývozu je
Bavorsko pro Česko nejdůležitějším ob-
chodním partnerem. 

Česká republika je sedmým nejdůležitěj-
ším obchodním partnerem Bavorska
v celém světě, pátým nejdůležitějším v EU
a vůbec nejdůležitějším obchodním part-
nerem z posledních dvanácti nově přícho-
zích členů EU.  

Objem obchodní výměny mezi Bavor-
skem a Českem v posledních letech nepře-
tržitě roste: vývozy do Česka dosáhly
v roce 2012 výše okolo 10 miliard euro,
z Česka bylo dovezeno zboží v hodnotě 14
miliard euro. 

Skoro 3000 bavorských podniků mají
obchodní vztahy s Českem. Sídlí zde také
mnohé bavorské společnosti. K největším
patří mimo jiné Siemens, Knorr Bremse,
Linde, TÜV Süd, Osram, MAN-užitková vo-
zidla, Wacker Chemie, nakladatelství Pas-
sau, Gerresheimer, stejně jako početné
malé a střední podniky.

Na mezinárodním strojírenském vele-
trhu MSV Brno v říjnu tohoto roku
bude v hale B společný stánek bavor-
ských řemesel a mimoto stánek Spol-
kového ministerstva školství a vý-
zkumu. Jaké jsou cíle těchto veletržních
účastí?

Nejdůležitějším cílem takových veletrž-
ních účastí je vždy dosáhnout lepší viditel-
nosti vystavovatele na českém trhu. Že se
to daří, ukazují zřetelně obě naše účasti:
Spolkové ministerstvo školství a výzkumu
(BMBF) organizuje v tomto roce již potřetí
za sebou společný stánek na MSV. Tím
propaguje BMBF v České republice Ně-
mecko jako zemi výzkumu a inovací a sou-
časně otevírá zúčastněným německým vy-
stavovatelům možnost získat v českém
prostředí výzkumu vhodné kooperační
partnery. Společná veletržní účast bavor-
ských řemesel se koná letos dokonce již
popáté za sebou. Tato kontinuita hovoří
v obou případech o velmi vysoké úspěš-
nosti veletrhu.

Jaký potenciál pro bilaterální spolu-
práci vidíte v oblastech vědy, výzkumu
a inovací?

Mnoho německých firem v Česku, např.
z oboru automobilového průmyslu a jeho
subdodavatelů, již pracuje velice úspěšně
v mezinárodních výzkumných a vývojo-
vých týmech. Dostáváme ale také zprávy
od mnoha firem v Česku, že by se měla zin-
tenzivnit spolupráce mezi soukromým sek-
torem a veřejnými výzkumnými centry. Je
zde tedy ještě velký potenciál, protože tady
nejsou organizace jako Fraunhofer Institut
nebo Max Planck Institut, ani poměrně
silné kooperace mezi vysokými školami
a podniky jako v Německu. V této oblasti
jsou tedy ještě možnosti rozšíření spolu-
práce, samozřejmě překračující i hranice. 

Německá „Energiewende“ zatím spíše
způsobuje problémy v české elektrizační
soustavě. Může se stát podle Vašeho
názoru také šancí pro české firmy?

V příštích letech očekáváme investice do
výstavby sítí v Česku a pro patřičně speci-

alizované firmy se zde určitě nabízejí dobré
šance. 

V časovém horizontu se ukáže, do jaké
míry Německo zvládne jako první průkop-
ník ve světě přechod na obnovitelné ener-
gie. V této branži je také v Česku spousta
firem. Některé z nich se budou jistě snažit
o účast např. na výstavbě německých ener-
getických sítí.

V čem je hlavní přínos Česko-německé
obchodní a průmyslové komory?

Německo-česká průmyslová a obchodní
komora (ČNOPK) podporuje německo-če-
skou hospodářskou spolupráci, je společ-
ným hlasem německo-českého hospodář-
ství. Komora spojuje ekonomické zájmy
a zastupuje je vůči politice a veřejnosti. Od
svých začátků před 20 lety v Praze prošla
ČNOPK silnými změnami – z organizace se
191 členy a deseti zaměstnanci se stala
největší bilaterální obchodní komorou
v Česku, počet jejích členů se mezitím
ztrojnásobil.  Aby se přiblížila také mimo-
pražským členům, otevřela mimo centrály
v Praze také pobočky v Plzni a v Ostravě. 

Takže být jejím členem se vyplatí…
Samozřejmě! Jsme jedinou místní ně-

mecko-českou sítí pro byznys a současně
největší bilaterální hospodářský svaz
v Česku. Naše dveře jsou otevřené všem
podnikům, které se chtějí angažovat na če-
ském trhu, nebo již na něm vyvíjejí činnost,
a dále pro ty, které se chtějí aktivně podílet
na německo-českých hospodářských vzta-
zích. Pro takové podniky je členství
v ČNOPK přesně tou správnou platformou
k výměně a navazování obchodních kon-
taktů. Během svého dvacetiletého půso-
bení navázala ČNOPK úzké kontakty na
rozhodující osobnosti české politiky a zná
velmi přesně místní trh a přání zdejších če-
ských a německých firem. Z těchto léty zí-
skaných zkušeností může mít užitek jaký-
koliv německý podnik, zvažující své aktivity
na českém trhu. Mimoto nabízí ČNOPK
nejen svým členům, ale všem zaintereso-
vaným českým a německým firmám, od-
borné poradenství při vstupu na trh nebo
při hledání optimálního obchodního part-
nera. 

Co pro Vás osobně především znamená
Česká republika?

Česká republika je pro mne po všech
stránkách velmi atraktivní zemí, ve které
moc rád už sedm let žiji. Jsem nadšen
z měst s bohatou historií, z architektury, sa-
mozřejmě také z obyvatel České republiky
i ze spojitostí s Německem v kultuře a prů-
myslové tradici.   �

Děkuji za rozhovor a přeji vám mnoho
dalších úspěchů. 

Zdeněk Fajkus, VTUD e.V. Mnichov
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Ekonomická situace České republiky
není příliš růžová, nová vláda se bude
muset vypořádat s dědictvím, které
získá po svých předchůdcích. Když
byste psal zprávu o ekonomické situaci
země, jak byste jí charakterizoval?

Je to pár dní, co jsem kdesi četl výrok
jednoho doktoranda z VŠE: „Naše země
má neuvěřitelný potenciál, kterým se ne-
uvěřitelně mrhá“. S tím musím souhlasit.
Česká republika má na to, aby patřila mezi
hospodářsky nejvyspělejší země světa. Už
jednou to ostatně dokázala. Je ale pouze
na nás samých, zda tento potenciál využi-
jeme, nebo ne. Minulá vláda bohužel ten
potenciál nejen nehýčkala, ale ještě ho pot-
lačovala. To je to dnes to hlavní, co my mu-
síme změnit, jde o nejdůležitější úkol. Ak-
tuální pohyb vývoje HDP o pár bodíků na-
horu nebo dolů na tom nic nemění. 

Jaké jsou podle Vašeho názoru a Vašich
kolegů konkrétní kroky k ozdravení eko-
nomiky, přesněji růstu?

Zaprvé musí znovu začít fungovat český
stát. Není přece možné, aby se třeba zave-
dením nového počítačového systému re-
gistrace vozidel situace nejen nezlepšila,
ale dokonce dospěla ke kolapsu. Stát musí
řádně vybírat daně, a za to musí občanům
něco nabídnout. Ne tunelování či zneuží-
vání vybraných peněz jako dnes, ale jejich
investování do lepšího žití. Totéž se týká
i miliard z Evropské unie.

Zadruhé chceme zopakovat úspěšný
model, který jsme vyzkoušeli podporou in-
vestic před 10 lety, kdy jsme v ČR v prů-
myslu vybudovali desítky tisíc pracovních
míst. Tehdy nás kritizovali a dnes třeba Hy-
undai zachraňuje zaměstnanost na Ostrav-
sku. Tentokrát ale podpoříme jen ty do-
mácí a zahraniční podniky, které jsou za-
měřeny na nejmodernější technologie.

Zatřetí pomůžeme ekonomice veřejnými
investicemi. Nejen do dopravní infrastruk-
tury, ale třeba i pro rozvoj elektronických
komunikací. Je přece skandální, že Česká
republika je v nich až na 42 místě na světě
a zaostáváme dokonce i za Chile. 

A co konkrétně průmysl, v jaké je kondici?
Průmysl stojí na dobrých základech.

I přes velké obtíže je stále schopen být ta-
hounem růstu. Potřebujeme však velké
vize a velké změny. Jak jsem říkal, zhruba
před 80 až 100 lety jsme patřili mezi deset
technicky a technologicky nejvyspělejších
zemí světa. A máme na to se tam opět vrá-
tit. Každé manažerské rozhodnutí na
úrovni vlády či parlamentu by proto mělo
odpovídat naplňování tohoto cíle, schop-
nosti českých lidí musí být akcelerátorem
honby za nejvyšší přidanou hodnou. Mi-
mochodem, pozitivních příkladů je mnoho,
třeba firma Linet, zaměřená na zdravot-
nická lůžka, a mnoho dalších již dnes do-

bývají svět díky tomu, že jejich produkty
jsou nejlepší.

Tahounem průmyslu je export, máme
exportní strategii. Na nedávné tiskové
konferenci jste uvedl, že byste chtěl,
pokud se stanete ministrem průmyslu
a obchodu, dosáhnout toho, aby Česká
republika patřila do první desítky ex-
portně nejúspěšnějších zemí. Nejsou to
příliš velké ambice?

Uvedl jsem, že bychom se měli snažit
být nejlepší z hlediska vyráběných pro-
duktů. To nejlepší by zase mělo pocházet
z České republiky. Samozřejmě, že je to
velká ambice. Pokud se s ní ale jako spo-
lečnost ztotožníme, může se stát realitou.
Navíc, když myslíme na opravdu dlouho-
dobou prosperitu a zaměstnanost, jinou
volbu ani nemáme. Nechci, abychom se
stali překladovým nádražím Evropy nebo
jen jakýmsi jejím logistickým zázemím.

Každý stát podporuje exportéry. Někde
více, jinde méně. Myslíte si, že v naší
zemi je podpora exportu dostatečná?
Kde je hranice mezi tím, kde pomáhá stát
a kde si již exportéři musí pomoci sami?

Podporovat export neznamená jen kva-
litní a profesionální ekonomickou diploma-
cii a skvělý výkon institucí jako je CzechIn-
vest, CzechTrade, ČEB, EGAP nebo Czech-
Tourism. Rezervy v koordinaci těchto insti-
tucí jsou zřetelné. Ale hlavně chybí vůle
soustředit se na jeden cíl, vůle po společ-
ném vítězném týmu, vůle hrát za nároďák.

S exportem úzce souvisí role zastupitel-
ských úřadů v zahraničí, které by se
měly, jak často slyšíme, více věnovat

prosazování ekonomických zájmů země.
K tomu je třeba připočítat dnes již spo-
jenou sít zahraničních kanceláří Czech -
Invest a CzechTrade a naše zastoupení
v Bruselu. Znamená to, že lobbing
v zájmu českého průmyslu v zahraničí je
stále nedostatečný?

Je třeba myslet i na domácí prostředí
a podmínky, které určují konkurenceschop-
nost firemní sféry. Nemůžeme například
konkurovat Německu či Francii, když pla-

tíme za elektřinu výrazně víc než oni. Je tu
velký prostor pro zásadní změny v oblasti
nákladů, skutečné podpory firemního vý-
voje a inovací, nemluvě o zásadní změně
technického školství na všech úrovních.
Bohužel se podle OECD v těchto klíčových
ukazatelích každý rok propadáme do hlu-
bin, někam k rozvojovým zemím. Jedním
z klíčů k úspěchu je obrátit tento negativní
trend. 

Počítáte s vytvořením nových nabídek
pro zahraniční investory? 

Mluvil jsem o tom. Počítám s vytvoře-
ním zcela nových motivačních podmínek,
a to – zdůrazňuji - jak pro nové investice,
tak i pro reinvestice. Bez omezení pro in-
vestory české i zahraniční, velké i malé. Je-
dinou podmínkou bude úroveň technické
a technologické vyspělosti. 

Vraťme se na domácí scénu. Průmysl
u nás je vystaven zátěži, která podle
představitelů některých firem je již ne-
úměrná a podvazuje kromě dalšího jeho
exportní možnosti. Konkrétně se jedná
o cenu elektrické energie, která díky
příspěvku na obnovitelné zdroje je pro
některé podniky téměř likvidační. Pos-

Je třeba urychleně hledat smysluplné řešení založené 
na ekonomické prosperitě,
říká v rozhovoru pro CzechIndustry Ing. Milan Urban, stínový ministr průmyslu a obchodu za ČSSD
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laneckou sněmovnou prošel návrh zá-
kona, jenž stanovuje limit pro výši pří-
spěvku pro fotovoltaické elektrárny.
Přesto, nehrozí nebezpečí, že cena elek-
třiny dál poroste a v důsledku toho ně-
které firmy přesunou svou výrobu do
zemí s nižšími vstupy pro jejich výrobu?
Dá se tomu zabránit?

Co nejdříve předložíme aktualizaci Státní
energetické koncepce, která se nebude za-
bývat pouze budoucím energetickým
mixem. Velké úsilí věnujeme možnosti sní-
žit ceny energie už teď. U elektrické energie
nejde jen o stopku pro obnovitelné zdroje
či strop pro poplatky. Cena se skládá i z tzv.
složky nákladů na distribuci a ceny sa-
motné silové elektřiny. Všechny tyto složky
lze pozitivně ovlivňovat.

Aktualizovaná Státní energetická kon-
cepce by měla přispět ke stabilitě podni-
katelského prostředí. Bylo již zpracováno
několik verzí, nyní se ozývají hlasy i proti
té poslední, která byla připravena za mi-
nistra Kuby, zaznívají i názory, že v sou-
časném turbulentním prostředí bude
každá SEK překonána vývojem událostí
v energetice dříve, než vstoupí v plat-
nost? Je také skutečností, že ani jedna
z předchozích vlád se neřídila dosud plat-
nou energetickou koncepcí z roku 2004.
Potřebujeme nebo nepotřebujeme Státní
energetickou koncepci, a pokud ano, jak
by měla být koncipována?

Energetika by neměla být rukojmím po-
litiky, jak se bohužel stalo zhruba v posled-
ních sedmi letech. Koncepci nutně potře-
bujeme, je to důležitá strategie pro
všechny. Pro investory v energetice, pro
průmysl a nakonec i pro domácnosti. Dů-
ležité je, aby se na energetické budouc-
nosti shodla jak odborná, tak i široká veřej-
nost. Pak můžeme mít ambici, aby taková
koncepce byla schválena parlamentem
jako zákon.

S ASEK souvisí i dostavba Temelína.
Konečně rozhodnutí o výstavbě společ-
nost ČEZ podmiňuje Státní energetic-
kou koncepcí, z níž vyplynou budoucí po-
třeby elektrické energie. Často jsme
mohli slyšet od představitelů ČSSD, že
nejlepší impulz pro ekonomiku by byla

právě dostavba Temelína. Můžete to
konkretizovat?

Impuls pro ekonomiku bude mít do-
stavba 3. a 4. bloku v Temelíně jedině za
předpokladu, že se na této dostavbě bude
podílet v maximální možné míře český
průmysl. Bez naplnění tohoto požadavku
by bylo velmi obtížné tuto investici poli-
ticky hájit. 

Takže dostavět či nedostavět a pokud
ano, za jakých podmínek? 

Dostavět ano. Samozřejmě je třeba
velmi pečlivě posuzovat ekonomická rizika
a požadavek na zapojení českého prů-
myslu.

ČSSD se zavazuje, že vytvoří nová pra-
covní místa. Snadno se to slíbí, hůře
plní. Můžete konkretizovat jak?

Možná bude nejlepší, když to shrnu.
Podpora soukromých i veřejných investic,
efektivní využití finančních prostředků pro
firemní vývoj, výzkum a inovace, moderní
a funkční systém na podporu exportu, kde
klíčovou destinací musí být kromě Evropy
země BRIC. Dále urychlená systémová
změna technického školství s výrazným za-
pojením firemní sféry. Samozřejmě efek-
tivní dočerpání eurofondů a zároveň lepší
nastavení jejich využití pro další období. To
vše nemůže fungovat bez efektivní
a funkční státní správy. 

Veřejnost zajímá, proč nevyužíváme de-
sítky a stovky miliardy z Evropských
fondů, a když už projekty prosadíme, je
v nich tolik chyb, že nám je nechtějí pro-
platit?

Je to skutečně tristní situace. Obrazně
leží peníze v Bruselu na chodníku a my
nejsme schopni je využít. A když, tak na
nesmyslné projekty, z nichž řada zavání
korupcí. To je neomluvitelné. Máme ještě
dva roky na to tento stav změnit. Podle
mého je třeba koncentrovat ty nejchytřejší
mozky a zkušené manažery do týmu
okolo premiéra a bez pardonu řídit
v tomto duchu jednotlivé rezorty. Sou-
časně se musíme intenzivně věnovat pří-
pravě nového programovacího období,
abychom my podobné chyby neopako-
vali.

Nečasova vláda to interpretovala tak,
že hlavní vinu nesou kraje, tedy sociální
demokracie…

Zloděj volá chyťte zloděje? Odpovědnost
nese hlavně centrum, to nastavuje pod-
mínky. Mohu se pouze domýšlet, proč
chtěli například na ministerstvu školství
třeba místo stavby nových tělocvičen
vydat půl miliardy korun na šíleně předra-
žený televizní pořad o sportu...

Jan Mládek v nedávném rozhovoru
uvedl, že státní správa je nefunkční, by-
rokratická, bez motivace, schopní lidé
z ní prchají. Je nutné ji odpolitizovat.
Souhlasíte s ním, jak by se podle Vás
měla změnit státní správa, aby byla
efektivní?

Ale vždyť jsme o tom mluvili. Řešením
může být podle mého pouze otevření dveří
státní správy pro mladé talentované lidi.

Na nedávné tiskové konferenci jste
uvedl, že pokud byste stanul v čele mi-
nisterstva průmyslu a obchodu, snažil
byste se ho změnit na ministerstvo hos-
podářství. K tomu by však byla potřeba
hospodářská politika státu, po které
„volá“ řada odborníků od počátku deva-
desátých let. Nakolik je reálné, že se to
povede?

Změna názvu na ministerstvo hospodář-
ství je důležitým symbolem pro nové ob-
dobí spojené s dlouhodobou vizí vrátit se
mezi deset technicky a technologicky nej-
vyspělejších zemí světa. Toto ministerstvo
by mělo vytvářet podmínky pro růst. Mělo
by být jakýmsi garantem, že související re-
sorty budou mít stejně uspořádány pri-
ority. V žádném případě nemůže jít pouze
o přemalování vývěsního štítu.

Jako občané jsme si sice už zvykli na
leccos, ale recese přece jen trvá příliš
dlouho. Lidé chudnou, jsou nespokojení.
Neobáváte se radikalizace politické, ale
i občanské scény?

Obávám. Ale právě proto je třeba urych-
leně hledat smysluplné řešení založené na
ekonomické prosperitě. A nejde jen o pe-
níze a materiální statky. Jedním z důleži-
tých kritérií osobní spokojenosti je přece
i hrdost nad tím, že žiji v úspěšné zemi. �
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Rychlodráha na letiště za 20 miliard
V horizontu tří let chce ČSSD v případě volebního vítězství ne-
chat postavit Masarykovu rychlodráhu. Ta by spojovala Prahu,
letiště v Ruzyni a Kladno. Investice za 20 miliard korun má pod-
pořit dosud křehkou tuzemskou ekonomiku. Až 80 procent pro-
středků má přitéct z evropských fondů, uvedl stínový ministr
průmyslu a obchodu Milan Urban. „Projekt rychlodráhy může
být realizován českým průmyslem, včetně vlaků,“ řekl Urban.
Vlak má končit na pražském hlavním nádraží. Podle Urbana se
při stavbě částečně využije stávajících kolejí, které vedou na Let-
nou, a pak trať povede tunelem za Prahu. Samotný projekt je
prý připraven z hlediska administrativního i stavebních řízení.
„Na stavbu lze čerpat 80 procent rozpočtu z EU, protože souvisí
se spojením letiště a centra,“ dodal. Stát by tak stavba stála
každý rok zhruba jednu miliardu. Dalším prostředkem jak pod-
pořit ekonomiku je podle Urbana program zateplování veřejných
budov. Snížením spotřeby se investované prostředky státu vrátí.

Urban také odmítá spojení státních agentur CzechInvest
a CzechTrade a podporuje vznik velkého regulačního úřadu, který
bude mít na starosti energetiku, železniční dopravu a vodohospo-
dářství. Podle Urbana je třeba také znovu definovat prioritní ex-
portní země. Sloučení státních agentur CzechTrade a CzechInvest
je podle Urbana krokem zpět. Agentury by podle něj měly fungo-
vat odděleně, ale sdílet společnou síť zahraničních zastoupení.

•
ČSSD by spolu se silnou státní bankou se službami pro ve-

řejnost jako konkurenci soukromým bankám podpořila silou
státu i konkurenci současným obchodním řetězcům, které jsou
vesměs zahraniční. „Soc. dem. se inspiruje německým nebo ra-
kouským modelem velkoobchodních a maloobchodních ře-
tězců. V obou těchto státech jsou silné národní řetězce. Rádi by-
chom podpořili vznik silného národního řetězce,“ řekl stínový
ministr zemědělství Michal Hašek.
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Nejefektivnějším způsobem, jak us-
kladnit přebytečnou elektrickou
energii, je již po desítky let přečer-

pávací vodní elektrárna, zkráceně PVE.  Je
to typ vodní elektrárny, která si energii
v podobě naakumulované vody dokáže
sama uložit a v době potřeby využít k vý-
robě elektrické energie. Přečerpávací
vodní elektrárny jsou zatím jediným ná-
strojem, jak uchovat větší množství pře-
bytečné elektrické energie na delší dobu,
jejich účinnost dosahuje až 75 %. První
přečerpávací elektrárna byla v českých ze-
mích uvedena do provozu v roce 1930. 

Průlomové řešení
Výhodou přečerpávacích vodních elektrá-
ren je rychlá reakce na výkyvy ve spotřebě
energie, jsou jednoduché na obsluhu a na
rozdíl od ostatních způsobů akumulace
elektrické energie mají delší životnost, ta
se udává až kolem 100 let. Nevýhodou
PVE je náročnost stavby a možnost jejich
vybudování jen ve vhodných terénních
podmínkách. Vždy to znamená zásah do
krajiny, což se setkává ve většině případů

s odmítavou reakcí místních obyvatel
a ekologů. Odborníci proto hledají řešení,
jak postavit přečerpávací elektrárnu, která
by například využila neefektivní nebo vy-
těžená důlní díla, stávající vodní nádrže

apod. Zcela novou koncepci podzemní
přečerpávací elektrárny, která předsta-
vuje významný přínos ke světovému vý-
zkumu a vývoji akumulace elektrické
energie, zpracovaly české společnosti

Podzemní přečerpávací elektrárna
Prudký nárůst výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů, zejména ze slunečního záření a větru,
již řadu let nutí odborníky hledat řešení, jak ji uložit v době, kdy je jí přebytek a naopak ji využít ve
špičkách její spotřeby. Vznikla tak řada nejrůznějších návrhů a řešení, z nichž mnohé jsou
nerealizovatelné, další vysoce ztrátové nebo by znamenaly takový zásah do přírody, že nejsou
akceptovatelné. 
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Podzemní blok systému
paralelních tuneluů
retenční nádrže
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1. podzemní přečerpávací elektrárna
2. horní vodní nádrž
3. česle
4. zabezpečovací zábrany 
5. tabulový uzávěr
6. přívodní potrubí
7. strojovna
8. soustrojí přečerpávací Francisovy turbíny
9. kulový ventil
10. přečerpávací Francisova turbína
11. motorgenerátor
12. rám
13. rotační pohon
14. kompenzační spojka

15. rozváděcí prstenec
16. naváděcí lopatky
17. rameno
18. táhlo
19. rameno pohonu
20. lineární hydropohon
21. oběžné kolo
22. vertikální hřídel
23. ucpávka
24. dvojice rotačních pohonů
25. globoidní šnek
26. utahovací matice s ozubením
27. ložiska
28. rozběhová spojka

29. koleno odpadního potrubí
30. odpadní potrubí
31. trafostanice
32. propojovací tunel
33. pole
34. podzemní nádrž
35. větrací šachta
36. větrací objekt
37. transformátor
38. chodba
39. přístupový tunel
40. šachetní věž
41. přístupová chodba
42. výkonová větev
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FITE a.s., s generálním ředitelem Ing. Pa-
vlem Bartošem, a MORAVSKÝ VÝZKUM,
s.r.o., s ředitelkou Ing. Petrou Halado-
vou, s asistencí pana RNDr. Pavla Ši-
můnka, jenž je původcem tohoto řešení
a který spolupracoval na řešení mnoha
významných energetických staveb v Če-
skoslovenské a nyní v České republice.

Navrhovaná koncepce podzemní pře-
čerpávací elektrárny, podle vynálezu, je
světově nová a je průlomovým řešením
v oblasti systémů přečerpávacích elektrá-
ren. Její výhodou je možnost vybudování
přečerpávacího systému v krajině bez výš-
kových rozdílů s výhodným využitím ze-
jména velkých vodních děl, přehradních
jezer a přírodních vodních zásobníků jako
vrchních retenčních nádrží. Spodní re-
tenční nádrž pak tvoří v požadované
hloubce systém vybudovaných paralel-
ních tunelových zásobníků. Oproti mini-
málnímu počtu specifických míst pro vý-
stavbu klasických přečerpávacích elektrá-
ren, navržené řešení naopak výrazně roz-
šiřuje jejich počet a vytváří tak podmínky
progresivního a účelného umístění pře-
čerpávacích systémů v požadovaných lo-
kalitách.

Další velkou výhodou je umístění ce-
lého přečerpávacího systému pod zemí,
kdy nedochází k devastaci krajiny na po-
vrchu v důsledku jeho vybudování. Řešení
podzemního díla je přizpůsobeno dané lo-
kalitě, a je uvažováno s plným využitím tě-
žené horniny k výrobě hodnotných sta-
vebních materiálů pro budování například
dopravních staveb.

Náklady na vybudování podzemní pře-
čerpávací elektrárny podle navrhované
koncepce nevykazují výrazný rozdíl oproti
klasickým přečerpávacím povrchovým sy-
stémům, které ve většině případů vyžadují
vybudování povrchových retenčních ná-
drží. Jako například je možné uvést
Dlouhé Stráně v České republice, kdy je
úpadní tunel veden v podzemí paralelně
s úklonem terénu k vlastnímu turbíno-
vému systému, rovněž umístěnému
v podzemních prostorách.

Koncepce systému
Systém hlubinné přečerpávací elektrárny
je postaven v blízkosti vodního díla nebo
přírodního zásobníku vody, který je využí-
ván jako horní retenční nádrž. Tvoří ho
soustrojí přečerpávací elektrárny s příslu-
šenstvím, umístěné ve vybudovaných
podzemních prostorách, s velkým výško-
vým potenciálem, a speciální hlubinná
spodní retenční nádrž, kterou tvoří systém
ve své ose paralelně umístěných podzem-
ních tunelů.

Dále je systém tvořen a veden česlemi,
zabezpečovací zábranou, například tabu-
lovým uzávěrem, přívodním potrubím ve
sklonu pod přirozeným povrchem, nebo
jiným způsobem a pak svisle nebo
úpadně do haly strojovny. Na halu stro-
jovny, kde je umístěno soustrojí přečerpá-
vací Francisovy turbíny, navazuje odpadní
potrubí ústící do propojovacího tunelu,
odkud se voda rozlévá do jednotlivých
polí podzemní nádrže. Její dno je umís-
těno nad horní úrovní oběžného kola.

Hala strojovny je dále propojena chodbou
s halou trafostanice s transformátory. Je
na ni napojen přístupový tunel, sloužící
k mobilnímu propojení strojovny a trafos-
tanice, který je opačným směrem vyve-
den na povrch do prostoru šachetní věže.
Chodba je protažena k prvnímu propojo-
vacímu tunelu přístupovou chodbou,
takže hala strojovny je propojena jejím
prostřednictvím a na ni navazující stoupa-
jící větrací šachtou s větracím objektem. 

Základními podsestavami soustrojí pře-
čerpávací Francisovy turbíny podzemní
přečerpávací elektrárny jsou kulový ventil,
přečerpávací turbína a motorgenerátor,
které jsou uloženy v rámu. Kulový ventil
je ovládán rotačním pohonem přes kom-
penzační spojku, na Francisovu turbínu,
která je přírubově propojena s kulovým
ventilem, potom navazuje rozváděcí prs-
tenec, v jehož vnitřní části jsou kruhově
uloženy naváděcí lopatky. Jejich ramena
jsou propojena táhly, přičemž jedno
z nich, rameno pohonu, je prodlouženo
a kyvně propojeno s lineárním hydropo-
honem, na opačné straně uchyceném na
rozváděcím prstenci. Přečerpávací turbína
dále obsahuje oběžné kolo pevně propo-
jené s vertikálním hřídelem těsněným uc-
pávkou, jejíž seřizování je realizováno
dvojicí lineárních rotačních pohonů,
z nichž každý zahrnuje globoidní šnek, za-
bírající do utahovací matice s ozubením.
Vertikální hřídel přečerpávací Francisovy
turbíny je rotačně uložen v rámu v loži-
skách a prostřednictvím rozběhové spojky
je propojen s elektrickým motorgeneráto-
rem, ve spodní části turbíny osově nava-
zuje koleno odpadního potrubí.

Koncepce a zásady řešení vodního díla
je dána hlavním účelem stavby, tj. využi-
tím vodní energie v přečerpávací elekt-
rárně. Strojovna přečerpávací elektrárny,
umístěná mezi horní a spodní nádrží za-
hrnuje hlavní technologické celky.

Přívod vody z horní nádrže je uvažován
jedním samostatným ocelovým přivadě-
čem, rozděleným ve spodní části před tur-
bínami na dva samostatné přivaděče.
Jako ochrana turbín jsou na konci potrub-
ních přivaděčů a před turbínami umístěny
kulové ventily. Ve strojovně jsou dvě sou-
strojí s reverzními Francisovými turbí-
nami, z nichž každá je propojena se syn-
chronním generátorem. Soustrojí mohou
pracovat společně nebo samostatně a za-
jišťují turbínový nebo čerpadlový provoz.
Vedle haly strojovny je umístěna hala
transformace a rozvodu elektrické ener-
gie. Je zde rovněž instalována kompletní
elektrická část včetně vyvedení výkonu
a připojení k rozvodné síti, tj. sfázování
s elektrickou sítí a její kompenzace ve
formě účiníku. Dále instalovaná automa-
tika předpokládá řízení centrálním dispe-
činkem s tím, že soustrojí jsou určena pro
výrobu vysoce ceněné špičkové energie
a vyrovnávání nestacionárních stavů sítě
jako jsou změny frekvence, rychlé výko-
nové změny apod. �
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Základním prvkem podzemní přečerpávací
elektrárny 1 je horní vodní nádrž 2 někte-
rého ze stávajících velkých vodních děl,
nebo přírodních zásobníků vody, kde je ve
vhodném vodném místě provedena úprava
pro odvod vody přes česle 3 a zabezpečo-
vací zábrany 4, včetně tabulového uzávěru
5, odkud je voda přívodním potrubím 6 ve-
dena ve sklonu pod přirozeným povrchem
na vhodnou vzdálenost, nebo jiným způso-
bem a pak svisle, nebo úpadně, do haly stro-
jovny 7, do soustrojí 8 přečerpávací Franci-
sovy turbíny. Hlavními podsestavami sou-
strojí 8 jsou kulový ventil 9, turbína 10 a mo-
torgenerátor 11, které jsou uloženy v rámu
12. Kulový ventil 9 je ovládán rotačním po-
honem 13 přes kompenzační spojku 14. Pře-
čerpávací turbína 10 je přírubově propojena
s kulovým ventilem 9, potom navazuje roz-
váděcí prstenec 15, jehož ramena 17 jsou
propojena táhly 18, jedno z nich, rameno po-
honu 19, je prodlouženo a kyvně propojeno
s lineárním hydropohonem 20, na opačné
straně uchyceném na rozváděcím prstenci
15. Další, podstatnou součástí turbíny 10 je
oběžné kolo 21 pevně propojené s vertikál-
ním hřídelem 22 těsněným ucpávkou 23,
jejíž seřizování je realizováno dvojicí line-
árních rotačních pohonů 24, z nichž každý
zahrnuje globoidní šnek 25, zabírající do
utahovací matice s ozubením 26. Vertikální
hřídel 23 přečerpávací turbíny 10 je rotačně
uložen v rámu 12 v ložiskách 27 a prostřed-
nictvím rozběhové spojky 28 je propojen 12
s elektrickým motorgenerátorem 11. Osově,
ve spodní části turbíny 10 navazuje koleno
odpadního potrubí 29. Strojovnu 7 voda
opouští odpadním potrubím 30 pod trafosta-
nici 31 a ústí do prvního propojovacího tu-
nelu 32, odkud se rozlévá do jednotlivých
polí 33 podzemní nádrže 34, která je propo-
jena s povrchovou atmosférou větracími
šachtami 35 s vyústěním do větracího ob-
jektu 36. Vedle haly strojovny 7 je umístěna
hala trafostanice 31 s transformátory 37 pro-
pojená se strojovnou 7 chodbou 38 v jejím
spodním patře, přičemž do jejího horního
patra ústí přístupový tunel 39, který je opač-
ným směrem vyveden na povrch do prostoru
šachetní věže 40. Horní patro chodby 38 je
protaženo k prvnímu propojovacímu tunelu
32 přístupovou chodbou 41. Mobilní propo-
jení strojovny 7 a trafostanice 31 s povr-
chem je umožněno přístupovým tunelem 39
a na opačném konci ústí na povrchu do ša-
chetní věže 40. Dno podzemní nádrže 34 je
umístěno nad horní úrovní oběžného kola
přečerpávací turbíny 10 tak, aby byla tur-
bína stále zahlcena, čímž je umožněn
i opačný proces získávání elektrické ener-
gie, kdy motorgenerátor 11 pracuje v moto-
rickém režimu a voda je vytlačována pře-
čerpávací turbínou 10 do horní vodní nádrže
2, čímž dochází k žádané akumulaci ener-
gie. Výkonová větev 42 v linii přívodní po-
trubí 6, soustrojí 8 přečerpávací turbíny
a odpadní potrubí 31, mohou být pro zvýšení
výkonu vhodně znásobeny, v našem případě
konkrétního řešení jsou tyto větve ve spodní
části znásobeny na dvě. Vedle strojovny je
umístěna hala trafostanice 36, která je se
strojovnou 7 propojena chodbou 38, do níž
ústí přístupový tunel 39.
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Využití vyuhlených dolů a podzem-
ních prostor důlních staveb
obecně pro umístění přečerpáva-

cích vodních elektráren k získávání špič-
kové elektrické energie, je světově nové
řešení. Je chráněno českým patentem
z roku 2007 a patří odborníkům z Os-
travy. Výzkumem tohoto nápadu se
o dva roky později začala zabývat ně-
mecká Univerzita Duisburg-Essen.
V současné době společnosti FITE a. s.,
firma REACONT, a. s., MORAVSKÝ VÝ-
ZKUM, s. r. o., v Ostravě, ve spolupráci
s Vysokou školou báňskou, dokončují re-
alizaci projektu s podporou MPO „Vý-
zkum a vývoj přečerpávací vodní elek -
trárny v hlubinném dole“. 

Pod vedením navrhovatele koncepce
a hlavního řešitele Ing. Pavla Bartoše,
s koordinací výzkumu a realizace
Ing. Petry Haladové je v současné době
dokončována montáž komplexního tur-
bínového soustrojí o výkonu 600 kW.
Díky podpoře MPO bylo možné usku-
tečnit velmi náročný výzkum, vývoj
a realizaci inovované Peltonovy turbíny
„ušité na míru“ pro specifické důlní
podmínky, s využitím agresivních sali-
nitních důlních vod pro přečerpávací
proces. Výzkumný tým se zaměřil i na
nová sofistikovaná řešení komplexního
řídicího systému, včetně dálkového
ovládání přečerpávacího procesu, za-
bezpečovací systém pro případ havárie
dílčích bloků elektrárny, vývoj dvou hy-
draulických monobloků a komplexní zá-
stavbový projekt elektrárny do důlních
prostor. 

Instalace elektrárny v dole je pláno-
vána na první polovinu příštího roku,
v současné době výzkumníci připravují
turbínový stroj na výstavu HYDRO 2013
v Innsbrucku (7. – 9. října). Důlní přečer-
pávací elektrárna je postavena na kon-
cepci samostatného turbínového sou-
strojí s generátorem a nezávislého čer-
pacího systému. Využití reverzní přečer-
pávací turbíny je v daných podmínkách
nevhodné. 

Charakteristika zařízení
Důlní přečerpávací elektrárna je tvořena
turbínovým soustrojím umístěným
v důlní chodbě navazující na důlní jámu
ústící v povrchovém objektu jámy, které
je napojeno na přívodní potrubí vedoucí
z horní retenční nádrže a dále na od-
padní potrubí, které ústí do spodní důlní
retenční nádrže, jíž tvoří rozsáhlý zásob-
ník vody v systému ostravských šachet. 

Přívodní potrubí je na výstupu z horní
retenční nádrže osazeno automatickým
uzavíracím ventilem, je vedeno po celé
délce důlní jámy až do úrovně navazující

důlní chodby, přičemž na konci verti-
kální části přívodního potrubí umístě-
ného v důlní jámě je prostřednictvím
šroubované příruby napojen čisticí a filt-
rační systém hrubých sedimentů.  

Nad úrovní čisticího a filtračního sy-
stému hrubých sedimentů přívodní po-
trubí dále pokračuje do důlní chodby, je
osazeno filtrační jednotkou ve své
spodní části vybavenou čisticím otvo-
rem, trvale propojeno s redukčním me-
zikusem navazujícím na hydraulicky

ovládaný kulový ventil pevně napojený
na tvarový mezikus propojený s hydrau-
licky ovládanou dýzou napojenou na
turbínový stroj. 

Turbínový stroj je ve své spodní části
prostřednictvím odtokového hrdla na-
pojen na odpadní potrubí ústící do
spodní důlní retenční nádrže přírodního
charakteru či uměle vytvořené, umís-
těné ve spodní části důlní jámy. Ve
spodní důlní retenční nádrži je umístěno
výtlačné ponorné čerpadlo napojené na

Hlubinný důl na Ostravsku 
se stane akumulátorem elektrické energie
Moravské společnosti představují světovou novinku – přečerpávací turbínu pro specifické důlní
podmínky
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Obr. 1. Celkový systém důlní přečerpávací elektrárny se samostatným turbínovým soustrojím
a samostatným čerpacím systémem v axonometrickém promítání  
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1.  důlní přečerpávací elektrárna
2.  turbínové soustrojí
3.  důlní chodba
4.  důlní jáma
5.  budova jámy
6.  přívodní potrubí
7.  horní retenční nádrž
8.  výtlačné potrubí
9.  výtlačné ponorné čerpadlo
10.  spodní důlní retenční nádrž
11.  odpadní potrubí

12.  centrální řídicí stanoviště
13.  rozvodná stanice
14.  automatický uzavírací ventil (přívodního potrubí)  
15.  automatický uzavírací ventil (výtlačného potrubí)  
16.  turbínový stroj
17.  hřídelová spojka
18.  generátor elektrické energie
19.  hydraulicky ovládaná dýza
20.  tvarový mezikus
21.  hydraulicky ovládaný kulový ventil
22.  redukční mezikus

23.  filtrační jednotka
24.  čisticí a filtrační systém hrubých sedimentů
25.  hydraulický agregát
26.  transformační jednotka
27.  řídicí systém
28.  vrchní část skříně
29.  skříň
30.  výstupní hřídel generátoru
31.  zátěžové kotvení
32.  ochranná vrstva
33.  vodič

Obr. 2. Detail spodního turbínového soustrojí včetně části
přívodního a odpadního potrubí v axonometrickém promítání 

Obr. 3. Detailní pohled na spodní turbínové
soustrojí v axonometrickém promítání
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výtlačné potrubí, které je vedeno po celé
délce důlní jámy do horní retenční ná-
drže, a které je před vstupem do horní
retenční nádrže osazeno automatickým
uzavíracím ventilem. Přívodní potrubí,
výtlačné i odpadní potrubí jsou opatřena
zátěžovým kotvením se speciálními ko-
tvícími výztužemi uchyceným do stěny
a nosné konstrukce důlní jámy, a dále
pak do počvy důlní chodby a k důlním
výztuhám. 

Vrchní část skříně turbínového stroje
je odnímatelná a disponuje speciálním
systémem otvírání. 

V důlní chodbě je dále umístěn hy-
draulický agregát napojený prostřednic-
tvím hydraulické hadice na hydraulicky
ovládanou dýzu, hydraulicky ovládaný
kulový ventil a na turbínový stroj. 

Turbínový stroj je pomocí hřídelové
spojky, například automaticky ovládané,
propojen s výstupní hřídelí generátoru
elektrické energie, jež je prostřednictvím
vodiče napojen na transformační jed-
notku umístěnou v zadní části důlní
chodby, která je prostřednictvím vedení
propojena s rozvodnou stanicí, jež nava-
zuje na distribuční síť elektrické energie. 

Řídicí systém umístěný v důlní chodbě
je prostřednictvím vodiče, například op-
tokabelu, propojen s centrálním řídicím

stanovištěm, umístěným například v bu-
dově jámy, dále s automatickým uzaví-
racím ventilem s horní retenční nádrží,
výtlačným ponorným čerpadlem a dal-

šími subsystémy a komponenty turbíno-
vého soustrojí. 

Dále je výhodné, jestliže je hydraulicky
ovládaná dýza demontovatelná a osa-
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Navrhovatel koncepce a hlavní řešitel projektu
Ing. Pavel Bartoš a koordinátorka výzkumu

a realizace Ing. Petra Haladová

Inovovaný prototyp Peltonovy důlní
přečerpávací elektrárny 
na mimoúrovňovém kotvícím bloku
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zena speciálním filtrem nečistot a pokud
jsou generátor elektrické energie a skříň
turbínového stroje na svém povrchu
opatřeny speciální ochrannou vrstvou
a dalšími ochrannými prvky a jsou sou-
částí skříně turbínového stroje speciální
průzory z tvrzeného skla. 

Výhodou navrhovaného řešení je, že
ve specifických důlních podmínkách, kdy
je turbínový stroj umístěn v horizontál-
ním důlním díle, je samostatně v důlní
jámě, jejíž dno je současně spodní re-
tenční nádrží, umístěn čerpací systém se

speciálním ponorným čerpadlem a sa-
mostatným, v důlní jámě ukotveným vý-
tlačným potrubím. 

Průmyslová využitelnost 
Systém je možno využít v oblastech s po-
třebou akumulace a dodávek elektrické
energie, zejména při potřebě vyrovnání
výkyvů v dodávce elektrické energie, a to
jak při umístění v dole, tak v jiných typech
specifického prostředí, které vykazuje ob-
dobné charakteristiky. �
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Specifikace 
přečerpávací elektrárny 

Důlní přečerpávací elektrárna se samostat-
ným turbínovým soustrojím a samostat-
ným čerpacím systémem, se vyznačuje
tím, že: Je tvořena turbínovým soustrojím
2 umístěným v důlní chodbě 3 navazující
na důlní jámu 4 ústící na povrchu. To je na-
pojeno na přívodní potrubí 6 vedoucí
z horní retenční nádrže 7 a dále na odpadní
potrubí 11, které ústí do spodní důlní re-
tenční nádrže 10. Po celé délce důlní jámy
4 je vedeno až do úrovně navazující důlní
chodby 3, přičemž na konci vertikální části
přívodního potrubí 6 umístěného v důlní
jámě 4 je napojen čisticí a filtrační systém
24 hrubých sedimentů. Nad úrovní čisti-
cího a filtračního systému 24 hrubých se-
dimentů přívodní potrubí 6 dále pokračuje
do důlní chodby 3, přičemž je osazeno filt-
rační jednotkou 23. Následně navazuje na
hydraulicky ovládaný kulový ventil 21
pevně napojený na tvarový mezikus 20
propojený s hydraulicky ovládanou dýzou
19 napojenou na turbínový stroj 16. Turbí-
nový stroj 16 je ve své spodní části napo-
jen na odpadní potrubí 11 ústící do spodní
důlní retenční nádrže 10 umístěné ve
spodní části důlní jámy 4. Ve spodní důlní
retenční nádrži 10 je instalováno výtlačné
ponorné čerpadlo 9 napojené na výtlačné
potrubí 8, které je vedeno po celé délce
důlní jámy 4 do horní retenční nádrže 7.
Přívodní potrubí 6, výtlačné potrubí 8 i od-
padní potrubí 11 jsou opatřena zátěžovým
kotvením 31 s kotvícími výztužemi uchyce-
ným do stěny a nosné konstrukce důlní
jámy 4, a dále pak do počvy důlní chodby
a k důlním výztuhám. V důlní chodbě 3 je
dále umístěn hydraulický agregát 25 napo-
jený na hydraulicky ovládanou dýzu 19,
hydraulicky ovládaný kulový ventil 21 a na
turbínový stroj 16, který je propojen s vý-
stupní hřídelí 30 generátoru 18 elektrické
energie. Generátor je napojen na transfor-
mační jednotku 26 umístěnou v důlní
chodbě 3, která je propojena s rozvodnou
stanicí 13, přičemž řídicí systém 27 umís-
těný v důlní chodbě 3 je propojen s cen-
trálním řídicím stanovištěm 12, automatic-
kým uzavíracím ventilem 14, 15, horní re-
tenční nádrží 7, výtlačným ponorným čer-
padlem 9 a dalšími subsystémy a kompo-
nenty turbínového soustrojí 2. Přívodní po-
trubí 6 je na výstupu z horní retenční ná-
drže 7 osazeno automatickým uzavíracím
ventilem 14. Filtrační jednotka 23 je ve své
spodní části vybavena čisticím otvorem.
Výtlačné potrubí 8 je před vstupem do
horní retenční nádrže 7 osazeno automa-
tickým uzavíracím ventilem 15. Součástí
turbínového stroje 16 je skříň 29, jejíž
vrchní část 28 je odnímatelná  a disponuje
systémem otvírání. Centrální řídicí stano-
viště 12 je umístěno v budově 5 jámy. Hy-
draulicky ovládaná dýza 19 je demontova-
telná a je osazena filtrem nečistot. Generá-
tor 18 elektrické energie a skříň 29 turbíno-
vého stroje 16 jsou na svém povrchu opa-
třeny ochrannou vrstvou 32 a dalšími
ochrannými prvky, jestliže jsou součástí
skříně 29 turbínového stroje 16 průzory
z tvrzeného skla. 

Soustrojí turbínového bloku důlní
přečerpávací elektrárny

Inovovaný prototyp Peltonovy turbíny s orientací na instalaci v náročných důlních podmínkách při
využívání agresivních důlních vod v přečerpávacím procesu

CI0304_24_27_CI_SABLONA  10/1/13  3:19 AM  Stránka 27



Pane řediteli, můžete našim čtenářům
představit společnost Unicorn Systems? 

Jsme součástí skupiny Unicorn, která byla
založena v roce 1990. Skupina se v průběhu
času rozvinula do současné podoby, kdy stojí
takříkajíc na třech pilířích. Tím prvním je Uni-
corn Systems, o kterém budu dále hlavně
hovořit, druhým Unicorn Universe, což je in-
formační stavebnice pro vytváření řešení na
podporu řízení, sdílení informací a podnikové
spolupráce. Jen pro zajímavost, počet jejích
uživatelů v minulém roce přesáhl 37 000. Tře-
tím pilířem je vysoká škola Unicorn College.
Ta se specializuje na výchovu a vzdělávání
mladých IT specialistů, loni na ní studovalo
366 studentů. Já zastupuji společnost Uni-
corn Systems, která dodává rozsáhlé infor-
mační systémy a poskytuje komplexní ICT
služby. Z pohledu obratu je největší ve sku-
pině. Naše společnost je přímo řízena vlast-
ním představenstvem a mojí odpovědností
jsou zejména zahraniční aktivity a sektor
energetiky a utilit.  

V minulém roce společnost jako celek do-
sáhla obratu 1, 422 miliardy korun, přibližně
třetina příjmů byla získána realizací projektů
mimo Českou republiku. Zhruba polovinu
obratu tvořily služby pro finanční sektor, tedy
banky a pojišťovny, čtvrtinu energetika a zby-
tek byl rozdělen mezi další aktivity. Finanční
sektor a energetika představují dva hlavní
směry, kde v současné době působíme. Já
jsem se ve firmě vždy zabýval převážně ener-
getikou, jejíž podíl na našem celkovém ob-
ratu v posledních letech trvale narůstá. V le-
tošním roce by měl dosáhnout cca 35 pro-
cent.  

Doplnil bych ještě, že počet našich zaměst-
nanců se dnes pohybuje mezi 900 a 1000
osob. Máme tři pobočky a šest vývojových
center v univerzitních městech, čtyři z nich
jsou v Česku, jedno na Slovensku a jedno na
Ukrajině. Místo jejich určení je dáno kombi-
nací dlouhodobě stabilní základny, vhodnými
projekty a lidmi. Upřímně, vytvořit dlouho-
době stabilní vývojové centrum není snadná
záležitost a nějaký čas to trvá.   

Které významné mezníky z její historie
byste především vyzdvihl? 

Zaměřím se na ty, které se týkají energe-
tiky. Tím nejvýznamnějším je rok 1999, kdy
jsme vyhráli první výběrové řízení v energe-
tice vůbec. Jednalo se o jednoduchou apli-
kaci, která měla sloužit na nákup podpůrných
služeb společnosti ČEPS. V této souvislosti
vznikla první verze Damas, což je nyní naše
hlavní platforma pro energetiku. V roce 2003
jsme s Damasem uspěli na Slovensku, bylo
to pro společnost SEPS. Další tři roky trvalo,
než se nám podařilo prosadit se v západní
Evropě, konkrétně v Itálii. Získat první refe-
renci na západ od našich hranic byla velice
náročná práce, osobně jsem se v ní hodně
angažoval, ale vyplatila se. V několika vlnách
jsme získávali další zakázky, jednak prostřed-
nictvím Damasu, ale postupně i mimo něj.
Damas často sloužil jako odrazový můstek

pro navázání kontaktu s klientem. Nakonec
se třeba ukázalo, že klient potřebuje jiné ře-
šení, které jsme mu byli schopni dodat často
na míru. Dnes naše systémy používají tisíce
uživatelů v energetice z celé Evropy.

Minulý rok byl pro společnost, jak jsem si
přečetl na vašich webových stránkách,
nejúspěšnější v historii, a to za složité
ekonomické situace nejen v České repub-
lice, ale prakticky v celé Evropě. Jakou
strategii jste zvolili, abyste nejen obstáli,
ale dál se rozvíjeli?

Je pravda, že minulý rok byl pro nás velmi
úspěšný. Došlo ke značnému navýšení ob-
ratu oproti roku předcházejícímu. Cíle měla
naše společnost vždy ambiciózní. V nejlep-
ších letech jsme opakovaně dosahovali roč-
ního růstu až o 20 procent. To při naší sou-
časné velikosti a za nynější ekonomické situ-
ace v České republice i Evropě považuji za
velmi obtížné. Pokud jde o strategii společ-
nosti, ta je dlouhodobě konzistentní. Chceme
dodávat taková řešení, která zákazníkovi při-
nášejí reálnou přidanou hodnotu. Jde nám
o dlouhodobé vztahy výhodné pro obě
strany, což se nám daří a zákazníky neztrá-
címe. Naší silnou stránkou je flexibilita, jsme

schopni rychle reagovat na případnou
změnu podmínek nebo přání zákazníka. Ko-
nečně je to dlouhodobě systematický přístup
k výrobě softwaru, realizaci projektů a řízení
všech podnikových procesů. 

Pokud jde o trh jako takový, v České repub-
lice a v našich tradičních segmentech je pro-
stor omezený. Konkurence je vysoká, počet
zákazníků a zakázek rozhodně nenarůstá. Při-
cházející inovace jen obtížně kompenzují
obecný tlak na úspory. Přesto se nám stále
daří získávat nové zákazníky i v oblasti ban-
kovnictví a pojišťovnictví. Navíc se snažíme
oslovovat segmenty, ve kterých jsme dopo-
sud nebyli příliš aktivní, případně stávajícím
klientům rozšířit portfolio a nabídnout jim
nové technologie. Další strategický směr
souvisí s informační stavebnicí Unicorn Uni-
verse pro aplikační vývoj především pro
malé a střední podniky. Samozřejmě jsme
odhodláni si udržet pozice u stávajících kli-
entů a dále vyhrávat výběrová řízení. 

Pokud chceme dále výrazněji růst, tak se
musíme jako firma více orientovat na zahra-
ničí, kde se nám zatím daří zejména v ener-
getice. Využíváme přitom především know-
how, které jsme získali za mnoho let půso-
bení v oblasti přenosu elektrické energie.

IT je obor, který by měl být v pozornosti našich politiků, 
říká v rozhovoru pro CzechIndustry Jan Konrád, International Services Director společnosti Unicorn Systems
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Naše znalosti v tomto směru jsou přinejmen-
ším na evropské úrovni, na kontinentu dnes
není žádná firma, která by v této oblasti dě-
lala více projektů než my. Prakticky domi-
nantní postavení máme v projektech, které
se týkají mezinárodní spolupráce, konkrétně
se jedná o přeshraniční přenosy, propojení
přenosových soustav jednotlivých zemí, jed-
notný trh s elektřinou a tak dále. 

Úspěchy v zahraničí chceme zopakovat
v dalších segmentech – zejména v bankov-
nictví a pojišťovnictví – podobně, jako se
nám to povedlo v energetice. Máme k dispo-
zici kvalitní řešení a know-how a rádi bychom
to více zúročili za hranicemi Česka. Přesto
nás čeká ještě dlouhá cesta. 

Uzavřeli jste nová strategická partner-
ství, co od nich očekáváte? 

Jak jsem říkal, rozhlížíme se po trhu
v celém světě, snažíme se nacházet nová ře-
šení, nové technologie, které by vhodně do-
plnily naše portfolio a mohli jsme je pri-
márně využít doma a poté i v dalších zemích.
Strategická partnerství tedy uzavíráme
především kvůli tomu, abychom do České re-
publiky a na Slovensko přinášeli nová řešení.
Například jsme uzavřeli partnerství s americ-
kou společností Space-Time Insight, která
poskytuje platformu pro situační geoprosto-
rové systémy a umožňuje snadno vytvářet
velice zajímavé aplikace, které integrují různé
datové zdroje v reálném čase a analyzují je
za účelem podpory řízení kritické infrastruk-

tury. Data jsou zobrazována v kontextu pro-
storu a času. Když si například kliknete na
transformátor, tak získáte konkrétní údaje, jak
je zapojen, jaké jsou aktuální hodnoty napětí
a proudu, kdy proběhla poslední údržba… Je
to systém, který umožňuje centrální sběr
'velkých dat' v reálném čase a efektivní práci
s nimi. 

Na které sektory se především zaměřu-
jete a proč? 

Už jsem o nich hovořil, a tak se je pokusím
ve stručnosti shrnout. Bankovnictví je náš
tradiční sektor, služby pro něj stály u zrodu
společnosti. Obor je v poslední době pod
mnoha různými tlaky, což se negativně pro-
jevuje v objemu investic do IT. V pojišťovnic-
tví je situace podobná. Z toho důvodu ener-
getika nabývá na důležitosti. Společnosti
z tohoto oboru přitom také čelí velkým vý-
zvám. Děje, které v nich probíhají a které jsou
v řadě případů vyvolány evropskou legislati-
vou, vyžadují řešení. Mění se struktura vý-
roby, stále více se uplatňují obnovitelné
zdroje se všemi klady a zápory, které to při-
náší, komunikace se z jednosměrné stává
obousměrnou, postupně se propojují ná-
rodní sítě do jednoho celku, vzniká jednotná
evropská soustava. 

Na infrastruktuře, která je často desítky let
stará, dnes realizujeme několikanásobně
větší objemy než v době její výstavby. Její
modernizace a posílení je běh na dlouhou
trať. Proto je nutný sofistikovanější systém ří-

zení, a IT je jeho kritickou součástí. Není to
o tom, jestli na to firmy mají, ony často pro-
stě musí, aby byly schopny zajistit bezpeč-
nost a kvalitu dodávek. Možná trochu vynu-
ceně, ale role IT v energetice stále narůstá.
Nemyslím si, že by nás v tomto sektoru če-
kalo málo práce, přesně naopak. Takže podíl
segmentu Energetika a utility bude v mixu
naší společnosti pravděpodobně dále narůs-
tat.  

Jak jste uvedl, jste jedním z hlavních do-
davatelů informačních systémů pro ev-
ropskou energetiku… 

V kontextu celé energetiky jsme jedním
z mnoha hráčů. V některých specializova-
ných oblastech jsme ale skutečně význam-
ným dodavatelem, i když se rozhodně ne-
jedná o žádný monopol. Stále musíme tvrdě
soutěžit, ale daří se nám vyhrávat - naše
úspěšnost v evropských tendrech, kterých se
rozhodneme zúčastnit, přesahuje 50 procent.
Naší specializací jsou systémy na řízení trhu
a vše, co s tím souvisí. Zde hraje důležitou
roli platforma Damas. Dále se zaměřujeme
na projekty mezinárodní energetické spolu-
práce. Týkají se již zmíněného vytváření jed-
notného evropského trhu s elektřinou nebo
bezpečnosti dodávek elektrické energie. Úča-
stníme se většiny probíhajících projektů
v této oblasti, například naše systémy řídí
všechny přenosy elektřiny mezi Velkou Britá-
nií a jejími sousedy, ve střední Evropě pro-
pojujeme trhy Česka, Slovenska a Maďarska.  

inzerce
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V letošním roce jsme vyhráli výběrové ří-
zení v Holandsku, kde v současné době zaha-
jujeme projekt kompletní výměny obchod-
ních IT systémů pro operátora TenneT, je to
zakázka v řádu stovek milionů korun. A také
ve Švýcarsku, zde se jedná o zakázku pro
Swissgrid. Osobně to považuji za velký
úspěch, jednání probíhala tři roky.

Máte unikátní produkt, kterým je již zmí-
něná platforma Damas. Co vše obsahuje,
v kterých oblastech energetiky se uplat-
ňuje? 

Je to náš hlavní produkt pro energetiku.
V podstatě je to „stavebnice“, která nám
umožňuje velice rychle vytvářet řešení podle
potřeb našich zákazníků. Nejedná se jen o in-
formační systém, ale také o komplexní a mo-
derní platformu pro tvorbu flexibilních řešení
v energetice a utilitách. Jejími základními ka-
meny jsou práce s daty v časových řadách,
uživatelsky konfigurovatelné výpočetní jádro
a automatizované procesní řízení. Damas
umožňuje rychle a efektivně vytvářet speci-
alizované aplikace bez programování, pouze
pomocí intuitivních konfiguračních nástrojů.
Nad platformou Damas máme navíc připra-
vená různá standardní řešení. Kromě Damas
Energy pro přenosové soustavy a trhy je to
také Damas Power pro výrobce energie či
Damas Trade pro obchodníky. 

Počítáte s jejím dalším zdokonalením
a tedy i dalším rozvojem? 

Určitě. Platforma se stále vylepšuje tak, jak
dochází k vývoji v energetice i v IT. Počet na-
šich klientů se stále zvyšuje, takže budouc-
nost Damasu rozhodně vidím optimisticky.  

Kdo jsou její uživatelé v České republice,
ale i v dalších zemích?  

Hlavním uživatelem Damasu v Česku je
společnost ČEPS. Spolupráce s ČEPSem je
dlouhodobá a my jej stále považujeme za ve-
lice důležitého klienta. V Evropě je nyní cel-
kem 8 přenosových soustav, využívajících
platformu Damas. Konkrétně se jedná o Slo-
vensko, Srbsko, Itálii, Rumunsko, Holandsko,
Francii, Velkou Británii a Irsko. Další zákazníci
pak používají specializované aplikace nad
touto platformou.  

Máte své pobočky v zahraničí. Kde všude
a jakou strategii jste zvolili, abyste se
v těchto zemích prosadili? 

Dnes máme dvě, na Slovensku a Ukrajině.
Jednak se snažíme uplatnit aplikace, které
máme, a současně vytvářet řešení pro místní
specifické podmínky. Slovensko je dnes pro
nás významným zdrojem příjmů a tamní po-
bočka funguje v plném spektru našich řešení
a služeb. 

Ukrajina je na začátku. Budujeme zde vý-
vojové centrum, abychom byli blíže zákazní-
kům z Ukrajiny, a také rozšířili outsourcin-
gové kapacity pro zákazníky ze západní Ev-
ropy. V energetice je na tom Ukrajina tak, jak
tomu bylo v České republice zhruba před
patnácti lety. Pokud se chce přiblížit Evrop-
ské unii, tak ji čeká v této oblasti spousta
práce.  

V blízké budoucnosti bychom chtěli otevřít
pobočku v Holandsku, kde máme více kli-
entů, abychom s nimi mohli komunikovat
přímo na místě. Tamní trh je navíc poměrně

otevřený zahraničním dodavatelům, zejména
pokud už v Holandsku prokázali svoje kvality.  

Založit pobočku v zahraničí není zas tak
snadné. Jaké jste získali zkušenosti
v této oblasti? 

To je pravda. V Holandsku to složité není,
tam je k nám systém poměrně přátelský, vý-
chodním směrem to je komplikovanější. Sa-
motné založení pobočky není problém,
v podstatě je to právní akt. Horší je to s vy-
tvořením lokálního týmu, který by fungoval
po stránce obchodní a realizační, tam je jádro
problému. Najít vhodné, spolehlivé a odpo-
vědné lidi, to je to nejdůležitější. Řešením
není přivézt tam lidi z České republiky, ti by
narazili na neznalost lokálního prostředí
a místní vztahy. Takže vytvoření pobočky je
dlouhodobá, poměrně složitá a drahá záleži-
tost. Východiskem by mohla být koupě
místní firmy, to ale zejména na východě
skrývá jiná rizika, problémem je její cena
a také protihodnota, kterou tím získáme.
Takže zatím jdeme cestou vybudování po-
bočky vlastními silami.  

Společnost, která se nerozvíjí, spěje k zá-
niku, napsal kdysi klasik. Které faktory
omezují další růst společnosti a jak jim če-
líte? 

Konkurence v České republice je tvrdá, ve-
řejný sektor je v IT paralyzovaný, politická si-
tuace je taková, jaká je. V západní Evropě trvá
dosti dlouho, než se překoná nedůvěra vůči
východní firmě. Chce to čas, než si vytvoříme
pozici, abychom byli místními společnostmi
bráni jako rovnocenný partner. Je to práce na
roky. Mnohé se nám v tomto směru podařilo,
jsme vnímáni jako konkurenti světových zna-
ček, jako jsou ABB, Siemens a další, hovoří
za nás získané reference, nicméně spousta
práce je před námi. Pokud jde o prostor
mimo Evropu, tak na něj zatím nepomýšlíme,
chceme se především etablovat na evrop-
ském trhu.  

Obecně nás v růstu limituje zejména nedo-
statek kvalitních IT odborníků na trhu práce.
Ti jsou pro nás hlavní výrobní prostředek.
Stroje a zařízení představují zanedbatelnou
položku, rozhodující je lidská práce. To byl
také jeden z důvodů, proč jsme založili sou-
kromou vysokou školu Unicorn College.
Chceme vychovávat IT odborníky se zna-
lostmi, které trh potřebuje, a kteří mají zku-
šenosti z reálných projektů. Trvalý zájem
máme samozřejmě i o absolventy jiných vy-
sokých škol. 

Cestou ke zlepšení by bylo tolik proklamo-
vané zaměstnávání IT odborníků ze zahra-
ničí. Skutečnost je naprosto odlišná, je s tím
spojeno obrovské množství práce a starostí.
Lidé ve státní správě by se nad tím měli za-
myslet a jasně říci, zda to chtějí či nikoli.
A pokud ano, tak pro to vytvořit odpovídající
podmínky. Další možností je vytvářet pra-
covní týmy v dalších zemích, jako to řešíme
na Ukrajině.  

Veřejné soutěže, toto sousloví se v České
republice skloňuje ve všech pádech. Jaké
s nimi máte zkušenosti doma a zahraničí? 

Naše zkušenosti bych rozdělil na dva
směry - na východ a na západ. Nebylo by
správné tvrdit, že v západoevropských ze-
mích jsou v tomto ideální podmínky, pro

firmu z východu je stále těžké uspět. Veřejné
soutěže tam jsou ale většinou koncipovány
tak, aby bylo nalezeno to nejlepší řešení.
Soutěž tam má svá pravidla, nikdy jsem ne-
zažil stav, kdy by nás vyřadili, že jsme nedo-
dali nějaký papír. Vždy dostanete možnost
nabídku v tomto směru doplnit. Hodnocení
je objektivní, jsou respektována evropská
pravidla, evropské standardy a není to jen
o ceně. Je snaha si vybrat to, co považují za
přínosné a optimální, zkrátka vyhrává nej-
lepší poměr cena/výkon. Například v Holand-
sku, kde jsme nedávno vyhráli v tendru, bylo
hodnocení v poměru 80 procent kvalita a 20
procent cena, což je tedy i na západní po-
měry extrémní případ. Ale málokdy se stává,
že by cena rozhodovala z více než padesáti
procent.  

Na východ od nás to vypadá trochu jinak.
Je tam poměrně tvrdý formalismus, trvá se
na všech možných procedurách, razítkách
a podobně. Bohužel mnohdy s cílem vybrat
předem určeného dodavatele. Kvalita často
není tím podstatným faktorem. Většinou si
zde bereme ke spolupráci lokálního partnera,
který nám pomůže s formálními záležitostmi,
protože sami bychom to těžko zvládali.     

Jste spokojen s výsledky, kterých společ-
nost dosahuje, co byste chtěl změnit,
zlepšit? 

Člověk nemůže být nikdy zcela spokojený.
Chceme pokračovat v nastoupeném kursu,
který je podle mého názoru správný. Máme
v plánu dále růst, být ziskoví a klientům při-
nášet taková řešení, která přispívají k jejich
rozvoji, konkurenceschopnosti a mají reál-
nou přidanou hodnotu. Klíčové je stále posi-
lovat pozici na českém a slovenském trhu
a především rozvíjet aktivity v zahraničí.   

Diskutovanou otázkou je podnikatelské
prostředí v České republice. Když ho
srovnáte se zahraničím, v čem jsou roz-
díly? 

Podle mého se v České republice nepod-
niká úplně špatně, je tady spousta kvalitních
firem, které mají co nabídnout i světu, a to
nejen v IT. Až na výjimky to ale není zásluha
státu a státní správy, ale je to díky šikovným
a podnikavým lidem, kteří v českých podni-
cích a společnostech pracují. Je obdivu-
hodné, že při kvalitě naší správy věcí veřej-
ných stále ještě dokážeme konkurovat
mnoha světovým značkám. IT je obor, který
by měl být v pozornosti našich politiků. Má
u nás předpoklady dalšího rozvoje, funguje
stoprocentně bez státní podpory a je ve světě
uznávaný.  

Z mého pohledu je klíčové vzdělávání a vý-
chova mladých lidí v technických směrech,
flexibilní pracovní právo a rozumná daňová
politika. Milionářská daň začínající na úrovni
průměrného německého platu k nám špič-
kové (nejen) IT odborníky opravdu nepřiláká.  

Politici by se měli zaměřit také na IT za-
kázky ve veřejné správě. Kauzy z nedávné
minulosti pro mě svědčí zejména o naprosté
neschopnosti zakázku řádně zadat, dohléd-
nout na její realizaci a uvést ji "do provozu".
Spíš než o korupci jde často o obyčejný ama-
térismus. Chybí tady koncepční práce a dlou-
hodobá příprava. Kdyby se takto postupo-
valo v soukromém sektoru, jsme už všichni
na pracovním úřadě. �
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Spolkový svaz elektromobility je po-
měrně mladý. Jaká je struktura jeho
členské základy a jaké má hlavní úkoly?

Spolkový svaz elektromobility byl zalo-
žen v srpnu 2009. Od té doby se v Ně-
mecku zasazujeme za přeměnu mobility
v elektromobilitu, a to při využití obnovi-
telných zdrojů energie. V této souvislosti
patří k našim základním úkolům především
zlepšení zákonných rámcových podmínek,
podpora pozitivního vnímání elektromobi-
lity a inovativních dopravních koncepcí ve-
řejností, stejně jako propojení aktérů
z vědy, výzkumu a hospodářství. Zastupu-
jeme více než 160 členských firem s celko-
vým obratem větším než 50 miliard euro
a 500 000 zaměstnanci po celém světě.
O členství ale mohou požádat i jednotlivé
osoby, pokud mají zájem o elektromobilitu
a rády by aktivně podpořily náš spolkový
svaz. Naši členové přicházejí z nejrůzněj-
ších oborů celého procesu tvorby přidané
hodnoty u elektromobility. K tomu patří jak
výrobci aut, jejich dodavatelé, obchodníci
a výrobci nabíjecích stanic, tak i IT-firmy,
telekomunikace, právní a poradenské kan-
celáře i distributoři energie. Od velkých
koncernů přes střední a malé firmy až po
začínající - „start up“ firmy.   

Máte také členy ze zahraničí?
Jelikož jsme německý spolkový svaz,

patří mezi naše členy hlavně německé
firmy. Máme ale také několik členů v Ra-
kousku a ve Švýcarsku.  

Čím to je, že žádná německá automo-
bilka – aktuálně snad s výjimkou BMW
a jejím elektromobilem BMW i3 – zatím
nedosáhla skutečně viditelné prezen-
tace na trhu e-mobility? 

Středně velké podniky názorně ukazují,
jak to jde správně. A to nejen u elektrických
vozidel – malé a střední podniky zúčastňu-
jící se celého procesu tvorby přidané hod-
noty pracují na plné obrátky na nejrůzněj-
ších komponentech pro rostoucí trh elek-
tromobility. Samotné naše členské firmy
pokrývají široký pás inovativních a cestu
ukazujících vývojových projektů, které pro-
kazují, že už delší dobu nejen hovoříme
o „nové mobilitě“, nýbrž máme také k dis-
pozici výrobky zralé pro sériovou výrobu.  

Když máme technické know-how, v čem
tedy vězí, že právě německý automobi-
lový trh stále ještě není vidět? 

V nedostatečné síle inovací to být ne-
může, protože právě ta je u německých
vozů, spolu s kvalitou prémiových značek,
vysoce ceněna po celém světě.  Ať už jsou
důvody jakékoliv, tlak na automobilky
roste s každým úspěšně realizovaným pro-
jektem někoho jiného. Možná si z toho jed-
noduše ten nebo onen příště vezme pří-
klad. Nejlépe celá branže. 

Ale celkově současný vývoj vidím pozi-
tivně a právě automobilový průmysl zažije
v tomto roce silný pozitivní impuls na Me-
zinárodním automobilovém veletrhu ve
Frankfurtu. Tam představí aktuálně ně-
mečtí automobiloví výrobci nikoliv už jen
„showcars“, ale elektromobily, které půj-
dou do sériové výroby v letech 2014, 2015.
Německé automobilky ohlásily na rok 2014
celkem 16 sériových vozů na elektrický
pohon.

Jsou i další dobré zprávy -  např. roz-
hodnutí EK z počátku roku 2013, že ev-
ropským standardem pro zásuvky elek-
tromobilů bude typ-2 vyvinutý v Ně-
mecku firmami Walther-Werken a Men-
nekes. Lze očekávat podobné úspěchy
i nadále?

Myslím, že bychom se neměli soustře-
ďovat pouze na Německo.  Téma „nová
mobilita“ je jedním z těch, která se týkají
nás všech bez ohledu na hranice. Bez spo-
lupráce mezi obory, firmami a zeměmi ne-
můžeme dlouhodobě dosáhnout technolo-
gického pokroku v elektromobilitě. A pro
obor standardizace a normalizace to platí
především.  

Myslíte si, že spolková vláda prosadí do
roku 2020 myšlenku vytvořit z Ně-
mecka nejdůležitější elektromobilový
trh s milionem elektromobilů nebo lépe
řečeno stihne vytvořit včas rámcové
podmínky?   

Máme v Německu dobrý nástup nebo
rozjezd, chcete-li. Vedoucím trhem a hlav-
ním dodavatelem technologie se tak ale
nestaneme. Skutečnou realizaci udržitel-
ných koncepcí mobility odkládají špičkoví
zástupci politiky, průmyslu a vědy celé
roky stále znovu do budoucnosti.  Mu-
síme už skončit diskutovat a začít kon-
krétně jednat. Aktuálně se německá auto-
mobilová lobby – s podporou spolkové
kancléřky – zasazuje proti přísnějším nor-
mám pro výfukové plyny pro všechny
nově zaregistrované osobní vozy v Ev-
ropě a za vícenásobné započítávání elek-
tromobilů v rámci takzvaných „Super Cre-
dits“, tím postupně působí proti usilí ve
směru udržitelné „nové mobility“. Mezi-
tím jiní aktéři už uskutečňují konkrétní
projekty.   

Již nyní musíme společně položit zá-
kladní kámen pro mobilitu s nízkými emi-
semi, abychom i budoucím generacím
mohli zajistit individuální mobilitu v běž-
ném rozsahu. Proto není otázkou, zda bude
jezdit po německých silnicích v roce 2020
skutečně milion elektromobilů, ale spíše
bychom se měli ptát, jak si poradíme s tím,
až nebudeme mít v budoucnosti jako pa-
livo žádnou ropu. Elektromobilita předsta-
vuje v tomto kontextu důležitou alterna-
tivu, kterou má cenu udržitelně zakotvit ve
společnosti.

Co musejí ještě učinit politika s hospo-
dářstvím, aby se „nová mobilita“ resp.
elektromobilita skutečně mohla prosa-
dit?

Dopravu stále více elektrifikujeme ne
velkými řečmi, ale konkrétními opatřeními,
která na jedné straně vytvoří odpovídající
politické, finanční a právní rámcové pod-
mínky a na druhé straně povzbudí a moti-
vuje spotřebitele – při prvním kroku ve-

NOVÁ MOBILITA V NĚMECKU: „Místo slov činy! 
Už je pět po dvanácté,“ apeluje Spolkový svaz elektromobility
Interview s panem Kurtem Siglem – prezidentem německého Spolkového svazu elektromobility 

Jako prezident BEM se Kurt Sigl za-
sazuje o to, aby se mobilita v Německu
s nasazením obnovitelných zdrojů
energie změnila v elektromobilitu. Při-
tom jeho hlavní pozornost je zaměřena
na vzájemné propojení všech důleži-
tých aktérů. Cílem jeho práce je zlomit
tradiční struktury a vzorce myšlení,
umožnit, aby došlo k uskutečnění ino-
vativních koncepcí, a také aby e-mobi-
lita mohla přispět ke snížení emisí
a ochraně klimatu a životního pro-
středí. Během dlouholetých profesních
zkušeností v oboru tréninku jízdy a bez-
pečnosti získal značnou technickou
kompetenci i četné kontakty, které nyní
uplatňuje v činnosti BEM.
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řejné a komunální podniky – aby si pořídili
elektromobily.  

Už nyní existují funkční vozidla, sy-
stémy, řešení a myšlenky. Samozřejmě se
musí i dále kontinuálně vyvíjet a provádět
výzkum. Ale v zájmu plošného uvedení na
trh je nyní primárně zapotřebí zajistit vidi-
telnost elektromobility ve společnosti. Pro-
tože jen tehdy, když potenciální zákazníci
elektromobily doslova zažijí během všed-
ního dne, může se etablovat skutečný trh.
Bez společného úsilí všech zúčastněných
aktérů to ale nebude možné. Žádný podnik
v oboru elektromobility – ať je jakkoliv
velký – nebude schopen sám do budoucna
realizovat komplexní síť „nové mobility“
pro své zákazníky. Základními předpoklady
pro dlouhodobý úspěch jsou kooperace
napříč odvětvími a přes hranice, stejně
jako inovativní koncepce. Přitom budou
stále více asistovat podniky z branží IT
a komunikací, které přinesou vynikající
předpoklady rychle a vstřícně pro záka-
zníky zorganizovat komplexní nabídky mo-
bility a otevřít masový trh „nové mobility“,
propojený sítí. 

Proč se hovoří právě nyní o elektromo-
bilitě jako o něčem moderním – vždyť
elektromotory, baterie atd. nejsou prin-
cipiálně z technického hlediska nic no-
vého? 

Zcela správně, elektromobilita není nic
nového. Už v roce 1881 slavil svou premi-
éru první automobil na elektrický pohon.
Pět let předtím, než se vůbec pomyslelo na
vozidla s fosilním pohonem. I když v násle-
dujícím čase spalovací motor díky pásové
výrobě, většímu jízdnímu dosahu a v ne-

poslední řadě také díky zavedení elektric-
kého startéru, se stal nejdominantnějším
typem pohonu, vždy souběžně vznikaly
stále znovu nové elektrické modely a malé
série. Proč se nachází právě nyní znovu
v ohnisku zájmu „nové mobility“? Zcela
jednoduše: protože k tomu dozrál čas. 

Doprava v Německu i EU stále roste.
V posledních 20 letech vzrostly výkony
v osobní dopravě v Německu o čtvrtinu
a nákladní doprava o polovinu. Tři čtvrtiny
přepravy nákladů probíhají po silnicích.
Počet vozidel se v Německu od roku 1970
ztrojnásobil na dnešních více než 50 mili-
onů. Čísla zřetelně dokazují: Německo po-
třebuje změnu v dopravě, která bude dlou-
hodobě CO2 – neutrální, bude nepatrně
ovlivňovat kvalitu života hlukem a výfuko-
vými plyny, udrží zaplatitelnou mobilitu
a zaručí dosažitelnost venkovských regi-
onů. 

Až budou jezdit v budoucnosti po silni-
cích miliony elektromobilů – co se bude
dělat s odpadem – s miliony baterií,
elektrošrotem apod.?  

Pouze na elektřinu nebudeme jezdit ze
dne na den.  Zčistajasna nebudou na ces-
tách miliony elektromobilů. Proto nám na
takové úvahy zůstává ještě trochu času.
Různé výzkumné instituty se již touto té-
matikou zabývají a vyvíjejí metody k opět-
nému využití baterií jako stacionárních jed-
notek na skladování elektřiny pro tzv.
„chytré sítě“ (Smart Grids) zítřka a k recy-
klaci vzácných surovin. Jsem optimistický
a myslím, že si s touto oblastí při využití
našeho technického know-how dobře po-
radíme.  

Používá se více pojmů např. „nová mo-
bilita“, „elektromobilita“ atd. Který
z nich upřednostňujete a z jakého dů-
vodu?

My dáváme přednost pojmu „nová mo-
bilita“. V centru naší pozornosti totiž není
primárně typ vozidla, ale mnohem více cel-
kový system mobility. V budoucnosti bu-
deme stále více například cestovat inter-
modálně. Na elektrickém kole k nádraží.
Odtamtud vlakem do centra města a dále
elektrickým autem v rámci carsharingu
(sdílení vozidel) dorazíme až do svého cíle
cesty. Inteligentní propojení různých, dlou-
hodobě udržitelných, řešení mobility bude
do budoucna středem zájmu. 

Jde v případě elektromobilu skutečně
o „zelené“ auto, když v energetickém
mixu elektřiny se stále nachází elek-
trická energie vyrobená z fosilních
paliv? 

Jen ve spojení s obnovitelnou energií
dává elektromobilita smysl a je dlouho-
době udržitelná, přičemž významně při-
spívá k ochraně životního prostředí. Mimo
výhod, které elektromobily znamenají pro
kvalitu osobního života, mohou přispět
rozhodující mírou k úspěchu energetické
změny (Energiewende) jakožto mobilní
jednotky pro skladování elektřiny. Se stou-
pajícím podílem obnovitelné energie v ně-
meckém mixu elektřiny, produkují
všechny elekromobily – v protikladu ke
konvenčním vozidlům – automaticky kon-
tinuálně méně emisí CO2. A to nemluvím
o značném snížení emisí dalších škodlivin
stejně jako o redukci hluku. Nasazením
elektromobilů děláme první krok k ná-
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hradě fosilních paliv a k postupnému za-
pojení obnovitelných zdrojů energie do
oblasti dopravy. 

Jak vidíte šance dalších oborů – jako vo-
díkových technologií, palivových článků
ale také hybridních technologií, bio-
plynu, CNG, LPG atd?  

Ze zásady jsme zcela otevřeni vůči všem
technologiím a těšíme se ze všech vývojo-
vých projektů v oblasti alternativních po-
honů.  Jedině díky široké víceoborové na-
bídce můžeme dlouhodobě zůstat i nadále
mobilními. Myslím, že se různé pohony
etablují vedle sebe a najdou si svého pří-
slušného odběratele.

Jaké možnosti vzniknou v mezinárodní
spolupráci? Vždyť projekty jako „E-
Wald“ a „Schaufenster Elektromobili-
tät“ se nacházejí v blízkosti hranic s Če-
skem, Rakouskem nebo Polskem?

Na těchto základech právě vzniknou po-
četné možnosti mezinárodních kooperací.
Bylo by žádoucí, aby vzniklo již nyní ještě
více takových projektů. Protože, jak již bylo
zmíněno, elektromobilita není žádným ná-
rodním tématem.

Jakou budoucnost mají projekty jako
elektomobil BMW i3? Stane se tento
nový BMW skutečným průkopníkem
elektromobility v Německu?

BMW nyní předvádí jako jediná ně-
mecká automobilka, jak se to dělá. Jeho
marketing sedí. Auto sedí. Oslovení koneč-
ného zákazníka taky sedí. Myslím, že kon-
kurenti si tady ještě budou muset pořádně
vyhrnout rukávy. Premiéra BMW i3
v branži lecčíms pohnula. A další impulzy
z této strany přijdou. 

Jak je to s bezpečností baterií? Hovoří
se např. o nebezpečí výbuchů a požárů.

O tomto tématu se bohužel v tisku často
nesprávně referuje. Znázorněme si to na
základě jednoho příkladu: zkreslené zpra-
vodajství o vozu Opel Ampera, resp. jeho
sesterském modelu Chevroletu Volt. Po-
zadí: civilní úřad USA pro bezpečnost silnic
a vozidel (NHTSA) podrobil 12. května
2011 vůz Chevrolet Volt nárazovému testu
ve svém objektu ve Wisconsinu – nejdříve
bočnímu nárazu a nakonec převrácení vo-
zidla. Při těchto a dalších nárazových zkou-
škách Volt skvěle obstál: dostal pět hvězdi-
ček z pěti možných. Poté vrak putoval ve
stavu, v jakém byl, do skladu. Jak později
vešlo ve známost, začal demolovaný Volt
o 21 dní později najednou hořet. Jako
ohnisko požáru označili vyšetřovatelé sadu
jeho baterií. Ty byly během testu poško-
zeny, chladicí okruh byl přerušen. Po-
stupně vytekla chladicí kapalina, která se
normálně stará o to, aby se jednotlivé
články sady akumulátorů nepřehřály.
V rozporu s doporučením Chevroletu pro

případ nehody, nebyl lithium-iontový aku-
mulátor po nehodě inženýry NHTSA vybit,
zůstal tedy pod proudem. Není proto divu,
že vozidlo začalo hořet. Asi by nikoho ne-
napadlo, auto na benzín podrobit nárazo-
vým zkouškám s plnou nádrží.  

Důsledek: GM a celá branže bojují proti
silně poškozené image, které by se lehce
dalo zabránit důkladnou rešerší zástupců
médií, dostatkem informací ze zákulisí
a lepší prací s veřejností. 

Kdy očekáváte větší rozšíření elektro-
mobility ve veřejné městské dopravě?
Existuje sice řada pozitivních příkladů –
např. vodíkové autobusy v Londýně,
Oslu nebo Hamburku, bateriové auto-
busy v Ženevě, Mannheimu, Vídni nebo
v Šanghaji – jejich celkový podíl je ale
stále velmi nízký?

V této oblasti by se mělo dít daleko více.
Protože jen pokud bude elektromobilita vi-
ditelná v každodenním životě, můžeme
oslovit konečné spotřebitele a získat je pro
novou formu mobility. Jen když velká část
veřejnosti uvidí a zažije elektromobilitu
v celé její rozmanitosti, může se tato tech-
nologie etablovat celoplošně jako realis-
tická alternativa mobility. Naději jsem
v této věci vkládal do projektů „Schaufen-
ster“ (Pozn.: jedná se o program „Schau-
fenster Elektromobilität“ tedy „Výkladní
skříň elektromobility“ spolkové vlády).
V něm je sice celá řada inovativních před-
váděcích projektů, ty ale bohužel aktuálně
upadají z hlediska celospolečenského vní-
mání. �

Foto: archív BEM

Exkluzivní rozhovor pro CzechIndustry
uskutečnil Ing. Zdeněk Fajkus 

– VTUD e.V., Mnichov

Spolkový svaz e-mobility:
Bundesverband eMobilität e.V. (BEM)
Spolkový svaz e-mobility se zasazuje
za změnu mobility v e-mobilitu s využi-
tím obnovitelných zdrojů energie.
K úkolům BEM patří zlepšení rámco-
vých podmínek pro vybudování e-mo-
bility jako dlouhodobě udržitelné a do
budoucnosti zaměřené koncepce mo-
bility a prosazení rovnosti šancí při
přechodu na elektromobilitu. K dosa-
žení těchto cílů propojuje BEM mezi
sebou aktéry z hospodářství, politiky,
médií, podporuje vnímání elektromo-
bility veřejností a zasazuje se za nutné
změny infrastruktury. Další informace
naleznete na: www.bem-ev.de
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1.Úvod

Kvalita napětí je v českých energetických
sítích měřena dvacet let. V jejich průběhu
se ve společnosti MEgA – Měřící Energe-
tické Aparáty, a.s., soustředil odborný tým,
který vyvinul a vyrábí také měřicí přístroje
kvality napětí. V současné době jsme do-
sáhli nejnáročnější technické úrovně
v uvedené skupině měřicích přístrojů, což
je možné verifikovat porovnáním technic-
kých parametrů našich nejnovějších reali-
zací s technickými parametry přístrojů ji-
ných výrobců.

Tohoto výsledku jsme dosáhli s podpo-
rou státu (ČSAV, MPO, TA ČR). Rovněž dis-
tribuční společnosti České republiky – ČEZ,
PRE a Slovenska – ZSE, SSE nám poskytly
rovné příležitosti, na jejichž základě jsme
mohli rozvinout i výrobní fázi přístrojů,
které mají předpoklady uspět v zahraniční
konkurenci. 

MEgA vedle zkušených pracovníků vy-
tváří prostor i pro mladé pracovníky.
V současné době vývojový a výrobní pro-
fil společnosti MEgA diverzifikuje do dal-
ších oblastí měření a komunikace v ener-
getice. 

2. Standardizace 
při měření kvality napětí

Měření kvality napětí v energetických sítích
se jmenovitým napětím do 150 kV je spe-
cifikováno ve standardu ČSN EN 50160 ed.
3, [1]. Jako parametry kvality jsou zde uve-
deny:
– frekvence, která nabývá významu s roz-

vojem distribuované výroby, při níž
vzniká možnost ostrovních provozů bez
její synchronizace systémovým řízením
kmitočtu napětí,

– měřené napětí a odchylky napětí, které
vyjadřují pravděpodobnost výskytu na-
pětí v definovaném tolerančním pásmu
po definovanou dobu měření,

– harmonické složky napětí a celkové har-
monické zkreslení (THD). Jednotlivé har-
monické složky napětí se hodnotí do 25.
řádu. THD napětí se počítá ze složek har-
monických do řádu 40. včetně,

– flikr, který vyjadřuje periodické změny
amplitudy napětí, je definován od 1 do
4 000 pravoúhlých změn amplitudy na-
pětí za 1 minutu,

– napěťová nesymetrie, která se počítá ze
sousledné, zpětné a nulové složky trojfá-
zového napěťového systému, 

– signály v napětí, což jsou signály, které
provozovatelé energetických sítí použí-
vají k řídicím nebo jiným účelům. U nás
je to signál hromadného dálkového ovlá-
dání – HDO, nejčastěji o kmitočtu 213⅔
Hz.

Vedle výše uvedených průběžných cha-
rakteristik kvality napětí vyjadřujících ve-
směs vztah impedance sítě a impedancí
napájených spotřebičů nejen na základní
ale i vyšších harmonických, jsou v normě
kvality napětí popisovány i v čase náhodně

se vyskytující jednorázové události na na-
pětí. Jedná se o poklesy napětí, zvýšená
napětí s kmitočtem sítě a o přerušení na-
pětí, při kterých hodnoty trojfázových na-
pětí současně klesnou pod 5 % hodnoty
jmenovité. Pro tyto události nejsou speci-
fikovány směrné hodnoty, protože značně
závisí na typech sítí, na řešení porucho-
vých stavů, na ročních obdobích, na tech-
nologiích nejen sítí, ale především spotře-
bičů.

Měřicí metody výše uvedených parame-
trů kvality napětí jsou popsány v normě
EN 61000-4-30, ed. 2, [2] a normách nava-
zujících. Zde jsou rovněž klasifikovány
třídy měřicích přístrojů. Ty se dělí na:
– nejpřesněji a nejpřísněji definovanou

třídu A určenou pro řešení smluvních
vztahů a případně i soudních případů,

– třídu S s mírnějšími a ekonomicky snáze
dosažitelnými požadavky, určenou pro
provozní a statistická měření v sítích,

– třídu B, která umožňuje používání pří-
strojů starších generací s měřicími meto-
dami nevyhovujícími současně platným
standardům, nebo s odlišnými meto-
dami, definovanými výrobcem. 

Výrobce MEgA – Měřící Energetické
Aparáty, a.s., vyrábí přístroje pro měření
kvality napětí od roku 2000. Nejprve to
byly Trojfázové statistické voltmetry udá-
lostí MEg10, které dlouhodobě a nepřetr-
žitě monitorují události na napětí v nn sí-
tích. Přestože jsou tyto přístroje vyráběny
již třináct let, splňují standardizovanou
metodu měření událostí ve třídě S. Volt-
metry MEg10 poskytly dlouhodobě nejroz-
sáhlejší databázi o událostech v nn sítích
v ČR.

Od r. 2003 vyrábí MEgA a.s. PQ moni-
tory, které měří všechny parametry kvality
napětí. V přenosném provedení to jsou
MEg30 a MEg30.4 pro hladinu nn
a MEg31 pro hladinu vn. V České repub-
lice a na Slovensku je používáno více než
1000 měřicích souprav uvedených pře-
nosných PQ monitorů. Pevně instalované
PQ monitory MEg35 spolu se zdrojem za-
jištěného napájení MEg101 a komunikač-
ními jednotkami MEg202 pro GPRS pře-
nos dat a MEg201 pro přenos dat sítěmi
Ethernet, jsou vesměs instalovány na hla-
dině vn a vvn energetických sítí. Např.
v rámci PREdistribuce, a.s., měří kvalitu

Měření kvality napětí v energetických sítích
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Tab. 1. Vyhodnocení průběžných charakteristik kvality napětí
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napětí ve všech požadovaných měřicích
bodech od předávacích míst ČEPS-PRE po
sběry vn rozvoden. PQ monitory jsou ve
stovkách instalací v sítích ČEZ Distribuce,
a.s. Jsou rovněž instalovány na Sloven-
sku a v Bulharsku. Součástí měřicích in-
stalací je systém automatického sběru
změřených dat SAM a databázově orien-
tovaný SW prostředek WebDatOr, který
vyhodnocuje změřená data standardizo-
vanými metodami i postupy specifikova-
nými jednotlivými uživateli. Tyto nadstan-
dardní požadavky se vztahují především
k provozním vyhodnocením a dlouhodo-
bým statistickým vyhodnocením specifi-
kovaných skupin měřicích bodů. PQ mo-
nitory MEg30 a MEg35 byly navrženy
s měřicími metodami napětí třídy A a ob-
sahují i měření proudů, takže při nově
standardizovaných požadavcích měřicích
metod třídy S je bylo možné aktualizovat
do této třídy. 

Nová, druhá edice normy ČSN EN
61000-4-30 rozšířila a zpřesnila požadavky
na třídu A metod měření parametrů kva-
lity napětí. Na základě těchto informací
jsme navrhli nový typ přenosného PQ mo-
nitoru MEg38/C s měřením napětí
i proudů od 1 A do 3000 A. Také PQ moni-
tor MEg39 určený pro pevnou instalaci na
všech napěťových hladinách měří všechny
parametry kvality jak fázových, tak sdruže-
ných napětí ve třídě A. Tyto schopnosti
jsou doloženy kalibračními listy Českého
metrologického institutu [3]. Bezpečnost
uvedených měřicích přístrojů je ověřo-
vána v EZÚ.

3. Charakteristika přenosného PQ
monitoru MEg38/C

Přenosný PQ monitor MEg38/C [4] je určen
pro jednorázová týdenní měření za účelem
identifikace provozních problémů nebo
pro opakovaná sezonní měření v rámci
měřicích kampaní na hladinách nn, vn
i vvn. Měří všechny parametry kvality ve
třídě A, zaznamenává časové průběhy
efektivních hodnot měřených veličin, ve
čtyřech kvadrantech, i pro jednotlivé fáze,
vyhodnocuje v šesti registrech činné a ja-
lové energie. Při událostech na napětích
nebo na proudech provádí oscilografický

záznam jejich průběhů. Elektronicky pře-
píná měřicí rozsahy napětí i proudů. Vy-
značuje se zvýšenou odolností proti vodě
(IP65), širokým rozmezím pracovních tep-
lot (-20 °C až +60 °C). Vzhledem ke zmen-
šujícím se rozměrům silových skříní má
i monitor MEg38/C malé rozměry s důra-
zem na jejich minimalizaci v pracovní se-
stavě s připojenými proudovými snímači.
Zachovává kompaktní konstrukci zahrnu-
jící zdroj zajištěného napájení. Má celoizo-
lační povrch, což umožňuje jeho umístění
i v dotyku s živými částmi. 

MEg38/C splňuje požadavky kategorie
přepětí CATIV/300 V,  lze jej přímo připojit
i na sběrny nn stanice bez předřazených
pojistek. Protože je vyroben v bezpeč-
nostní třídě II se zvýšenou izolací, nemá
ochranný vodič, který by bylo nutné zem-
nit. K měření i napájení používá tytéž na-
pěťové šňůry. Těmito opatřeními je insta-
lace přístroje jednoduchá a úsporná. 

Zdroj zajištěného napájení je napájen ze
všech čtyř napětí. Pracovní rozsah napáje-
cího napětí je od 52 V do 450 V. K napájení
postačuje jen jedno z napájecích napětí,
tak monitor MEg38/C v souladu se standar-
dem trvale měří i při jediném kterémkoliv
napájecím napětí. PQ monitor MEg38/C
díky zajištěnému napájení měří všechna
krátká přerušení a poklesy napětí s dobou
trvání do 3 minut i s vícenásobným po
sobě se vyskytujícím přerušením. Napájecí
zdroj je navržen tak, aby sdružením s mě-
řicími obvody nedošlo k degradaci přes-
nosti měření. 

PQ monitor MEg38/C je navržen pro
přímá měření napětí i proudů na hladině
nn. K měření proudů jsou určeny ohebné
snímače proudů AMOSM/MEg38 nebo
klešťové transformátory MT1,5/MEg38.
K měření charakteristik nn spotřebičů
slouží jedno nebo trojfázové adaptéry. Na
vn hladině jsou napětí i proudy měřeny ne-
přímo, pro měření proudů se doporučují
přesnější klešťové proudové transformá-
tory MT0,5/MEg38. 

Měření čtyř napětí a čtyř proudů s do-
statečným rozlišením umožňuje v nn sí-
tích měřit vedle fázových napětí i napětí
mezi středním vodičem a zemí nebo fá-
zové napětí jiného nn okruhu. Je možné
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Tab. 2. Vyhodnocení desetisekundových záznamů napětí a proudů a vyhodnocení energií

Tab. 3. Tabulka událostí na napětí

Obr. 1. Závažnost událostí na napětí pro nn spotřebiče
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analyzovat i proud středního vodiče.
V kompenzovaných vn sítích umožňuje
vedle měření proudu I0 i měření a analýzu
napětí U0. Ve funkci záznamníku měří
a vyhodnocuje harmonické složky všech
čtyř napětí i proudů do řádu 64. Ve funkci
monitorování kvality napětí přístroj vy-

hodnocuje složky napětí U1 až U3
a proudu I1 až I3 do řádu 125., přičemž
harmonické složky zahrnují i přilehlé me-
ziharmonické, rovněž v souladu se stan-
dardem vyhodnocuje vycentrované sku-
piny meziharmonických. Flikr je kalibro-
ván v rozsahu od 0,2 do 10,0 při četnosti

pravoúhlých změn od 1 do 4000 za 1 mi-
nutu. 

4. Vyhodnocení měření kvality napětí
Příklad vyhodnocení kvality fázových na-
pětí na nn hladině v průmyslovém pro-
středí je uveden v tab. 1. 

Výsledky jsou z dvoudenního měření od
2. 7. 2013 do 4. 7. 2013, při kterém se
všechny hodnoty desetiminutových napětí
vyskytovaly v rozmezí od 0,9 Ujm do 1,1
Ujm. Činitel Plt flikru ve fázi L1 se pohyboval
od 0,35 do 0,49, to znamená, že ve 100 %
splnil směrnou hodnotu 1,0. Ve fázi L2 byly
změřeny hodnoty až 1,10 a ve fázi L3 až
1,45, nicméně 95%ní percentil byl splněn.
Standardizovaná hodnota THD o velikosti
8 % byla ve všech třech fázích splněna
i když hodnoty 6,73 %, 6,41 % a 6,84 % se
směrné hodnotě blíží. Výrazné složky har-
monických napětí mají řád 5., 7., 11. a 13.
Měření signálů v napětí (MSV) nebylo po-
žadováno. Trojfázové parametry kmitočet
napětí a nesymetrie napětí se nacházely
hluboko v dovolených tolerancích.

Vyhodnocení funkce záznamu při inter-
valu 10s a vyhodnocení energií za dvou-
denní měření je v tab. 2.

Odebírané proudy se pohybovaly ve
všech třech fázích od cca 160 A do 550
A. Činné energie bylo v průběhu měření
odebráno celkem 11 503,1 kWh při prak-
ticky rovnoměrném zatížení všech tří fází.
Jalové induktivní energie bylo odebráno
celkem 3 459 kVArh.

V průběhu dvoudenního měření byly za-
znamenány celkem tři poklesy napětí,
všechny se vyskytly dne 3. 7. 2013, viz tab.
3. Při prvním a třetím poklesu se pod 0,9
Ujm dostalo jen napětí fáze L2. Druhý po-
kles, který se vyskytl ve 12h 21m 31,1s
a trval 120 ms, byl trojfázový a fázová na-
pětí klesla až na 80,93 %, 79,30 % a 80,51 %
jmenovité hodnoty. 

Z definice standardizovaných hranic
imunity spotřebičů na obr. 1 vyplývá, že
všechny tři zaznamenané poklesy napětí
by neovlivnily funkci správně dimenzova-
ných nn spotřebičů ani v distribuční sítí,
natož potom v měřené průmyslové síti,
kde se předpokládá instalace spotřebičů
s vyšší imunitou. 

Detailní záznam průběhů efektivních
hodnot fázových napětí celého poklesu na-
pětí a oscilografického záznamu včetně
harmonických složek napětí v závěrečné
části poklesu napětí je na obr. 2.

Ustálené harmonické složky odebíra-
ných fázových proudů a jejich oscilogra-
fický průběh spolu s průběhem napětí U1
je na obr. 3. Odebírané proudy jsou značně
deformovány 5., 7., 11. a 13. harmonickou,
jejichž součet činí 40 % základní harmo-
nické proudu. Přesto výše uvedené napětí
je deformováno nepatrně, což svědčí
o kvalifikovaném a dobře dimenzovaném
návrhu napájení spotřebiče. 

Časový záznam celkového harmonic-
kého zkreslení THD odebíraného proudu
a na impedanci napájení sítě vzniklého
THD napětí je pro celou dobu měření za-
znamenán na obr. 4.

Ze záznamů odebíraného činného vý-
konu na obr. 5 a z průběhu power factoru
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Obr. 2. Záznam průběhů napětí a harmonických složek při druhém poklesu napětí

Obr. 3. Záznam harmonických složek a oscilogram odebíraného proudu

Obr. 4. Průběh THD proudu a napětí 
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– PF vyjadřujícího úroveň kompenzace ja-
lového výkonu na obr. 6 je patrný prostor
pro zlepšení kompenzace. Při zvýšeném
zatížení sítě se PF pohybuje v okolí 0,9, při-
čemž ve výrobních fázích se sníženým od-
běrem se jeho velikost dostává k hodno-
tám 0,97.  Průběhy činitelů Pst a Plt flikru

jsou zobrazeny na obr. 7. V ustáleném re-
žimu se hodnoty Pst i Plt pohybují mezi hod-
notami 0,4 až 0,6, což je hluboko pod směr-
nou hodnotou 1,0 a napájené zařízení je
z hlediska flikru bezproblémové. Při výše
uvedených poklesech na napájecích napě-
tích, zřejmě z důvodu regulace výkonu

spotřebičů, se hodnoty Pst zvýší až k hod-
notě 3,0 a hodnoty Plt k hodnotě 1,4. Tyto
skutečnosti by však byly ze statistického
hodnocení kvality napětí principem flago-
vání vyloučeny. Nicméně to ukazuje na cit-
livost napájeného spotřebiče na události
na napětí a může se dotýkat kvality vyrá-
běného produktu a nestandardního namá-
hání spotřebiče.

5. Závěry
Elektřina je vstupní složkou řady výrobních
procesů. Ze strany odběratele je snaha
o minimalizaci množství jejího odběru. Dis-
tribuční společnosti z důvodu snížení ztrát
mají zájem o kompenzaci jalového výkonu.
Sledování kvality napětí na rozdíl od sledo-
vání kvality jiných vstupních výrobních slo-
žek zatím běžné není a přitom existují pří-
pady, kdy nekvalitní elektřina má značný
vliv na efektivnost a plynulost výroby i na
vyrobený produkt.  Nekvalitní napětí elek-
trické energie je často způsobeno provo-
zem elektrických spotřebičů s velkými roz-
běhovými proudy, s neharmonickými
proudy nebo v čase proměnnými odběry.
Nekvalitní napětí pak může v elektricky blíz-
kém okolí narušovat funkce jiných spotře-
bičů nebo dokonce i spotřebiče, který ne-
kvalitní napětí způsobuje.

Praxe ukázala, že monitorování kvality
napětí je první, základní krok umožňující
identifikaci stavu napětí, avšak pro zjištění
příčin nekvalitního napětí je často nutná
i analýza měřených proudů, aby následná
provozní opatření byla technicky vhodná
a ekonomicky přiměřená. 

Především jevy na napětích, které mívají
náhodný charakter, mohou ve svých dů-
sledcích způsobovat přerušení výroby
a poruchy výrobních zařízení. Vedle stan-
dardů kvality napětí existují i standardy
specifikující odolnost spotřebičů vůči
těmto jevům. Je tedy vždy namístě otázka,
zda událost byla mimo oblast, kterou
správně dimenzovaný spotřebič měl buď
bez přerušení funkce překlenout, anebo
definovaným ne poruchovým postupem
zvládnout. S událostmi na napětí, které
jsou vyvolávány i vnějšími vlivy, je nutné
počítat jako s přirozenou vlastností sítě.
Měřením kvality napětí a dlouhodobým
monitorováním událostí na napětí je pak
možné volit ekonomicky optimální řešení.

Tento příspěvek vznikl za podpory Tech-
nologické agentury České republiky, pro-
jekt č. TA02020856. 
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Obr. 5. Záznam průběhu činného výkonu

Obr. 6. Záznam průběhu power factoru

Obr. 7. Průběh činitelů flikru Pst a Plt
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Bezpečnostní cvičení restart, které si-
mulovalo vyhlášení stavu nouze
v české elektroenergetické přeno-

sové soustavě a výpadek proudu na části
území ČR proběhlo 4. září. Při řešení ta-
kové situace a jejích následků se prověřila
vzájemná komunikace a koordinace všech
dotčených subjektů.

Do cvičení byly zapojeny stovky zaměst-
nanců z ministerstva průmyslu a obchodu,
ČEPS, ČEZ Distribuce, složek integrova-
ného záchranného systému, krizových
štábů, municipalit i veřejnoprávních médií.

„Cvičení RESTART bylo nejrozsáhlejší si-
mulovanou akcí z celé řady možných scé-
nářů, které se složkami Integrovaného zá-
chranného systému pravidelně trénujeme.
Ověřování spolupráce v praxi při společ-
ných cvičeních je totiž neocenitelné,“ říká
bezpečnostní ředitel společnosti ČEPS
Martin Bílek. Podle scénáře cvičení musely
všechny zmíněné subjekty v krátké době
řešit na různých místech republiky napří-
klad požár v blízkosti vedení, záchranu
osob nebo poměrně rozsáhlý výpadek
proudu ve dvou krajích. Cvičení zahrnovalo
i demonstraci stavby náhradní přenosové
trasy vedení elektrické energie a záchranu
zraněné osoby ze stožáru přenosové sou-
stavy. �

Cvičení RESTART prověřilo spolupráci 
při stavu nouze v energetice
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Seminář o bezpečnostní problematice
národní kritické infrastruktury se
konal 10. září na Krajském vojen-

ském velitelství Ostrava. Laická i odborná
veřejnost se na něm seznámila s činností
a rolí české přenosové soustavy v prová-
zaném systému energetických společností.
Společnost ČEPS spravuje páteřní elektro-
energetickou síť nejvyššího napětí, která je
nepostradatelná pro pohodlné fungování
našeho každodenního života i pro základní
chod státu. Při pravidelných cvičeních s té-
matikou bezpečnosti kritické infrastruktury
trénují spolupráci Aktivní zálohy a vojáci
štábů KVV společně se složkami Integrova-
ného záchranného systému. Díky cvičením
s názvem Safeguard jsou na zabezpečení,
střežení a řešení krizové situace v přímé
blízkosti zařízení přenosové soustavy
dobře připraveni. Letošní společné cvičení
proběhlo u transformovny Albrechtice ne-
daleko Ostravy. �

Připraveni na krizové situace
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Je krátce po šesté ranní a na celém
území ČEZ Distribuce začínají působit
frekvenční ochrany 1. stupně, což

vede k omezení spotřeby elektřiny. Aby
toho nebylo málo, po sedmé hodině vy-
pukne ve východních Čechách silná
bouřka, která způsobuje rozsáhlé výpadky
zařízení vysokého a nízkého napětí. Bez
proudu je odhadem 700 tisíc lidí a je nutné
vyhlásit stav nouze pro celou Českou repu-
bliku. Bez elektřiny jsou nejen domácnosti,
ale i obchody, nemocnice a další veřejné
instituce, alarmy jsou vypnuté. Běžné tele-
fony nefungují nebo se brzy vybijí. Kola-
buje doprava, vlaky nejezdí nebo hrozí ri-
ziko srážky, autům dochází benzín, sema-
fory i veřejné značení nesvítí. To všechno
se děje při blackoutu. A právě proto je
třeba rychlá akce a důsledná komunikace.

ČEZ Distribuce spouští intenzivní komu-
nikaci se zainteresovanými subjekty a na
krizovou situaci reaguje okamžitě, do te-
rénu vyjíždějí stovky techniků, aby opravo-
vali poškozená zařízení. Přístup jim ale stě-
žuje rozmáčený terén a popadané stromy.
To je práce pro hasiče se speciální techni-
kou. Na řadu ale leckdy přijdou i záchranáři
– práce v takových podmínkách je velice
náročná a i přes dodržování všech pří-
sných bezpečnostních pravidel může dojít
k poranění. O celé situaci je nutné informo-
vat také místní úřady a média. ČEZ Distri-
buce proto na svém internetovém portálu
( HYPERLINK "http://www.cezdistribuce.cz"
www.cezdistribuce.cz) pravidelně zveřej-
ňuje aktuální informace, v pohotovosti je
tiskové centrum, aktivováno bylo i infor-
mační kalamitní pracoviště, které posky-
tuje zprávy o vypínání distribučních trans-
formačních stanic. Právě díky tomuto ne-

závislému komunikačnímu zdroji zůstává
ČEZ ve stálém spojení mezi dispečerským
pracovištěm společnosti a příslušným kraj-
ským krizovým štábem, který v nejvíce po-
stižených oblastech Královéhradeckého
a Pardubického kraje tvoří také přizvaní ko-
munikátoři ČEZ Distribuce. Krizový štáb
ČEZ Distribuce, který byl svolán pro oblast
Východ generálním ředitelem společnosti,
spolupracuje také na vyzvání s krizovými
štáby ministerstva průmyslu a obchodu
a ostatních dotčených resortů. K nejaktiv-
nější komunikaci však kvůli manipulaci
v soustavě, vymezování poruchových
stavů a odstraňování poruch dochází mezi
přenosovou soustavou ČEPS a také se se-
rvisními společnostmi Skupiny – ČEZ Dis-

tribuční služby, ČEZ Logistika a ČEZ Zákaz-
nické služby. Nedílnou součástí aktivní
sféry jsou také složky integrovaného zá-
chranného systému v čele s hasiči. 

Překážky bránící opravám vedení jsou
postupně odstraňovány a dodávky elek-
trické energie se obnovují. Díky součin-
nosti všech zmíněných složek proto mohl
být již v 17:45 ukončen stav nouze. ČEZ
Distribuce nicméně ještě pokračuje v od-
straňování jednotlivých poruch na vyso-
kém a nízkém napětí. Napájení všech od-
běratelů z distribuční soustavy je pak ob-
noveno před polednem následujícího
dne a tím je i ukončeno celé cvičení 
RESTART. 

Po podrobném prozkoumání celého prů-
běhu cvičení je možné z pohledu ČEZ Dis-
tribuce konstatovat, že komunikace a vzá-
jemná interakce účastníků aktivní sféry
byla standardně na velmi vysoké úrovni.
Úkolem do budoucna je docílit těchto vy-
sokých standardů i v komunikaci se třetími
subjekty, jako například se Správou želez-
ničních a dopravních cest, a to zejména při
detailní přípravě, při které se důkladně po-
suzuje, co a v jakém pořadí je možné vy-
pnout, zapnout, přepojit, eventuálně vyčle-
nit do ostrovního provozu. Postupu při zá-
sahu v případě živelních katastrof by také
pomohlo, kdyby si kraje, města či obce
zpracovaly jednoduchou analýzu, jak dlou-
hou dobu by v případě blackoutu dokázaly
pro ně důležité objekty jako třeba nemoc-
nice tzv. „přežít“ s náhradním zdrojem, re-
spektive i bez něho. Podrobné vyhodno-
cení cvičení bude trvat ještě několik týdnů
a provede jej ministerstvo průmyslu a ob-
chodu, které cvičení vyhlásilo. �

Barbora Půlpánová, mluvčí ČEZ

Při cvičném blackoutu se ČEZ Distribuce osvědčila
Z předběžného hodnocení cvičení RESTART, které se konalo 4. září a bylo největší zkouškou
komunikace při rozsáhlém výpadku proudu v České republice, vyplývá, že součinnost mezi stovkami
zúčastněných, včetně techniků ČEZ Distribuce, je velmi efektivní a na vysoké úrovni. Zlepšení se
nabízí u dalších subjektů, tzv. „neaktivní“ zóny. 
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Definice

Zásobování teplem se zásadně dělí na:
•  decentralizované (DZT), tj. z individu-

álních zařízení (topidel) nebo skupino-
vých zařízení (domovní a blokové ko-
telny) spalujících různá paliva, nebo
využívajících obnovitelné zdroje, např.
pomocí slunečních kolektorů nebo te-
pelných čerpadel a zásobujících byt,
příp. celý dům;

•  centralizované (CZT) z výtopen, teplá-
ren, spaloven, dodávek z průmyslo-
vých závodů pro obyvatelstvo nebo
jiné závody, z přírodních zdrojů (geo-
termální energie), z velkých stanic s te-
pelnými čerpadly, ze spaloven odpadu
atp.

Pro centralizované zásobování jsou
nezbytné tepelné sítě, které jsou vedeny
mezi jednotlivými zásobovanými objekty
volným prostorem.

Teplárenství = CZT + KVET. KVET se
ovšem může uplatnit jak v DZT (malé by-
tové nebo domovní agregáty), tak
i v soustavách CZT (velké agregáty parní,
motorové s jednotkami o výkonech vět-
šinou 3 - 15 MWe, příp. plynové turbíny.
KVET přináší úsporu paliva a tedy i škod-
livých emisí. Malé agregáty KVET pro in-
dividuální spotřebitele nebo pro domy
(snad s výjimkou tepelných čerpadel)
jsou v našich podmínkách drahé, nelze
tedy očekávat jejich hromadné použití.
V úvahu tudíž přicházejí jen větší a velké
agregáty KVET, tj. uplatnění v tepláren-
ství. Výhodou teplárenství je úspora
paliv, možnost použití ekologicky vyho-
vujícím způsobem i horší, a tudíž levnější

energetické zdroje, vč. paliv a energií
v DZT nevyužitelných (odpady, teplo
z průmyslu, jaderná energie).

U DZT odpadají nákladné tepelné sítě,
spotřebitelé mají přímý resp. větší vliv
na řízení provozu a tvorbu úsporných re-
žimů (úspory paliva). Avšak i u soustav
CZT se při správném řízení dají vytvořit
úsporné provozní režimy. Náklady na vy-
tápění a dodávku teplé užitkové vody
(TUV) mohou být vlivem úspory paliv při
KVET (a zejména při použití levnějšího
paliva) u CZT stejné jako při úsporném
DZT, nebo, ve většině případů, dokonce
nižší.

Soustavy CZT jsou:
•  malé, zásobující jen omezený počet

objektů (nebo malou skupinu domů)
na krátkou vzdálenost;

•  větší a velké, případně až oblastní –
vzdálenost mezi zdrojem a spotřebiteli
v řádu kilometrů, v Praze (v soustavě
Mělník – Praha) až více než 60 km.

Princip kombinované (sdružené)
výroby elektrické energie a tepla
(KVET)
Proces KVET probíhá ve společném zaří-
zení a jeho podstatou je využívání tepla
odváděného ze silové části oběhu, ve
které se získává elektrická energie. Toto
teplo by jinak bylo nevyužitým teplem
ztrátovým, které se, v případě KVET, zu-
žitkuje pro ohřev, vytápění, technolo-
gické procesy s potřebou tepla aj.

Princip KVET lze znázornit pomocí te-
oretického Carnotova oběhu (obr.1),
jehož tepelná účinnost ɳO je 

[1] ɳo =
Qe + Qo––––––––

Q

Qe = tepelný ekvivalent získané elek-
trické energie

Qo = získané teplo
Q = přivedené teplo

Z diagramu Carnotova oběhu je
patrné, že účinnost oběhu roste se zvy-
šováním teploty přiváděného tepla a sni-
žováním teploty odváděného ztrátového
tepla.

Podle typu použitého výrobního zařízení
je oběh:
•  parní a ORC (s organickým pracovním

mediem a s nižší teplotní úrovni), 
•  plynový (spalovací motory, plynové

turbíny) a paroplynový.

Pro praktické využití musí mít teplo
z KVET potřebnou teplotní úroveň.
Oproti parnímu kondenzačnímu oběhu,
kde se teplo odvádí zhruba při teplotě 
30 °C a nižší, musí parní oběh KVET kon-
čit expanzí v turbíně dříve, čímž se sníží
výtěžek elektrické energie, resp. elek-
trický výkon.

U parního oběhu tedy elektrický
výkon závisí na požadované úrovni tep-
loty odváděného užitného tepla. U ply-
nového a paroplynového oběhu je vý-
stupní teplota dostatečně vysoká, ne-
ovlivňuje tudíž výrobu elektřiny; žádná
závislost zde neexistuje.

U paroplynového oběhu je za plyno-
vým oběhem sériově řazen oběh parní.
V tomto oběhu teplota spalin na výstupu
z plynové turbíny postačuje k tomu, aby
ve spalinovém kotli byla možná výroba
páry k pohonu dodatkové parní turbíny.
V této dodatkové parní turbíně se, díky do-
stačující teplotě expandované páry na vý-
stupu uskutečňuje kombinovaná výroba.

Reálné oběhy mají průběh odlišný od
teoretických v důsledku zatížení ztrátami
tepelnými, tlakovými a mechanickými.

Vzorec [1] lze přepsat do tvaru

[2] ɳo =  
(Ƭp - Ƭe) + (Ƭe - Ƭo) =  (Ƭp - Ƭo)–––––––––––––––– –––––––Ƭp Ƭp

Ƭp = teplota při níž se teplo přivádí °C
Ƭe = teplota na výstupu ze silové části

oběhu °C
Ƭo = teplota odvodu tepla °C

Vzorec [2] názorně ukazuje, jak roste
hodnota ɳO se stoupající teplotou Ƭp

a klesající Ƭo.

Předpoklady pro použití KVET
Protože KVET přichází v úvahu i u zcela
malých zařízení, neexistuje prakticky
žádná dolní mez výkonu KVET. Horní hra-

Zásobování teplem a kombinovaná výroba elektřiny a tepla
(Definice, princip, základní vztahy, přehled technického řešení a zařízení, základní orientační údaje)
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Obr. 1. Porovnání oběhů
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nice naopak závisí na technické realizova-
telnosti a ekonomické výhodnosti. Pro-
tože větší a velké výkony KVET jsou v tep-
lárnách, je zřejmé, že o rozsahu, o míře
výhodnosti, rozhoduje i tepelná síť a ná-
klady s ní spojené. Je evidentní, že nutně
existuje jistá mez potřeby tepla, od které
se teplárenská soustava vyplatí. Ekono-
mickou výhodnost teplárenské soustavy
je třeba ověřit výpočtem. Důležitými fak-
tory jsou přitom zejména potřeba a spo-
třeba tepla, délka sítě a její cena a dispo-
nibilní palivo, resp. jeho cena.

Základním předpokladem pro použití
KVET je tedy potřeba tepla – od hodnot
nepatrných, potřebných k zásobování
jednoho bytu, až po velké potřeby, např.
regionálních soustav nebo pro zásobo-
vání velkých průmyslových komplexů.
Čím je doba využití maxima potřeby tepla
větší, tím jsou podmínky pro KVET a zři-
zování teplárenských soustav příznivější
a meze ekonomické výhodnosti nižší. 

Výhodnost KVET a její podmínky
Po energetické stránce je KVET výhodná,
spotřebuje-li na výrobu stejného množ-
ství elektřiny a tepla méně paliva (ener-
gie), než ostatní způsoby pro dodávku
stejného množství tepla a elektřiny. Jsou-
li tyto úspory paliva (energie) dostatečné,

mohou zajistit i ekonomickou výhodnost.
Pro výhodnost KVET je nutno využít ma-
ximum z tepla, které je k disposici, resp.
celé množství tohoto tepla.

Protože je možné opatřit totéž množ-
ství tepla a elektrická energie různými
způsoby, je nutno zjistit jejich vzájem-
ným porovnáním výhodnost. Ke stano-
vení, zda je využitím KVET možno ušetřit
palivo (energii), je zavedena (v rámci EU
jednotná) výpočtová formule. Má-li být
v daném případě použití KVET výhodné,
musí být spotřeba primární energie (pa-
liva) nižší, než spotřeba ve srovnání
s ekonomicky dostupnými způsoby
téhož množství elektřiny a tepla. Je-li
úspora paliva min. 10%, jde o tzv. vysoce
účinnou KVET.

O realizaci zařízení KVET rozhoduje,
s výjimkou zvláštních případů, jejich eko-
nomická výhodnost. Podle této výhod-
nosti je nutno volit koncepci centrály
KVET, jednotlivá zařízení, ale také využití.
Je proto nutno řadit výkon zařízení (v te-
pelném ekvivalentu) do základního dia-
gramu trvání potřeby tepla, (5.) 

Koncepce soustav CZT a KVET
Výroba elektřiny
Závislá výroba elektřiny prostřednictvím
KVET závisí na potřebě tepla a jejím prů-

běhu (na tvaru diagramu). Podstata je
nejlépe patrná z diagramu zatížení (tj.
seřazených potřeb tepla). 

Je třeba, aby podíl roční dodávky tepla
z KVET byl maximální, což zaručuje sou-
časně i maximálně výrobu elektřiny
a tedy prakticky též maximální ekono-
mický efekt. Podíl tepelné potřeby kryté
z KVET a maximální potřeby tepla 

Qr–––– = a = teplárenský součinitel
Q

Podíl roční dodávky tepla z KVET Q r
Ƭ

a roční spotřeby tepla Qr

Q rƬ–––– = ar = roční teplárenský součinitel
Qr

Velikost součinitelů α, αr záleží na
době využití Ƭ. Dobou využití rozumíme
počet hodin, po které se dodává roční
množství tepla Q při maximální potřebě
(výkonu) Q. Poněvadž Q a Qr je obvykle
známo, Ƭ se snadno určí. Velikost α zá-
visí na době využití Ƭ a pohybuje se
v mezích uvedených v následující ta-
bulce. Různé tvary diagramu danou hod-
notou Ƭ vedou k různým hodnotám α,
αr. (Tab. 1)

Potřeba tepla (1 – α) * Q se pokrývá
špičkovými horkovodními kotli, akumu-
lací, případně i dodávkami z jiného (prů-
myslového) zdroje. Záleží především na
ceně špičkového zdroje, jeho účinnost
není až tak důležitá, neboť dodávka z něj
je obvykle poměrně malá, příp. až zaned-
batelná (při větší Ƭ).

U tepláren se spalovacími motory se
obvykle vyžaduje doba provozu s plným
výkonem v rozsahu cca 5 000 hod/rok.
Optimální výkon je ovlivněn výrobou
energie, náklady na zařízení i dobou pro-
vozu v roce, a z toho vyplývající tvar dia-
gramu (např. cukrovarnická kampaň).
Nejvýhodnější velikost, resp. výkon zaří-
zení se až na výjimky určují pomocí vari-
ant. Snahou je dosažení co největšího
výtěžku energie při co nejnižších inves-
tičních a provozních, nákladech na zaří-
zení. 

Soustava může mít i více zdrojů – tep-
láren, výtopen, průmyslových, případně
i geotermálních či jiných, zdrojů. Zdroje,
jejichž umístění je možno volit, se umis-
ťují v závislosti na rozložení potřeby
tepla. Přitom se musí přihlížet k co
možná optimálnímu průběhu tras te-
pelné sítě, které musí být vedeny tak,
aby podchytily maximum i možné po-
třeby tepla. Tepelné zatížení sítě má činit
(1) – 2 MW/km trasy. Průměry použitých
potrubí ovlivňují náklady investiční
a provozní (tepelné ztráty, množství do-
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Obr. 2. Diagram zatížení

Tab. 1

Tab. 2 Tab. 3
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pravované energie) a obvykle se pohy-
buje v mezích DN 90 – DN 1200 a, jen vý-
jimečně, větší.

Orientační hodnoty určující dopravní
kapacitu MWt potrubí pro sytou páru
a vodu uvádí tabulky 2 a 3.

Často není respektována skutečnost,
že u tepelných sítí existují ztráty na pře-
nášeném výkonu (kWt, MWt) a ztráty na
přepraveném množství (MWht). Ztráty
na výkonu se zhruba pohybují kolem 
1 %, ovšem u potrubí malých průměrů
a při velmi nízkém měrném zatížení
kWt/m2 (např. jen 0,2), tedy u sítí velmi
rozlehlých může dostoupit ztráta na vý-
konu třeba až na 10 %. A protože roční
ztráta je větší v poměru z/Ƭ, může při
době provozu z = 6 000 –8 000 hodin
a době využití Ƭ = 2 000 hodin být roční
ztráta 

10 * (6 000 ÷ 8 000)/2 000 = 30 – 40 %

a při Ƭ < 2 000 pak ještě větší. Případ
z praxe ukázal roční ztráty vyšší než 
37 %. 

Pokud se teplota vody během doby
provozu podle ročních podmínek sni-
žuje, jsou roční ztráty úměrně nižší.

Tepelné ztráty závisí na teplotě teplo-
nosné látky a na dokonalosti tepelné izo-
lace. Přiložená tabulka uvádí možné
ztráty při, dnes většinou používaných,
přenosu předizolovaným potrubím
[W/m].(Tab. 4)

Výhodou vodních sítí je možnost cen-
trálního řízení změn teploty vody. Parní
sítě mají možnost centrální regulace
změnou tlaku páry jen v omezeném roz-
sahu, v těchto sítích se proto uplatňuje
regulace místní, pro kterou jsou u páry
příznivější podmínky. 

Hlavní výrobní jednotky pro KVET
Parní systémy
Kotle pro parní teplárny mají tlak 38 bar,
u větších tepláren 64 a 90 bar. Největší
teplárny, příp. elektrárny s dodávkou
tepla, pak tlaky až 160 – 170 bar. Nižší tlak
≤ 25 bar mívají kotle s výkonem ≥ 20 t/h,
i když i zde mohou být tlaky vyšší.

Parní turbíny pro KVET jsou:
protitlakové;
kondenzační odběrové s regulovanými
odběry (obvykle 2 odběry);
kondenzační odběrové s neregulova-
nými odběry (v elektrárnách s dodávkou
tepla).

Výkon protitlakových turbín (PT) je zá-
vislý na potřebě tepla. Kondenzační od-
běrové turbíny jsou na potřebě tepla ne-
závislé nebo jen částečně závislé – podle

toho, jak je dimenzován kondenzační díl
turbíny. PT mají výkon min. 1 MW, v ně-
kterých případech i méně. Čím je přitom
výkon větší, tím vyšší je tlak. Největší vý-
kony protitlakových turbín jsou většinou
do 20 MW, jen ve zvláštních případech,
kdy je větší, resp. velká doba využití ma-
xima potřeby tepla se vyskytují jednotky
vyššího výkonu. Obecně se PT uplatňují
v oblasti malých a menších výkonů, u vý-
konů větších se používají turbiny konden-
zační odběrové. PT, zejména menších vý-
konů, jsou provozně pružné (dokážou
měnit rychle výkon). Jsou konstrukčně
jednodušší a proto i levnější. Jejich po-
užitelnost je ovšem omezena jejich zá-
kladními, charakteristickými vlastnostmi.
Jsou typickým představitelem KVET. 

Protože při zásobování teplem jsou
v jednotlivých případech podmínky
velmi různé, je také zásobování teplem,
resp. energií v jednotlivých případech
zcela individuální. 

Spalovací motory
Pro KVET využívané spalovací motory
jsou nejčastěji plynové na zemní plyn
nebo bioplyn, méně často vznětové (die-
sel). Jejich výkon se pohybuje od 1 kWe

do 10 - 14 kWe, vyskytují se však i jed-
notky větší.

Elektrická účinnost se pohybuje od cca
32 % do cca 45 – 47 %, u největších mo-
torů. Tepelný výkon činí cca 1,2 a více vý-
konu elektrického, u velkých je tepelný
výkon shodný s elektrickým a u motorů
největších pak činí 0,95 výkonu elektric-
kého. Spalovací motory jsou provozně
pružné a spolehlivé. Nejmenší jednotky
se uplatňují u malých individuálních za-
řízení (ta jsou v našich podmínkách ne-
úměrně drahá), ve kterých se tepelný
výkon, až několikanásobně, zvyšuje přit-
ápěním hořákem. Pro dodávku tepla do sítě
(teplárenské řešení) přicházejí v úvahu mo-
tory s výkonem od cca 100 kWe , nejčastěji
pak cca 300 – 1 000 kWe . Dnes největší tep-
lárny vybavené spalovacími motory mají
výkon 40 – 50 MWe (Ázerbájdžán) a 220
MWe (USA).

Plynové turbíny
Výkon plynových turbín se pohybuje od
cca 800  kWe až do cca 390 kWe. Výjim-
kou jsou americké Capstone 60 kWe

a 200 kWe s tepelným výkonem 110 kWt

a 250 kWt, které při účinnosti 28 % 
a 29 % pracují s otáčkami 60 000 ot./min.
Pracovní teploty a účinnosti ostatních PT
jsou 1 100 °C a 32 % až cca 1 500 °C a 39
% u největších (Kawasaki 10 MWe, 40%).
Vysokou účinností se také vyznačují PT
Turbomach 10 MWe, přes 39 %.

Výhodou PT je možnost rychlého
startu, provozní pružnost a nízké emise.
PT jsou základním prvkem v paroplyno-
vých zařízeních, kde vysoké teploty jejich
spalin umožňují výrobu přehřáté páry ve
spalinovém kotli. Využitím této páry
v parní turbíně, zařazené za turbínu ply-
novou, se zvyšuje výkon a účinnost ce-
lého soustrojí až na cca 60 %.

Palivové články
Palivové články vyrábějí elektrickou
energii v elektrochemickém procesu, cel-
ková účinnost (využití energie) se pohy-
buje nad 90 %. Existují tři typy (Tab. 5)

Elektrická účinnost a výkon palivových
článků roste s teplotou, úměrně tomu
klesá výkon tepelný. Celkově jsou pali-
vové články stále ve vývojovém stadiu.
Jejich výkon (jednotlivých článků) je cca
1 – 2 kWe. Počítá se s nimi pro jednotlivé
byty a rodinné domy. V několika přípa-
dech byl z jednotlivých palivových
článků složen „milíř“ (agregát) s celko-
vým výkonem 200 kWe, v jednom pří-
padě pak 1 000 kWe.

Tepelná čerpadla
Princip přečerpávání tepla spočívá
v tom, že pracovní látka v uzavřeném
okruhu (kupř. čpavek) v kapalném stavu
při teplotě i pod 0°C (až do -33,4°C) může
odebírat teplo z nízkopotenciálních
zdrojů (např. vzduch, vodní toky, země).
Teplem odebraným zdroji se ve výpar-
níku pracovní látka odpaří a vzniklé páry
se kompresí ohřejí na takovou teplotu,
která umožňuje jejich využití k ohřevu
(kupř. topné vody). Chlazením přejde ve
srážníku (kondenzátoru) pracovní látka
do kapalného stavu. Její tlak je následně
uvolněn (v redukčním ventilu), takže cy-
klus se může opakovat.

Tepelná čerpadla jsou kompresorová
(s kompresorem s elektropohonem)
a absorpční. U čerpadel absorpčních se
páry vzniklé z pracovní látky pohlcují ve
vodě, jejíž tlak se zvyšuje čerpadlem. Ná-
sledně se ohřevem páry pracovní látky
z vody vypuzují a předávají teplo ode-
brané ze zdroje. Místo kompresoru je zde
vodní čerpadlo.

Činnost tepelných čerpadel lze princi-
piálně znázornit v levotočivém Carno-
tově diagramu. Obr. 3. 

Přednostně se používají tepelná čer-
padla s elektropohonem a jejich výkon
se pohybuje od cca 1 kW až do několika
desítek kWe (100 kWe). Ve zvláštních pří-
padech byla použita tepelná čerpadla
o velkém výkonu pro výtopny zásobující
větší oblasti – největší se třemi tepel-
nými čerpadly a celkovým výkonem
120 MW. Takové větší stanice jsou vyba-
vovány záložními, resp. špičkovými kotli
i akumulátory tepla. Absorpční čerpadla
se uplatňují zpravidla u větších výkonů.   

Q Qo + Qe Qo[3] Hodnota ––––– = –––––––– = ––––– +
Qe Qe Qe

+ 1 = ɛTC = topný faktor42
3I2013

Tab. 4

Tab. 5
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QoɛTC = ––––– = chladící faktor
Qe

U tepelného čerpadla je žádaným vý-
sledným efektem dodané tepla, do kte-
rého spadá i tepelný ekvivalent přive-
dené energie, u strojního tepla je to jen
teplo odvedené chlazením. Proto je
topný faktor o 1 větší, než u chlazení   ɛTC

= ɛch + 1 .
Hodnota ɛTC ve skutečnosti nižší vlivem

účinnosti tepelného čerpadla, která je
u malých jednotek cca 0,4, u větších cca
0,6.

Velikost topného faktoru se zvětšuje
s růstem teploty zdroje a zejména se
zmenšením rozdílu T1 – T2. (Tab. 6)

Protože výroba elektřiny se uskuteč-
ňuje s účinností cca 33 % – 34 % (v tu-
zemských kondenzačních elektrárnách)
a s přihlédnutím ke ztrátám v rozvodu
elektřiny musí být, má-li být dosaženo
úspor primární energie (paliv), ɛTC ≐

2,85. Při použití elektrické energie, např.
z vodních elektráren, může být tato dolní
mez nižší. Ve výhodě jsou proto země
s rozhodujícím podílem výroby elektřiny
z vodní energie (např. Norsko).

Tepelná čerpadla vzduch-voda mohou
pracovat i při teplotě vzduchu pod 
-20 °C. To ovšem radikálně snižuje veli-
kost topného faktoru a spolu s cenou
čerpadel, činí jejich použití pro bytové
potřeby diskutabilním. Jejich nasazení je
nutno posuzovat v jednotlivých přípa-
dech individuálně. 

Strojní chlazení je principiálně stejný
proces jako u tepelných čerpadel s tím

rozdílem, že žádanou výslednou hodno-
tou je teplo odebrané chlazenému pro-
středí, ekvivalent přivedené energie Qe
do ní nespadá. V důsledku toho je chla-
dicí faktor o 1 menší, než faktor topný [3]

Qc [4] Hodnota ––––– = ɛTC chladící faktor
Q

ɛch = ɛTC – 1

Tepelné sítě
Parní sítě se dnes prakticky používají jen
tam, kde významný podíl dodávané
energie připadá na potřeby pro techno-
logii, převážně tedy v průmyslových zá-
vodech a s teplotou páry až cca 500 °C –
v závislosti na požadavcích vyplývajících
z použitých technologií. Obecně je však
snaha o co možná nejnižší teplotu teplo-
nosné látky, neboť se tím zvyšuje výroba
elektrické energie v KVET a snižují te-
pelné ztráty.

Tlakové ztráty se u parních sítí pohy-
bují obvykle v mezích od 0,5 až 1 bar/km.
Tato hodnota je dána investičními ná-
klady a cenou tepelných ztrát (s průmě-
rem potrubí rostou) a její spotřebou
energie pro dopravu tepla (tj. v důsledku
ztrát nevyrobenou elektřinou u parních
a spotřebou čerpadel u vodních sítí). Rá-
dius parních sítí, tj. praktický okruh, kte-
rým je vymezena možnost dodávek, je
obvykle několik km. Jen při dopravě páry
mezi zdrojem a jedním místem (bez dis-
tribuce) může být vzdálenost větší.

Vodní sítě rozlišujeme teplovodní (do
105 °C) a horkovodní (> 105 °C).

Teplovodní sítě ve veřejném sektoru
prakticky zcela vytlačily dřívější parní
sítě. Mají menší tepelné ztráty a naopak
větší rádius (Mělník – Praha více než
60 km).

Provedení sítě může být kanálové, kdy
je potrubí uloženo v kanále různého pro-
vedení, nebo bezkanálové. Bezkanálové
provedení je realizováno předizolova-
ným potrubím, které je uloženo v trubko-
vém ochranném obalu (plastová trubka)
ve kterém je meziprostor (mezi samot-
ným potrubím a ochranou trubkou) vy-
plněn izolací.

Tepelné sítě mohou být uloženy v zemi
(v provedení kanálovém nebo bezkaná-
lovém), vedeny po zemi (předizolované
potrubí na nízkých patkách. Nadzemní

vedení na sloupech přicházejí v úvahu
prakticky jen v průmyslových areálech.
Vedení pozemní jsou nejlevnější, musí
však být dobře izolována. Dálková ve-
dení volným terénem (přespolní) jsou
prakticky vždy pozemní. Distribuční (roz-
vodné) sítě jsou většinou podzemní, pro-
pojovací vedení – tepelné napáječe – na-
opak pozemní, přičemž v některých pří-
padech mohou pracovat i s vyššími tep-
lotami. Záleží vždy na místních podmín-
kách.

Náklady na tepelné sítě tvoří vý-
znamný a příp. až převažující podíl z cel-
kových investičních nákladů na soustavu
CZT. 

Teplárenství v jednotlivých zemích
Obecně lze konstatovat, že veřejné tep-
lárenství je více rozšířeno v zemích
s chladným klimatem. V jižních zemích
se teplárny vyskytují (téměř) jen v prů-
myslových areálech.

Teplárenství má největší rozsah v Dán-
sku, kde díky promyšlené energetické
koncepci a její důsledné realizaci se podíl
tepla dodávaného z tepelných sítí blíží 
70 %, přitom naprostá většina pochází ze
zdrojů KVET. Také technická úroveň
těchto soustav je vysoká, zejména na
straně odběratelů. Zajímavostí je, že ve-
řejné teplárny jsou i v Číně, teplárny zá-
vodní se ovšem budují bez ohledu na
místní klima všude.

Historie teplárenství, tj. centralizova-
ného zásobování teplem u nás, počíná již
koncem 19. století. V roce 1906 byla vy-
budována teplárenská soustava v rozsá-
hlém areálu psychiatrické léčebny
v Praze-Bohnicích. Jako zdroj tepla
k ohřevu topné vody sloužila výfuková
pára ze dvou parních strojů vyrábějících
elektřinu. V následujících letech byla vy-
budována do roku 1989 řada i větších zá-
vodních teplárenských soustav. První ve-
řejná soustava CZT u nás vznikla v roce
1921 v Ústí nad Labem ze staré městské
elektrárny, později i řada větších a vel-
kých veřejných i závodních soustav. Poz-
ději byly budovány především motorové
teplárny. Výjimkou je soustava Měl-
ník – Praha a vytápění Týna nad Vltavou
odpadovým teplem z Jaderné elektrárny
Temelín (JETE). Přestavby parních sítí na
horkovodní byly uskutečněny v řadě pří-
padů. Taková přestavba proběhla i v Če-
ských Budějovicích, takže do budoucna
zde zůstává otevřená i možnost zásobo-
vání odpadovým teplem z JETE.

Technická úroveň našeho teplárenství
byla vždy velmi vysoká, a odpovídala tech-
nickým požadavkům a úrovni v daném ob-
dobí. Pro ilustraci situaci plně vystihuje jak
výše uvedená soustava z roku 1906, tak
i využití tepla z jaderné elektrárny Bohu-
nice (ještě za bývalého Československa),
v posledním období (z ČR) pak soustava
Mělník – Praha a „jaderného“ tepla z Te-
melína. �

Dr. Ing. Josef Vlach, DrSc.
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Obr. 3. Carnotův diagram

Tab. 6

x) Nižší hodnoty platí pro menší tepelná
čerpadla, vyšší pro větší tepelná čerpadla
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Váš partner v oblasti akreditovaného zkušebnictví, výzkumu a vývoje

Držitel certifikátu ISO 9001, nezávislé akreditované laboratoře splňují ČSN EN ISO/IEC 17025
Prověřený dodavatel z hlediska požadavků ČEZ, a.s.

Nabízené služby - Energetika:
•  měření, analýza a snižování vibrací a hlučnosti, vyvažování rotačních strojů (turbíny, generá-

tory, čerpadla, převodovky, ventilátory atd.)
•  kontrola dynamických vlastností základů strojních zařízení
•  výpočet dynamického chování ložisek, rotorů a rotorových soustav
•  materiálové zkoušky - chemické, metalografické, mechanické, creepové
•  posuzování zbytkové životnosti energetických zařízení (kotle, turbíny atd.)
•  měření provozních napětí a sil u energetických zařízení 
•  komplexní rozbory provozních poruch
•  žárové nástřiky pro prvovýrobu i renovaci (ucpávky, vřetena, pánve, čepy atd.)
•  výpočty pevnosti a únavové životnosti konstrukcí
•  výpočty proudění v energetických strojích a zařízeních 
•  zkoušky seismické odolnosti a otřesuvzdornosti

Využití našich služeb Vám přinese zvýšení spolehlivosti a životnosti Vašich výrobků a zařízení
a tím i značnou úsporu finančních prostředků.

Reference:
DOOSAN ŠKODA POWER, ČEZ, ÚJV Řež, Slovenské elektrárne, ŠKODA JS, Armatury Group,  Uni-
ted Energy, Ansaldo Energia, Babcock Al-Khodari, General Electric, BRUSH SEM, ZAT, ŠKODA
Praha, SIGMA PUMPY HRANICE, Wikov Gear, Severočeské doly, elektrárny a teplárny v ČR i za-
hraničí. 

Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.
tel.: 379 852 275, fax: 378 134 290

e-mail: vyzkum@vzuplzen.cz, www.vzuplzen.cz
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Především děkuji za pozvání na tento
seminář a dovolte mi na úvod pár
slov k výstavbě dvou diskutovaných

nových bloků Jaderné elektrárny Temelín.
Jak už jsem na toto téma řekl několikrát,

jsem člověkem konzervativním s konzis-
tentními názory. Temelínem se zabývám již
patnáct let, vlastně od doby, kdy jsem byl
pověřen na velvyslanectví ČR ve Vídni
česko-rakouskou komunikací této proble-
matiky a podílel jsem se také na dohodě
z Melku. Dlužno dodat, že jsem na amba-
sádě ve Vídni i několikrát denně komuni-
koval s nejrůznějšími tzv. protitemelín-
skými organizacemi, jak našimi, tak rakou-
skými nebo německými, a tvrdím, že ba-
zální lidské obavy či dokonce strach z ja-
derné energetiky jsou legitimní, pokud se
však nezakládají na fundamentu ideologie,
mýtů či záměrných dezinformací. I v tak
složité debatě, jakou jaderná energetika
bezesporu je, je potřeba uvažovat normál-
ním „selským rozumem“. Na základě
mých patnáctiletých zkušeností s tématem
JE Temelín a energetikou mohu s klidným
svědomím říci, že to celé v podstatě zase
tak složité není.

Z pohledu nejpalčivější „ekologické di-
skuse“ nejen v EU, ale celosvětově nutno
na prvním místě zdůrazňovat, že jaderné
elektrárny nespalují fosilní palivo, a tím
pádem za provozu neuvolňují žádné emise
CO2, SO2, NOX ani TZL. Jelikož se tedy
jedná o nízkouhlíkový zdroj, považuji jader-
nou energii za vysoce ekologický zdroj
energie, který z tohoto pohledu při svém
provozu nezatěžuje životní prostředí.

Dostatečně výmluvný je fakt, že při na-
hrazení hnědouhelných elektráren jader-
nou elektrárnou o 2000 MW instalovaného
výkonu ušetříme za rok až 336 tisíc vagonů
plných uhlí, takže takový vlak by měl délku
více jako 4500 km, což znamená, že by dva-
krát dokola obtočil celou naši zemi podél
její hranice.

Jedna z dalších předností jaderné elekt-
rárny je vysoký poměr výkonu a výroby
k zastavěné ploše ve srovnání s jinými
zdroji, čímž se minimalizuje zábor půdy
potřebný pro výrobu elektřiny.

Pokud bychom chtěli nahradit 2 nové
bloky v Temelíně fotovoltaikou, potřebo-
vali bychom zabrat plochu 50 tisíc fotbalo-
vých hřišť a v případě větrných elektráren
by to bylo skoro 180 tisíc fotbalových hřišť.
Tak takový fotbal si opravdu představit ne-
dovedu.

Jaderné elektrárny ve srovnání s ostat-
ními zdroji vykazují také nízkou energetic-
kou náročnost výroby a krátkou energetic-
kou návratnost a mají také velmi nízkou su-
rovinovou náročnost v poměru k jednotce
vyrobené elektřiny.

Co se týče bezpečnosti provozu, tak mo-
derní typy jaderných elektráren využívají
pro chlazení reaktoru pasivní systémy ne-
závislé na akcích obsluhy a tím omezují ri-

ziko lidské chyby. Vždy a všude zdůrazňuji,
že ještě před environmentálními efekty je
pro mě prvořadou prioritou bezpečnost.
Byť v životě nelze se 100% jistotou vyloučit
nic, tak míra pravděpodobnosti dopadu
např. meteoritu na kontejment jaderné
elektrárny je 1:500 milionům, zatímco
pravděpodobnost, že vyhrajete Jackpot ve
Sportce je 1:14 milionům – tedy více jako
35krát vyšší.

Také ukládání „jaderných odpadů“ je
z hlediska životního prostředí již technolo-
gicky dobře zvládnuté, nehledě k vývoji
nových technologií tak, aby bylo možné
použité palivo ještě dále energeticky využí-
vat, protože z dnešního pohledu „vyhořelé
palivo“ obsahuje stále ještě skoro 95 %
energie, kterou ale zatím neumíme využít.

Množství radiace vypouštěné při běž-
ném provozu je víc než tisíckrát nižší, než
záření z přírodních zdrojů. Podle Ústavu ja-
derného výzkumu v Řeži se jaderné elek -
trárny podílí na celkové dávce obyvatel-
stvu ČR pouze 0,04 %, zatímco radon v bu-
dovách 44 %, kosmické záření 14 % a lékař-
ská zařízení 11 %.

Z pohledu ekonomiky je určující dlouhá
doba životnosti jaderných elektráren (dnes
běžně 60 let), vysoké investiční a k nim re-
lativně nízké provozní náklady, to vše při
vysoké době maxima. Investiční náklady
tvoří převážnou část výrobních nákladů ja-
derných elektráren (cca 60 % oproti 30 – 
35 % u uhelných a 15 – 20 % u plynových).
Oproti tomu palivové náklady tvoří pouze
malou část výrobních nákladů ve srovnání
s uhelnými či plynovými elektrárnami
a z toho vyplývá pouze minimální závislost
výrobních nákladů jaderné elektrárny na
cenách paliva. Jaderné elektrárny jsou
i mezi jednotlivými typy nízkoemisních
elektráren v porovnání výrobních nákladů
na jednotku elektrické energie tím nejlev-
nějším způsobem snižování emisí sklení-
kových plynů.

Věcná diskuse o dostavbě třetího a čtvr-
tého bloku pro mě nemá ale jenom para-
metr ekonomický a ekologický, ale také
významný parametr surovinové a energe-
tické bezpečnosti a také politické nezávi-
slosti naší země, což se samozřejmě od-
ráží i v mezinárodním politickém kon-
textu.

Při růstu hrubého domácího produktu
roste spotřeba elektrické energie, a to přes
všechna úsporná opatření, ať už na straně
spotřebičů nebo na straně například ener-
getické náročnosti budov. V roce 2025, kdy
by měly být třetí a čtvrtý blok Jaderné
elektrárny Temelín podle schváleného har-
monogramu prací spuštěny, bude Česká
republika v současném energetickém mixu
na energeticky neutrální úrovni a po tomto
datu by byla energeticky deficitní - tedy
stále víc závislá na dovozech.

Prolomení těžebních limitů by problém
oddálilo maximálně o deset let. Pokud by
Česká republika v této době dosluhující
zdroje elektrické energie nenahradila, při-
šla by o energetickou a s ní spojenou su-
rovinovou a potažmo ekonomickou nezá-
vislost a bezpečnost. Pokud vezmeme
v úvahu životnost nových bloků, která je
cca 60 let, šlo by v podstatě o náhradu sou-
časných energetických zdrojů, které
v tomto čase už nebudou funkční, a o za-
jištění dostatečného množství elektrické
energie ze stabilního zdroje i pro příští ge-
nerace.

Platí tady jednoduchý zákon – zvyšující
se kvalita života s sebou nese rostoucí spo-
třebu elektrické energie. Využití jaderné
energie je téměř nulovým emisním zdro-
jem a tou nejmenší zátěží pro krajinu a ži-
votní prostředí.

Výstavba 3. a 4. bloku ETE je tak pro mě
vhodnou alternativou, z hlediska našich
národních energetických zájmů - tedy
zájmů našich občanů, dokonce alternati-
vou prioritní. �

K výstavbě nových energetických bloků v JE Temelín
Otiskujeme úvodní slovo ministra životního prostředí Tomáše Jana Podivínského k výstavbě nových
energetických bloků v Jaderné elektrárně Temelín, které přednesl na semináři konaném 5. září.
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Opět vysoká zahraniční účast

Stejně jako v minulých letech, i letos se při-
bližně třetina vystavovatelů hlásí ze zahra-
ničí, především pak z Německa, Slovenska,
Turecka a Itálie. Turecko, jako partnerská
země ročníku, bude zastoupeno přibližně tři-
ceti firmami, což otevírá řadu příležitostí
k navázání kontaktů na tomto dynamicky se
rozvíjejícím trhu. Dále se do Brna vracejí
firmy z Velké Británie a Španělska včetně ob-
chodní komory a mezi nová teritoria patří
také Dánsko. Vedle tradičně se účastnících
zahraničních firem, se představí také zcela
noví vystavovatelé, mj. z Polska, Německa,
Rakouska, Itálie nebo Rumunska. 

Řada zemí se opět prezentuje oficiálním
stánkem. Zajímavostí bude expozice Ud-
murtské republiky z Ruska sdružující šest vy-
stavovatelů. Reprezentativní oficiální účast
bude mít také Thajsko. K zemím, které se pre-
zentují oficiální expozicí, se po delší době
opět připojila také Velká Británie. Její stánek
připravuje Asociace strojírenského průmyslu
a UK Trade & Investment. Tradiční kolektivní
expozice chystá německý svobodný stát Ba-
vorsko a Spolkové ministerstvo vzdělávání
a výzkumu, z dalších zemí pak Slovensko,
Rusko, Čína, Francie, Švýcarsko a Rakousko.

Lídři nebudou chybět
Jádrem a dominantou veletrhu zůstává obor
obráběcí a tvářecí stroje, kde se představí
všichni významní tradiční vystavovatelé. Br-
něnský veletrh je pro ně obchodním vrcho-
lem roku nejen pro český trh. „Každá účast
nám přináší nové obchodní kontakty a po-
máhá nám udržovat spojení s těmi již získa-
nými,“ říká Jaroslav Tyc, majitel společnosti
Strojírna Tyc, která speciálně pro MSV 2013
nechává nový model stroje a návštěvníkům
představí také nový systém automatické vý-
měny hlav. Věrným účastníkem MSV je také
firma Heidenhain, která na veletrhu oceňuje
rostoucí zájem o obor třískového obrábění
kovů ze strany odborných škol, ale i celé od-
borné veřejnosti. „MSV je svým rozsahem je-
diná výstava svého druhu v České republice.
Její význam spočívá v možnosti setkat se jak
s výrobci strojů, tak i s jejich uživateli, a vy-
slechnout názory a podněty pro další vylep-
šení a zkvalitnění našich produktů i služeb,“
uvedl Jan Štědrý. Obráběcím strojům je opět
vyhrazen největší a nejmodernější pavilon P,
kde návštěvníci najdou stánky firem jako
TOS Varnsdorf, TOS Kuřim, Kovosvit MAS,
Tajmac-ZPS, Itax Precision, DK machinery,
Dayton Progress, Semaco, Mikron Moravia,
Yamazaki Mazak, ŽĎAS a mnohých dalších. 

Druhým největším oborem jsou materiály
a komponenty pro strojírenství. Ani zde ne-
budou chybět lídři trhu jako ArcelorMittal,
který v Brně vystavuje každý rok a loni jeho
stánek přilákal bezmála tři tisíce návštěvníků.

Z ocelářských firem se dále představí třeba
Union ocel, Ferona, U.S. Steel Košice nebo
Karla.

Číslem tři v počtu vystavovatelů bude
obor elektronika, automatizace a měřicí tech-
nika s firmami jako Mitutoyo, Balluff, KUKA,
National Instruments, ABB či Olympus Czech
Group. Samozřejmě nechybí ani společnost
Siemens, která se zúčastnila všech dosavad-
ních ročníků MSV. „Již tradiční účast na vy-
stavovatelské akci, jejíž význam přesahuje
hranice České republiky, je pro nás vítanou
příležitostí pro setkání se stávajícími i poten-
ciálními zákazníky, kteří mají zájem o špič-
kové vybavení v oblasti řízení obráběcích
strojů. Veletrh samotný a jeho doprovodné
akce rovněž velmi silně rezonují v odbor-
ných, ale i obecných médiích, což nám umož-
ňuje komunikovat aktivity společnosti Si-
emens a její nabídku pro průmyslovou vý-

robu nejen směrem k odborné, ale také širší
laické veřejnosti,“ říká ředitel obchodního
úseku Motion Control Jiří Karas. Součástí ex-
pozice Siemens bude mj. prezentace soft-
waru a služeb v oblasti řízení životního cyklu
výrobků - Product Lifecycle Management.
K vidění bude také oběžné kolo vodní turbíny
či automatická převodovka DQ200, která se
používá ve vozech značky Škoda, VW, Seat
a Audi. „Obě tyto komponenty s vysokými
nároky na přesnost výroby spojuje precizní
zpracování na obráběcích strojích vybave-
ných řídicím systémem Sinumerik z pro-
dukce společnosti Siemens,“ dodává Jiří
Karas. 

Lídři nebudou chybět ani ve tradičně silně
obsazeném oboru zpracování plastů, kde vy-
stavují firmy jako Arburg, Engel, Wittmann,
Kuboušek, Radka či Mapro.

Zcela nově je koncipována prezentace do-
pravních a logistických oborů. Letos se sice
nekoná veletrh Transport a Logistika, ale jeho
obsah v rámci strojírenského veletrhu zůs-

tává. Zatímco vnitropodniková logistika, tj.
intralogistika je jedním z oborů MSV, logis-
tické a dopravní služby přešly pod nový ve-
letrh EUROTRANS. Do intralogistiky spadají
především obory skladování, manipulace
a vnitropodnikové dopravy, které na veletrhu
Transport a Logistika patřily k nejpočetněji
zastoupeným. První ročník veletrhu EURO-
TRANS proběhne souběžně s MSV, ale pouze
ve třech dnech, od úterý 8. října do čtvrtka
10. října. Jeho dějištěm bude pavilon G2, kde
se uskuteční také konferenční program. EU-
ROTRANS navazuje především na veletrh
AUTOTEC, jeho hlavní náplň bude tvořit
autoservisní technika.

Hlavním tématem je Automatizace
Hlavním tématem MSV 2013 bude projekt
AUTOMATIZACE – průřezová prezentace mě-

řicí, řídicí, automatizační a regulační tech-
niky, která je součástí všech deseti oboro-
vých celků veletrhu. Vzhledem k významu
průmyslové automatizace a trvalému zájmu
vystavovatelů se pořadatelé rozhodli povýšit
původní bienále na každoroční součást MSV. 

Účast v projektu AUTOMATIZACE přináší
firmám několik významných benefitů. Přede-
vším jde o zviditelnění automatizační tech-
niky v rámci portfolia MSV a ve výstavních
pavilonech. Na automatizaci se klade důraz
v propagaci a medializaci MSV. Odborní náv-
štěvníci jsou cíleně oslovováni s informacemi
o oborových novinkách a trendech v průmys-
lové automatizaci. V rámci prestižní soutěže
Zlatá medaile se uděluje speciální cena nej-
lepšímu exponátu z oboru průmyslové auto-
matizace, měřicí, řídící, automatizační a regu-
lační techniky. A v neposlední řadě se tématu
automatizace cíleně věnuje také odborný do-
provodný program, jehož součástí budou tra-
diční konference Vize v automatizaci a Machi-
nes Communicate. �

Strojírenský veletrh o klíčových tématech průmyslu
Od 7. do 11. října 2013 se na brněnském výstavišti uskuteční již 55. mezinárodní strojírenský veletrh.
Pořadatelé očekávají 1500 vystavujících firem ze všech klíčových průmyslových oborů od výroby
obráběcích strojů až po elektrotechniku a automatizaci. 
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Účastníci programu ČEZ Potentials se
uprostřed prázdnin vypravili na ex-
kurzi do přečerpávací vodní elektrárny

Dlouhé Stráně. Výlety do elektrárenských pro-
vozů patří k aktivitám, jimiž společnost ČEZ
rozvíjí zájem a motivaci nových zaměstnanců.
Program je určen především pro absolventy
technických oborů, zajímavé pozice však na-
bízí i studentům ekonomie či práv. Absolventi
během jednoho roku získají celkový přehled
o strategii firmy a představu o příležitostech
profesního růstu.  

Rozvojový trainee program pro absolventy
vysokých škol s názvem ČEZ Potentials orga-
nizuje Skupina ČEZ každoročně již od roku
2005. Vybraní nováčci se podílejí na zajíma-
vých projektech, rozvojových programech, se-
tkáních s TOP manažery a pravidelně vyrážejí
mimo svá pracoviště. Letos mají za sebou
návštěvu běžně nepřístupného primárního
okruhu v obou našich jaderných elektrárnách
nebo provozů elektrárny v Dalešicích a Ledvi-
cích. Nyní si prohlédli i přečerpávací vodní
elektrárnu s největším spádem v České repub-
lice, Dlouhé Stráně na Moravě. Petra Diviše
z útvaru fúze a akvizice nadchla okolní krajina:
„Elektrárna ideálně zapadá do svého přírod-
ního okolí. Žasl jsem, že celá nádrž byla vytvo-
řena uměle. Navíc nám vyšlo skvělé počasí,
výlet se vydařil.“ 

Letošní nábor do programu ČEZ Potentials
vrcholí 1. října, kdy do zaměstnání nastoupí
nová pětka vysokoškoláků. To však nezna-
mená, že by se ta stávající loučila. „Nestává
se, že bychom našim trainee nenabídli pra-

covní smlouvu na dobu neurčitou. Do pro-
gramu zařazujeme talentované uchazeče
a cílem je dlouhodobá spolupráce,“ říká Ro-
mana Květoňová, koordinátorka projektu.

Martin Valášek svůj první pracovní rok shr-
nuje slovy: „Po VŠE jsem si chtěl zkusit nějaký
program pro absolventy a přihlásil jsem se do
Komerční banky, Kooperativy a ČEZ. Nakonec
vyšly všechny tři varianty. Zvolil jsem energe-
tiku, lákala mě kombinace těžkého průmyslu
a strategických investic. Pracuji v útvaru divize
nákupu a připravuji obchodní nabídky. Získal
jsem skvělé zkušenosti, rozšířil si síť kontaktů
a prohloubil profesní dovednosti. Podobný
start kariéry mohu každému doporučit.“  

Nové přihlášky začne ČEZ přijímat v květnu
příštího roku prostřednictvím online dota-
zníku na stránkách www.kdejinde.cz. Zájemci
musí splňovat základní kvalifikační kritéria,
mezi něž patří ukončené vysokoškolské vzdě-
lání, maximálně dvouletá relevantní pracovní
zkušenost a výborná znalost anglického ja-
zyka. Čtyřkolové výběrové řízení probíhá vždy
od června do srpna.  

Více informací na www.kdejinde.cz, na
http://www.facebook.com/PracevCEZu nebo
na www.cez.cz/vzdelavaciprogram.

Ladislav Kříž, vedoucí mediálního odboru
a mluvčí Skupiny ČEZ
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Největším tepelným energetickým zdro-
jem v Černé Hoře je elektrárna Pljevlja
(210 MW, uhlí), která je součástí místní

státní energetické firmy Elektroprivreda Crne
Gore. Ročně vyrobí na 1 miliardu kWh energie,
což představuje jednu třetinu černohorské vý-
roby a cca 22 % celkové spotřeby. Byla uve-
dena do provozu 21. října 1982 a podle pro-
jektu měla mít 2 bloky o výkonu 210 MW, avšak
vybudován byl pouze jeden. Technické
a správní objekty nicméně byly vybudovány
pro potřeby dvou bloků.

Dlouhodobá absence investic způsobila
v Černé Hoře vysokou amortizaci stávající in-
frastruktury a pokles energetické efektivnosti,
což se týká především elektrárny Pljevlja. Pozici
energetického systému v zemi zhoršuje domi-
nantní podíl elektrické energie ve struktuře
energetické bilance.

Vláda proto připravila Studii o rozvoji ener-
getického komplexu Pljevla, počítající i s vý-
stavbou II. bloku elektrárny o výkonu 220 až
300 MW a dále elektrárny Maoče o výkonu 500
MW za předpokladu, že dojde k otevření přile-
hlých dolů na těžbu lignitu. 

O stavbu elektrárny Pljevlja II usiluje ŠKODA
PRAHA, dceřiná společnost ČEZ. A také polské
konsorcium s firmami Rafako a Alstom, slo-
venská IEG a čtyři čínská konsorcia. 

„Jedná se o potenciální dodávku tepelné
elektrárny Pljevlja II o výkonu 250 megawattů
v částce téměř osm miliard korun (300 milionů
eur). Tento projekt je pro nás prioritní,“ řekl
CzechIndustry obchodní ředitel ŠKODA
PRAHA Miloš Mostecký. Podle něj přijala čer-
nohorská strana jejich technické řešení „velmi
pozitivně“.

Projekt by podle J. Mosteckého přinesl za-
kázky a tisíce pracovních míst pro české doda-
vatele, kteří by se na výstavbě elektrárny podí-
leli. „Pro nás by to také znamenalo návrat na
tradiční strategické teritorium,“ dodal.

V zájmu co největší otevřenosti vůči místním
černohorským komunitám pozvala v minulých
dnech ŠKODA PRAHA zástupce nevládních or-
ganizací z Černé Hory, kteří dosud projevovali
jisté obavy týkající se zejména dopadů nového
bloku na životní prostředí, k návštěvě vloni
kompletně zrekonstruované elektrárny Tuši-
mice II. Zde jim prezentovala moderní techno-
logii, systém měření emisí a např. na rozptylo-
vých mapách (SOx) před a po rekonstrukci
elektrárny demonstrovala využití nejlepší do-
stupné technologie v praxi a její pozitivní
dopad na stav životního prostředí.

Přitom obavy černohorských aktivistů z dal-
šího zhoršení prostředí po výstavbě II. bloku
elektrárny Pljevlja nejsou podle zástupců spo-
lečnosti ŠKODA PRAHA na místě. I to bylo
cílem setkání – otevřeně diskutovat environ-
mentální aspekty díla a rozptýlit tyto obavy.
Mimo jiné při setkání zaznělo, že dnes produ-
kuje stávající blok elektrárny Pljevlja zhruba
5500 mg/m3 oxidů síry (SO2) a cca 400 mg/m3

oxidů dusíku (NOx). Výstavbou nového bloku
(a ekologizací toho stávajícího) se sníží vypouš-
těné koncentrace SO2 pod 3 % a NOx na 50 %
hodnoty pod 200 mg/m3.

„Chtěli jsme prezentací spolehlivého pro-
vozu a snížených emisí tušimické elektrárny
pomoci k vysvětlení některých nejasností

v projektu a k jeho zdárné realizaci,“ řekl nám
dále Miloš Mostecký. Právě technologii použi-
tou při rekonstrukci elektrárny Tušimice II –
spolehlivou, s vysokou účinností a šetrnou
k životnímu prostředí – nabízí ŠKODA PRAHA
pro výstavbu II. bloku elektrárny Pljevlja. Svou
konečnou nabídku musí ŠKODA PRAHA před-
ložit Černohorcům do 30. září a následně se
očekává zúžení počtu uchazečů pro další jed-
nání.

•
Zástupci černohorských ekologických ne-

vládních organizací byli podle svých slov náv-
štěvou elektrárny Tušimice II velmi příjemně
překvapeni. „Nejdůležitější bylo vidět vše na
vlastní oči. Technologie v tušimické elektrárně
je zcela jiná než ta současná v elektrárně Plje-
vlja, která má velmi špatný vliv na okolní ži-
votní prostředí a zdraví obyvatel,“ uvedl Milo-
rad Mitrović z organizace Mreže NVO Sjevera.
„Uprostřed elektrárny v Tušimicích se zelená
park, a to člověk nemusí být ani žádný expert,
aby poznal, že je to mnohem lepší než v elek -
trárně Pljevlja, kde je nemožné, aby vůbec něco
rostlo,“ dodal. 

K dalšímu rozptýlení pochyb veřejnosti
v Černé Hoře by mělo napomoci též společné
memorandum, které podle Zagorky Kalović
z organizace NGO Viva Vita chtějí po zkušenos-
tech z návštěvy Tušimic II a po diskuzi s před-
staviteli ŠKODA PRAHA ekologové sestavit
a společně vydat. „Jen se trochu obávám, aby
rozhodujícím faktorem nebyla cena na úkor
ekologie a spolehlivosti nové technologie,“ po-
znamenala Zagorka Kalović. Narážela tak na
skutečnost, že o projekt usilují též čínské spo-
lečnosti, které nabízejí nižší cenu, ale pravdě-
podobně nebudou reflektovat ekologické
aspekty.

Pro přesnost doplňme, že Elektrárnu Tuši-
mice II navštívili již v červnu představitelé in-
vestora – výrobní a distribuční společnosti
Elektroprivreda Crne Gore. Ujistili se, že
v české společnosti naleznou spolehlivého do-
davatele.

V Černé Hoře se v polovině roku sešli též zá-
stupci investora a potenciálního dodavatele se
zástupci tamní vlády i vlády ČR a domácí
strana velmi kladně hodnotila návrhy ŠKODA
PRAHA. Ta rovněž zaručuje vysokou angažova-
nost v projektu místním podnikatelům, projekt
tak bude velmi přínosný pro zaměstnanost
Černé Hory. ŠKODA PRAHA samozřejmě plá-
nuje do projektu zapojit i osvědčené české do-
davatele, se kterými dlouhodobě spolupracuje.

•
Černohorské hosty doprovázel při jejich náv-

štěvě Tušimic Ing. Richard Kuba, zástupce ob-
chodního ředitele, kterého jsme se zeptali:

Navštívil jste elektrárnu Pljevlja I, jak byste
jí charakterizoval?

Jako elektrárnu po 30 letech činnosti, dobře
provozovanou, avšak s nízkou účinností a emi-
tující především u nás dnes nepředstavitelné
množství oxidu siřičitého.   

Černohorci, s nimiž jsem měl možnost ho-
vořit, se netají tím, že její zařízení je zasta-
ralé a nevyhovuje také po ekologické
stránce…

Na elektrárně Pljevlja bohužel zatím nepro-
běhla „ekologická očista“, která byla hlavní in-
vestiční akcí české energetiky v 90. letech
a zcela změnila emisní podmínky v postižených
oblastech, především v severních Čechách.
Tento deficit je nutno až dnes v Černé Hoře
splatit.

Takže hlavní obavy lidí pramení z toho, aby
jim v jejich blízkosti nevznikl další zdroj zne-
čištění?

Ano, zde však došlo k nepochopení. Lidé
v Pljevlje dosud odmítali jakoukoliv výstavbu
nového zdroje. Technologie, které delegace vi-
děla v Tušimicích, zcela vyvrátila představy zá-
stupců černohorských ekologických organizací
o možnostech výstavby nových zdrojů a při-
tom dodržení všech ekologických parametrů.
Myslím si, že tato skutečnost pozmění názor
aktivistů a veřejnosti především v Pljevlje.

Chtěli jsme ukázat, že zlepšení emisních po-
měrů v regionu vede pouze přes výstavbu mo-
derního energetického zdroje. 

S jakými dojmy odjížděli po návštěvě Tuši-
mic ze severu Čech?

Výrazem jejich nového názoru byl slib, že
společně vydají memorandum, které se pozi-
tivně vyjádří k výstavbě elektrárny Pljevlja II
v intencích technologie, kterou jsme jim před-
stavili. 

Při setkání v sídle společnosti ŠKODA
PRAHA, které se uskutečnilo po návratu
Černohorců do Prahy, zazněla z jejich
strany tato slova: Ano, toto bychom
chtěli… Můžete to konkretizovat?

Chtěli by to, co viděli v Tušimicích: zařízení
pracující s vysokou účinností, dodržující ekolo-
gické standardy, vyřešené složiště strusky, re-
kultivované vytěžené části dolů a pomoc pro-
vozovatele při řešení problémů okolních měst
a obcí.

Takže má ŠKODA PRAHA v Černé Hoře
šanci na úspěch? 

Byl bych pouze mírným optimistou – tech-
niky a ekology jsme, myslím, získali. Nabídka
financování bude dalším klíčovým parame-
trem úspěchu.  A zde nás čeká mnoho práce,
abychom se alespoň přiblížili nabídkám čín-
ským. �

Ano, toto bychom chtěli…
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Agentura pro podporu podnikání
a investic CzechInvest působí
v České republice už 21 let. Za

dobu své existence pomohla díky přilá-
kaným investicím vytvořit 248 084 pra-
covních míst a realizovat 2353 projektů
za téměř 765 miliard korun.

Státní příspěvková organizace Czech -
Invest vznikla v roce 1992 jako podří-
zený orgán Ministerstva průmyslu a ob-
chodu ČR. Jejím cílem se stala podpora
podnikání a investic v České republice,
která vede ke stabilizaci ekonomiky
státu a zvyšování jeho konkurence-
schopnosti na mezinárodním poli.

Nejatraktivnějšími sektory pro zahra-
niční investory jsou vedle tradiční vý-
roby dopravních prostředků, bezpo-
chyby také strojírenství, elektronika
a elektrotechnika a IT a vývoj softwaru.
Právě posledně jmenovaný sektor se
může pochlubit i nejvyšším počtem
projektů, na jejichž realizaci se Czech -
Invest podílel – jde celkem o 459 pro-
jektů.

Tento trend odpovídá snaze České re-
publiky podporovat obory s vyšší přida-
nou hodnotou. Vedle tradiční výroby
tak u nás roste význam výzkumu a vý-
voje, vznikají nové patenty a české pro-
dukty slaví úspěchy i v zahraničí.

Stejný cíl má i Operační program
Podnikání a inovace (OPPI), který agen-
tura CzechInvest administruje, i připra-
vovaný Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost
(OPPIK). Podporu z evropských fondů
mohou získat malé, střední i velké pod-
niky. Hlavním cílem programů je pod-
porovat české podnikatele v rozvíjení
firem a živností, vytváření nových pra-

covních míst, inovování tradičních vý-
robků nebo vývoji unikátních technolo-
gií a produktů. Dotaci z OPPI dosud zí-
skalo 9132 projektů v hodnotě téměř 
79 miliard korun. 

A že se opravdu daří prosazovat Čes -
kou republiku v zahraničí jako vyspě-
lou ekonomiku, kde lze najít nejen kva-
litní dodavatele, ale i kvalifikovanou
pracovní sílu, dokazují i následující

čísla: v minulém roce zprostředkovala
agentura CzechInvest 350 investičních
projektů, což je o 117 více než v roce
2011. 

Společnostem, které se u nás jednou
usadí, se tu daří a expandují – vysoké
procento nových investic tvoří právě
reinvestice firem, které už u nás něja-
kou dobu působí. A co je lepší vizitkou
než spokojenost investorů? �

Ohlédnutí za 21 lety agentury CzechInvest:
Česká republika sází na inovace a oceňují to i v zahraničí

Agentura CzechInvest má zastoupení v každém kraji. Najděte si svou regionální kancelář a zeptejte
se na více informací na www.czechinvest.org

inzerce
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Jak se ministerstvo pro místní rozvoj po-
učilo z problémů, které řešilo v současném
programovacím období, pro přípravu toho
nadcházejícího (2014-2020)? Jaké nejvýraz -
nější změny můžeme očekávat? 

Bylo by trestuhodné, kdyby se Česká repub-
lika nepoučila ze zkušeností, které má ze dvou
období – jak z předcházejícího období 2004-
2006, tak z toho současného 2007-2013. Od-
borné analýzy prokázaly, že kromě nesporných
přínosů, jako např. více než 100 tisíc pracovních
míst, se v obou těchto obdobích vyskytovaly
některé problémové aspekty, které je nutno re-
flektovat při nastavení věcného zaměření i im-
plementačního systému pro programové ob-
dobí 2014–2020. Velmi široce vymezené priority
současného období dosti ztěžují nejen řízení,
ale také hodnocení úspěšnosti a přínosu reali-
zovaných intervencí a dosahování cílů jednotli-
vých operačních programů. Byla také identifi-
kována nedostatečná propojenost intervencí
v různých programech, která souvisí s omezeně
funkčním nastavením synergií a integrovaného
přístupu. A i v posledních měsících můžeme
v mnoha vyjádřeních pozorovat preferenci
pouze objemu, rychlosti a formální správnosti
čerpání, a to na úkor společenského přínosu
a celkové efektivity investic.

Proto je základním předpokladem úspěšné
realizace příštího programového období zací-
lení priorit financování na opravdu strategické
potřeby ČR, a také jednotná a závazná pravidla
administrace a finančních toků. Budoucí žada-
telé a příjemci prostředků programů by měli
předkládat a realizovat projekty snadněji než
doposud, a to zejména díky elektronizaci
agend, zjednodušování a sjednocování nejen
samotných pravidel, ale i jejich interpretace.
Ministerstvo pro místní rozvoj proto již připra-
vilo jednotný a závazný metodický dokument
pro tvorbu programových dokumentů a dále
pak vzniká základní sada metodických doku-
mentů směřujících k zajištění kvalitního, výkon-
ného a efektivního implementačního prostředí.
(Tyto metodické dokumenty budou mít pře-
vážně závazný charakter. Nezávazné doku-
menty charakteru doporučení by pak měly být
využívány v oblastech, které jsou již v dosta-
tečné míře ošetřeny nařízeními nebo právní
předpisy a není nutné stanovovat další povin-
nosti nebo pravidla. Tyto nezávazné doku-
menty budou sloužit spíše ke sdílení dobrých
příkladů a dosavadních zkušeností.) Podstat-
ným faktorem by také mělo být zvyšování kva-
lity a výkonu budoucích aktérů implementační
struktury, včetně odpolitizované veřejné
správy. To bude jistě předmětem velkého tlaku
ze strany Evropské komise při vyjednávání.

Právě na to jsem se také chtěla zeptat…Ev-
ropská komise kritizovala, že ČR dosud
nemá zákon o státních úřednících. Co se
stane, pokud jej Poslanecká sněmovna ne-
schválí? Je takový scénář podle Vašeho ná-
zoru reálný? 

Ano, to je skutečně významné téma. Považo-
val bych za opravdu velký problém, pokud by
se nic nestalo… Mimo jiné i proto, že schválení
– a nabytí účinnosti – zákona o úřednících, který
by garantoval stabilizaci a profesionální, poli-
ticky „inertní“ výkon centrální veřejné správy,
je jednou z podmínek čerpání v příštím období,
na niž klade Evropská komise mimořádně velký
důraz. I v rámci celé EU má v tomto ohledu
Česká republika „nedostatečnou“, protože mezi
tzv. Specifickými doporučeními Rady je uve-
deno, že „ke zlepšení stability a účinnosti ve-
řejné správy a k zabránění nekalým praktikám
je nutné v České republice naléhavě přijmout
a provést služební zákon“. Z tohoto důvodu se
ministerstvo pro místní rozvoj odborné debaty
o zákonné úpravě pracovně-právního posta-
vení státních úředníků aktivně účastní; pevně
doufám, že se právní úpravu odpovídající kva-
lity podaří na podzim tohoto roku projednat
a poté co nejdříve přijmout.

Experti dlouhodobě kritizovali příliš vysoký
počet operačních programů. Změní se v bu-
doucnosti jejich počet a budou odrážet jiné
priority, než současné operační programy? 

Ano, to je pravda; komplikovanost a roztříš-
těnost systému byla evidentně jednou ze sla-
bých stránek České republiky v tomto období.
Složitý systém poskytuje také víc příležitostí pro
netransparentní a nestandardní jednání; částeč-
ným lékem proto může být právě jeho zjedno-
dušení. I to bylo důvodem, proč vláda schválila
koncem loňského roku štíhlejší strukturu pro-
gramů, než jaká je aplikována v období součas-
ném. To musí jít ruku v ruce s jednoduššími
pravidly, připravenou legislativou a větší kon-
centrací na klíčové priority. Velký význam bude
mít tzv. územní dimenze programů – všech,
která se posílí, protože bude, kromě Integrova-
ného regionálního operačního programu, pří-

tomna také ve všech tematických programech
a regionální i místní aktéři budou mít v celém
systému svou roli. Územní dimenze reflektuje
nově koncipovaný přístup k území – tzv. „place-
based approach“ – zaměřený na podporu kon-
krétních území a na podporu jejich udržitelné
konkurenceschopnosti prostřednictvím vhodné
mobilizace jejich potenciálu. Důvodem pro
uplatnění územní dimenze jsou zejména roz-
dílné funkční vazby v území, představované
např. dojížďkou, materiálovými a energetickými
toky apod., které určují rozdíly v ekonomické
výkonnosti, v sociální situaci a často i v kvalitě
životního prostředí.

Pokud jde o věcné priority, ministerstvo pro
místní rozvoj vycházelo při koncipování návrhu
Dohody o partnerství, která je páteřním doku-
mentem bilaterálně vyjednávaným s Evrop-
skou komisí, z národních rozvojových priorit,
které byly již vymezeny po diskusi partnerů
a následně vlády v roce 2011 a na jejichž zá-
kladě se pak detailně rozpracovávaly jednotlivé
tematické okruhy a návrhy programů. Priority,
ale zároveň i největší bariéry české konkuren-
ceschopnosti, můžeme souhrnně označit jako
4 I – infrastruktura, instituce, inovace a inkluze.
Naplňování těchto priorit by mělo ČR pomoci
stát se dobrým místem pro život a zároveň
atraktivním prostorem pro investice a podni-
kání.

Další změnou, kterou bych rád zmínil, je i to,
že obecně bude k dispozici více tzv. finančních
nástrojů – zejména úvěrů - na úkor klasických
nenávratných dotací. Důvodem je to, že jejich
pomocí lze snížit další riziko a vyhnout se dis-
torzím trhu. Navíc zajistí lepší udržitelnost pro-
jektu a umožňují prostředky poskytnout opako-
vaně.

Základní orientací musí být cíle strategie Ev-
ropa 2020; Česká republika proto bude muset
prokazovat, jak projekty v jednotlivých progra-
mech přispívají – popř. ve spojitosti s jinými
projekty - ke konkurenceschopnosti České re-
publiky a tím i ke konkurenceschopnosti celé
EU. Řídicí orgány se proto učí tímto způsobem
uvažovat. Na druhou stranu musíme mít na pa-
měti současné zkušenosti a neplánovat něco,
co nebudou schopni žadatelé a příjemci včas
naplnit reálnými a správně zrealizovanými pro-
jekty, které úřady budou umět správně propla-
tit, administrovat a kontrolovat.

Co se pro přípravu čerpání z fondů EU mění
tím, že v ČR je nová vláda?  Nemůže dojít
v novém programovacím období ke zpoždění
zahájení čerpání?

Osobně nevidím zdržení jako nutný důsledek
mezi změnou vlád a zahájením čerpání v příš-
tím období, protože všechny prvky přípravného
procesu mají své lhůty a procesy a pracuje na
nich celá řada pracovníků mnoha resortů i dal-
ších partnerů. Zároveň však platí, že rozhodnutí
vlády jsou klíčovými mezníky pro vyjednávání
s Evropskou komisí, protože to je členský stát,
který je pro ni partnerem v bilaterálním jednání

Braun: Komise klade na zákon o úřednících mimořádný důraz
První náměstek ministra pro místní rozvoj Daniel Braun v interview pro Euroskop hovoří o přípravách
na čerpání evropských fondů v novém programovacím období, které se rozjede na začátku příštího
roku, i o tom, co považuje za největší úspěchy či naopak chyby v tom právě končícím.
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- a mandát vyjednavačům dává vláda jako exe-
kutivní politický orgán. Aby mohla vláda – jaká-
koli – odpovědně rozhodnout a schválit předlo-
žené návrhy, musí jí úřady ve spolupráci s pří-
slušnými partnery připravit co nejkvalitnější od-
borné podklady. A o to usiluji já i celý můj tým.

Jak výrazně se změní výše alokace, kterou
ČR získá v období 2014-20 oproti součas-
nému sedmiletému období? Které regiony či
sektory by mohl nejvíce postihnout pokles
prostředků z evropských fondů?

V současném sedmiletém období máme
k dispozici 26,7 mld. EUR, v příštích sedmi le-
tech bude mít Česká republika k dispozici pro
kohezní politiku celkem 20,5 mld. EUR (v ce-
nách roku 2011) – to je v pořadí 4. místo v rámci
zemí EU v přepočtu na jednoho obyvatele. Za
pozitivní lze určitě považovat to, že se podařilo
prosadit např. pravidlo n+3 pro celé příští ob-
dobí, způsobilost DPH, míru spolufinancování
ze strany EU 85 % pro méně vyspělé regiony
atd. Takže bych konstatoval, že Česká republika
bude moci využít zásadního objemu prostředků
na podporu rozvoje růstu, zaměstnanosti i so-
ciálního začleňování v příštím období a žádný
region by neměl být nijak „postižen“ výrazným
krácením. V programech se ale bude muset do-
sahovat více muziky za méně peněz. Pokud jde
o rozdělení alokace mezi jednotlivé programy,
touto otázkou se bude vláda na návrh minister-
stva pro místní rozvoj zabývat v následujících
měsících.

Co bych ale rád zdůraznil je, že Evropská ko-
mise nám při vyjednávání také jasně sděluje, že
některé intervence nechce v příštím období
podporovat. Asi to nebude znamenat automa-
tické vyloučení, ale bude nutné je odůvodnit ve
vztahu k plnění cílů strategie Evropa 2020, což
jistě zužuje prostor. Mezi tyto priority, které ne-
bude možné financovat tak jako dosud, patří
především místní silniční infrastruktura, oblast
sportovní infrastruktury, budování nových
a rozšiřování existujících nemocnic, obecná
vzdělávací infrastruktura, dále oblast kultury
a komerční zařízení pro cestovní ruch. I to je
důvod, proč věnujeme takovou pozornost
územní a urbánní dimenzi. V rámci místního
rozvoje a zvýšení dostupnosti veřejných služeb
totiž mohou mít tyto – z hlediska Evropské ko-
mise „nevítané“ – investice svůj oprávněný
místní význam.

V příštích sedmi letech bude mít EU nový
nástroj na financování přeshraničních pro-
jektů – tzv. Nástroj pro propojení Evropy.
Plánuje ČR již nyní, že by mohly být z tohoto
fondu financovány projekty na českém
území?

Není žádným tajemstvím, že Česká republika
nepatřila mezi nadšené podporovatele tohoto
nově vytvořeného nástroje. Cílem Nástroje pro
propojení Evropy má být podpořit vybudování
dopravní, energetické a telekomunikační infra-
struktury, která zlepší fungování vnitřního trhu
EU, přičemž důraz má být kladen na projekty
s vysokou přidanou hodnotou pro celou EU.
Jde o projekty, které by měly být dokončeny do
roku 2020, v oblasti dopravy tento návrh úzce
souvisí s revizí politiky transevropských sítí.
Měli jsme od počátku projednávání k tomuto
nástroji rezervovanou pozici, především pokud
šlo o přesun 10 mld. EUR z Fondu soudržnosti
do tohoto nového nástroje. Tento přesun nako-
nec schválen byl; je ale doplněn fixací finanč-

ních alokací pro jednotlivé členské státy až do
roku 2016. Česká republika prosazuje, aby pro-
středky bylo možné využít na co možná nejširší
okruh projektů a mohly být spolufinancovány
i vnitrostátní silniční projekty na tzv. hlavní do-
pravní síti - nikoliv pouze přeshraniční silniční
úseky projektů. Přes to všechno musí být jas-
nou prioritou co nejlepší využití tohoto nástroje
na dopravní projekty.

Na závěr bych se ráda zeptala na Váš po-
hled na právě končící sedmileté období pro
čerpání prostředků z EU.  Je možné nějak
kvantifikovat, jaký přínos finance z EU
v Česku měly? Jak si Česká republika vedla
ve srovnání s jinými státy EU, především
s tzv. novými zeměmi?  

Pokud jde o „hmatatelné“ přínosy kohezní
politiky, tak nejprve bych rád zdůraznil, že na ně
lze nahlížet z více hledisek. Krátkodobé přínosy
jsou zřetelným poptávkovým impulsem a vý-
sledky jsou obvykle snadno spočitatelné – pro-
střednictvím kilometrů nových nebo oprave-
ných komunikací, počtem nově vytvořených
pracovních míst, počtem zateplených budov,
počtem rekvalifikovaných nebo vyškolených
osob a podobně. Mám-li přínosy kohezní poli-
tiky pro Českou republiku číselně ilustrovat, tak
jde např. zhruba o 70 tisíc nových pracovních
míst, 40 tis. opravených bytů ve městech, 1,5 ti-
síce km lepších komunikací nebo miliony pro-
školených čí rekvalifikovaných osob. Desítky
tisíc úspěšných a smysluplných projektů si
každý může prohlédnout na webu www.mapa-
projektu.cz.

Dlouhodobé přínosy se měří podstatně hůře,
ale jsou trvalejší a mají důležité vyvolané efekty.
Jde např. o zkrácení doby potřebné pro dosaži-
telnost některých veřejných služeb, zlepšení
uplatnitelnosti skupiny osob na trhu práce nebo
zvýšení konkurenceschopnosti podniků např.
na mezinárodním trhu. Tyto efekty se projevují
s určitým odstupem a kromě vlivu podpory po-
skytnuté v rámci kohezní politiky hrají, samo-
zřejmě, roli i další faktory – proto je těžší je ob-
jektivně měřit. Zajímavým příkladem nespor-
ného přínosu je ale určitě projekt CzechPointů,
o kterém se asi málo ví, že byly vybudovány
z evropských peněz. Tato kontaktní místa umož-
ňují lidem získat řadu dokumentů včetně napří-
klad výpisu z rejstříku trestů na poště či obec-
ním úřadě bez nutnosti složitého obíhání jiných
institucí.

Ptáte se na srovnání s jinými zeměmi – lze
měřit rychlost čerpání, kde jsou české pro-
gramy v průměru několik procent pod průmě-
rem ve všech zemích EU. Zajímavé je např.
srovnání v rámci EU z hlediska pákového efektu
kohezní politiky: procento zdrojů z kohezní po-
litiky v rámci balíku veřejných investic za ob-
dobí 2009-2011 bylo v České republice zhruba
45 %, zatímco průměr všech zemí EU byl jen
kolem 13 %. Největší podíl byl dosažen hlavně
v nových členských zemích – nejvíce, přes 
90 %, to bylo v Maďarsku, pak přes 80 % na Slo-
vensku; následovaly Litva, Bulharsko, Estonsko,
Malta, Lotyšsko, Polsko a jediná „stará“ země
Portugalsko. Česká republika byla v pořadí to-
hoto indikátoru 10. před Rumunskem, Řeckem
a Slovinskem. Pak je zlom na 15 a méně % pro
ostatní země, mezi nimiž byl jediný nový člen-
ský stát – Kypr s 10 %. Z těchto údajů je zřejmé,
že pro veřejné investice v České republice je ko-
hezní politika naprosto zásadní. Podle analýz
mají prostředky silný multiplikační efekt, každé

vložené euro dává do české ekonomiky 1,3 eura
a odhady členů NERVu mluví o očekávaném
přínosu fondů až 2 procentních bodů ročně
k růstu HDP.

Co považujete za největší úspěch, kterého
ministerstvo pro místní rozvoj v této oblasti
dosáhlo?

Předně je potřeba říct, že naše ministerstvo
je koordinátorem, samo prostředky nerozděluje
a nekontroluje. Tudíž úspěchy musí být tvořeny
hlavně výsledky v programech. Co nicméně po-
važuji za velký pokrok, je systém monitoringu
výsledků. MMR v tuto chvíli každý měsíc zve-
řejňuje detailní stav čerpání, a to nejen z hledi-
ska finanční absorpce, ale i dosahovaných vý-
sledků projektů v jednotlivých programech. I to
by mělo přispět k objektivnějšímu posuzování
přínosů kohezní politiky.

K rozšíření znalostí a povědomí o kohezní po-
litice přispívají i některé aktivity ministerstva ur-
čené široké veřejnosti. Jako příklad zmíním
alespoň jednu z nich; jde o soutěž nazvanou
„Navrhni projekt“, určenou pro studenty střed-
ních škol. Jejím cílem je umožnit mladým lidem
se prakticky seznámit s týmovou přípravou pro-
jektu a jeho žádosti. Motivací jsou zajímavé od-
měny – elektronické čtečky, ultrabooky a po-
dobně. Druhý ročník této soutěže jsme připra-
vili na letošní podzim a doufám, že zkušenosti
ze „cvičiště“ v rámci této soutěže přispějí
k tomu, že některý z mladých účastníků využije
nabyté zkušenosti i „na bojišti“ – tj. při přípravě
skutečného projektu pro čerpání z evropských
fondů.

Je zřejmé, že peníze investované v rámci ko-
hezní politiky jsou orientovány rozvojově – jak
na vznik nových „hmatatelných“ dopravních
a jiných spojení, tak do „méně viditelného“
zlepšení čistoty životního prostředí či úspor ve
spotřebě energie nebo do nových nebo profe-
sionálnějších znalostí a dovedností mnoha lidí.
Dovolím si proto tvrdit, že kohezní politika na-
pomáhá zvýšení kvality života a zvýšení poten-
ciálu rozvoje v mnoha oblastech.

Nemůžu se vyhnout problémům z minulého
roku, kdy Evropská komise na základě šetření
kritizovala zejména nezávislost a kvalitu auditů,
způsob jakým řídicí orgány kontrolují veřejné
zakázky a personální politiku, potažmo neexis-
tenci služebního zákona. Českým úřadům se
pod koordinací MMR podařilo v mimořádně
krátkém termínu provést dojednanou sérii
kroků a změn, které tyto hlavní rizika zmenšují.
Došlo ke zpřísnění dohledu nad veřejnými za-
kázkami, nabírání zaměstnanců pracujících
s fondy EU se do doby přijetí služebního zákona
bude řídit nově připravenými pravidly a v ne-
poslední řadě vláda rozhodla o centralizaci au-
ditorů do jednoho útvaru, nově mimo úřady
přímo rozdělující dotace. Tyto kroky zajistily ob-
novení plateb z evropského rozpočtu do ČR
a umožnily tak, aby ČR měla historicky nejlepší
bilanci čisté pozice vůči rozpočtu EU.

Snažíme se toto poučení promítat zejména
do příprav nového období, ale ještě v tomto
roce chceme pokračovat v prověřování legisla-
tivy, která může zbytečně komplikovat čerpání,
připravili jsme platformu, kde budou moci řídicí
orgány diskutovat chyby, aby se neopakovaly.
Cílem je, aby prostředky, které mají jednotlivé
programy k dispozici, byly využity co nejefek-
tivněji. Jsem přesvědčen, že k tomu společnými
silami umí ČR dojít. �

Marie Bydžovská
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Společnost GA Energo technik si připo-
míná 20 let od svého založení. Můžete
nám přiblížit cestu, kterou prošla?

Začínali jsme jako malá firma, já, táta,
náš společník Václav Hubač a pět zaměst-
nanců. Naše představy o úspěchu spočí-
valy v tom, že budeme mít každý měsíc na
výplaty. Měli jsme ale výhodu, protože
jsme nešli do neznámého prostředí.
Všichni jsme se v energetice pohybovali,
takže jsme věděli, že na rozvoj ekonomiky
zareaguje rychlým rozvojem také energe-
tika. Na začátku jsme zajišťovali projekci
a elektromontáže pro nízké napětí, což se
obešlo bez velkých finančních investic do
technologií. Další roky se nám dařilo, za-
čali jsme získávat zakázky dokonce i mimo
energetiku a museli jsme přibírat další za-
městnance.  Tehdy jsme poprvé začali
o naší firmě uvažovat už ne jako o „živ-
nosti“, ale jako o společnosti s potenci-
álem pro další rozvoj a s možností pronik-
nout do dalších okruhů zakázek. 

A dnešek?
Řekl bych, že je to jako s dětmi. Malé

děti, malé starosti, velké děti, velké sta-
rosti. Jako malá firma jsme měli co do
počtu větší konkurenci, živobytí jsme si ale
mohli zajistit i větším množstvím malých
zakázek. Dnes máme zodpovědnost nejen
za nás tři, ale především za bezmála 450
našich zaměstnanců, a to už je obrovský
závazek.  Navíc konkurence je dnes silnější
a dravější, než tomu bylo, řekněme, pře de-
seti lety. 

V roce 1998 jste uzavřeli smlouvu se
strategickým partnerem – společností
GA Holding, krátce poté následoval ka-
pitálový vstup do společnosti. Co to
znamenalo pro další rozvoj firmy, v čem
spatřujete hlavní přínos tohoto spojení?

Ve chvíli, kdy jsme se na českém ener-
getickém trhu začali prosazovat, začaly nás
samy kontaktovat některé nadnárodní spo-
lečnosti s nabídkami kapitálového vstupu.
Měli jsme zkušenost, kvalitní a pracovité
zaměstnance a dobře jsme se v oboru ori-
entovali. Potřebovali jsme však získat zku-
šenosti s moderními technologiemi a po-
stupy, které už byly v Evropě běžné, ale
k nám se ještě prakticky nedostaly. Nako-
nec jsme se rozhodli, že si sami najdeme
partnera, který by nám toto umožnil, záro-
veň by respektoval česká specifika a ne-
chal nás fungovat podle našich představ.
Přesně to jsme našli právě v GA Holding
a dodnes z toho spojení obě strany těží.

Dnes patříte mezi přední elektromon-
tážní firmy v České republice, dceřinou
společnost máte i na Slovensku. V čem
je podle Vašeho názoru síla společnosti?

Poskytovat vysokou kvalitu práce, držet
ceny v reálných mezích a neztrácet krok
s modernizací. To se nám během uplynu-

lých dvaceti let vždy vyplatilo a řídit se tím
budeme i v budoucnu.

Jaké služby nabízíte?
Poskytujeme komplexní služby pro ener-

getiku. Pokrýváme veškeré procesy jednot-
livých dodávek od zpracování všech
stupňů projektové dokumentace přes inže-
nýrskou činnost ve výstavbě, realizaci sta-
veb, montážní práce, zkoušky a revize až
po následnou údržbu a servis. A to pro
všechny napěťové úrovně, tedy NN, VN
a VVN. Specifickou činností je pohoto-
vostní havarijní služba, kterou zajišťujeme
pro společnosti ČEZ a ČEPS a poskytujeme
ji i provozovatelům zařízení produkujícím
elektrickou energii z obnovitelných zdrojů.

S tím jsou spojeny i specifické techno-
logické postupy pro zkrácení doby od-
stávky zařízení a minimalizující následné
polní škody. Můžete nám o nich říci
více?    

Pro zkrácení odstávky zařízení, přesněji
řečeno pro rychlé obnovení dodávek elek-
trické energie po závažné havárii liniového
vedení nebo zajištění dodávek při plánova-
ných zásadních rekonstrukcích vedení, dis-
ponujeme tzv. náhradní přenosovou tra-
sou (NPT). Jedná se o modulární sestavu,
která je díky své variabilitě použitelná pro
dočasný přenos elektrické energie o napě-
ťové hladině od 22 kV do 400 kV. Stožáry
se nebudují na betonových základech, jako
je tomu u stabilních stožárů, ale pouze na
patkách a jsou kotveny lanovými kotvami,
takže je možné umístit je i do špatně pří-
stupného terénu. Jsme v této oblasti dlou-
hodobým partnerem společností ČEZ
a ČEPS, pro něž držíme v pohotovosti po-

třebný počet kilometrů tohoto dočasného
vedení.

Druhou technologií, kterou zmiňujete, je
pontonová cesta. Jelikož elektrické vedení,
především pak VN a VVN, je často umís-
těno mimo obydlená území, a tedy na ne-
zpevněných plochách, může při opravách
nebo výstavbě dojít manipulací těžkou
technikou k zásadním nebo nevratným zá-
sahům do pozemku. Majiteli tak může
vzniknout i výrazná škoda. Navíc také pro
techniku je například rozmoklý terén ob-
tížný. Nechali jsme si proto přímo pro naše
potřeby vyrobit sestavu odolných pru-
žných desek z recyklovaného plastu, z nich
můžeme sestavit přístupovou komunikaci
na dané místo. Po skončení prací se cesta
snadno demontuje a pozemek zůstává bez
poškození.

Můžete nám přiblížit některé zajímavé
zakázky z posledního období, kdo jsou
vaši zákazníci?

Aktuálně realizujeme z liniových staveb
například výměnu vedení o kapacitě 400
kV za nové v trase mezi rozvodnami u Tře-
bovic a Studénky. Jelikož jde o vedení na
průmyslovém okraji Ostravy, je výstavba
náročnější, protože je realizována v zá-
stavbě. Ze zahraničních zakázek bych pak
mohl zmínit výstavbu rozvodny 110/30 kV
sloužící k vyvedení elektrického výkonu
z rakouských větrných farem v regionu
Burgenland. Tu jsme zajišťovali nejen sta-
vebně, ale i projekčně. 

Našimi zákazníky jsou přední výrobci
a dodavatelé elektrické energie, významné
výrobní podniky, stavební společnosti, do-
davatelé zařízení a staveb pro infrastruk-
turu, soukromí investoři, města, obce
a další. Konkrétně bych pak mohl jmeno-
vat například ČEZ, ČEPS, E.ON, SIEMENS,
VUJE, UNIPETROL RPA, ZSE, ŽĎAS, Elek-
totrans nebo obce Růžová, Velký Šenov, Ji-
říkov, Heřmanov a další.

Žijeme v čase klimatických změn, který
klade vysoké nároky na provoz, údržbu,
modernizaci a obnovu přenosových sítí,
což si žádá nová řešení. Připravujete se
na ně, technologie, kterou využíváte, je,
obrazně řečeno, z vaší kuchyně, nebo
spolupracujete s dalšími odborníky
a firmami?

Jelikož máme, troufnu si říct, velmi kva-
litní divizi Projekty, část technologií si na-
projektujeme podle našich požadavků
sami a výrobu pak zadáme u specializova-
ných firem. Část moderních technologií lze
přímo koupit a část, to, co nemohou zpra-
covat naši projektanti, jsou schopni naši
dodavatelé vyrobit podle svých plánů za-
hrnujících naše požadavky. Ve vývoji tech-
nologií pak intenzivně spolupracujeme
především s naším kapitálovým partnerem
GA Holding. Příkladem vlastní projekce je
právě třeba již zmíněná NPT, která sice

Snažím se, aby naši zaměstnanci věděli, že si jich firma cení,
řekl nám Zdeněk Žídek, generální ředitel společnosti GA Energo technik, v interview, které bylo
věnováno nejen 20 letům společnosti
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vznikla na německém základu, ten však
naši projektanti výrazně modifikovali pro
české podmínky. Konstruována je navíc
tak, aby byla maximálně odolná i v kala-
mitním počasí, což už jsme také prověřili
při povodních.   

Abyste obstáli v konkurenci, musíte na-
bízet víc než firmy, které se zabývají
stejným druhem činnosti, být jedineční.
V čem jste?

Abychom obstáli, musíme být vždy
o krok napřed před požadavky zákazníků.
Musíme být schopni nabízet nové pracovní
postupy a vyvíjet i netypická řešení a ino-
vace, které mohou investorovi například
snížit náklady nebo zkrátit dobu realizace.
A velmi důležitá je také kvalita práce,
pokud se na každou zakázku budete vracet
kvůli reklamacím, brzo na to doplatíte. 

Slogan, že o všem rozhodují lidé, do-
dnes neztratil nic na své aktuálnosti.
Máte na 450 zaměstnanců, takže už se
nedá hovořit o rodinné firmě v tradič-
ním pojetí. Daří se vám v lidech udržo-
vat duch loajality a sounáležitosti se
společností? Jak je motivujete?

Vzhledem k tomu, že máme jednotlivá
střediska rozmístěna prakticky po celé re-
publice, není možný tak úzký kontakt
všech zaměstnanců, jako tomu bylo v po-

čátku, když jsme sídlili všichni pod jed-
nou střechou. Snažím se však o to, aby
naši zaměstnanci věděli, že si jich firma
cení. Zažili jsme i slabá období, ale věděli
jsme, že pokud bychom se zbavili kvalit-
ních lidí, těžko bychom v silnějších do-
bách obstáli. Systematicky také investu-
jeme do vzdělávání našich zaměstnanců,
a to nejen v oboru, ale také například do
výuky jazyků. Naši montéři vyjíždějí často
na zahraniční zakázky a dostatečná jazy-
ková vybavenost našich lidí je u zahranič-
ních investorů velmi vítána. Pokud se
vám podaří vytvořit takto profesionální
tým, víte, že se o něj můžete opřít. A toho
si vážíte.

Práce, které provádíte, vyžadují vysoký
profesionální přístup a odpovědnost
každého jedince. Jak probíhá odborná
příprava na nové postupy a řešení?

Po teoretické přípravě simulujeme re-
álné prostředí, ve kterém jsou tyto speci-
fické činnosti prováděny přímo v areálu
firmy. Stejně je tomu například i při škole-
ních bezpečnosti práce, kdy jednou ze
standardních dovedností našich montérů
musí být sundání zraněného kolegy ze sto-
žáru. Pro taková cvičení máme u nás sta-
bilně postaven stožár náhradní přenosové
trasy. V některých případech také spolu-
pracujeme s naším partnerem GA Holding,

který má ve svých prostorách vybudovaný
výcvikový polygon.  

Společnost, která se nerozvíjí, spěje
k zániku, napsal klasik. Chtěl bych se
proto na závěr zeptat na Vaše plány do
příštích let, jaká by měla být společ-
nost GA Energo technik, až bude slavit
třicáté narozeniny?

V nejbližší době nás čeká aplikace nej-
modernějších postupů v oblasti výstavby
a údržby nízkého a vysokého napětí, které
povedou k dalšímu zvýšení produktivity,
ovšem při zachování vysokých kvalitativ-
ních nároků a bezpečnosti práce. Z dlouho-
dobého hlediska se chceme etablovat také
na poli dodávek pro města a obce. Přede-
vším by se jednalo o výstavbu, údržbu
a správu veřejného osvětlení, při které po-
užíváme vyspělé technologie umožňující
dosáhnout úspor elektrické energie až de-
sítky procent. Příležitost vidíme také v in-
teligentních sítích a tažení internetu optic-
kými kabely. Díky mnohonásobně větší
přenosové kapacitě a prakticky neomezené
dostupnosti mohou koncoví zákazníci
nejen získat luxus rychlého připojení, ale
mohou začít využívat také spotřebiče nej-
novějších generací, které lze prostřednic-
tvím internetu vzdáleně ovládat, a docílit
tak podstatných úspor elektřiny. Tato zaří-
zení jsou například v Německu již běžná. �
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Stalo se tak na základě rezoluce
O svědomí Evropy a totalitě Evrop-
ského parlamentu, který 2. dubna

2009 přijal drtivou většinou (hlasování se
zdrželi pouze komunisté) závazek připomí-
nat si pakt jako spiknutí totalitních režimů,
reprezentovaných nacistickým Německem
a komunistickým Sovětským svazem, proti
svobodné a demokratické Evropě.

Tzv. pakt Molotov-Ribbentrop, označo-
vaný podle tehdejších ministrů zahranič-
ních věcí obou totalitních států, obsahoval
tajný dodatek rozdělení střední a východní
Evropy mezi Berlín a Moskvu a dával de
facto nacistickému Německu volnou ruku
k útoku na Polsko. Druhá světová válka za-
čala o několik dní později, když totalitní
komplici přepadli Polsko. To byl základ po-
válečného rozdělení Evropy. Zatímco zá-
padní část Evropy byla porážkou Berlína
obnovena, Stalin se díky paktu s Hitlerem
postupně zmocnil Estonska, Lotyšska
a Litvy, části Finska a Rumunska a vytvořil
tak základ sovětského poválečného impé-
ria.

Komisařka Redingová ve svém prohlá-
šení apelovala na to, že rozdílná historická
zkušenost s totalitami v západní a vý-
chodní Evropě by nás neměla rozdělovat,
ale naopak spojovat, protože jde o spo-
lečné dědictví, jehož „základem je připo-
mínka těch, kteří se stali obětí totalitních
režimů, tak těch, kteří proti těmto režimu
aktivně vystupovali.“

To je důležité, protože historická zkuše-
nost je obtížně přenosná. Jde především
o rozdílný pohled na komunismus. Za-
tímco východní země zažily obě totality
a obránci svobody prošli často jak nacistic-
kými, tak i komunistickými koncentráky,
západní veřejnost neměla s komunismem
jako s vládním systémem žádnou zkuše-
nost, má snahu komunismus přezírat, ne-
li přímo bagatelizovat.

Hlubší reflexi komunismu zprvu bránil
především vývoj během druhé světové
války, kdy se komunistický Sovětský svaz
stal posléze spojencem Západu v boji na
život a na smrt s nacismem poté, co byl
sám svým sokem v uskutečnění vise zcela

nové společnosti napaden, a nakonec se
stal i hlavním strůjcem porážky hitlerov-
ského Německa.

Západ zprvu odmítal uznat či si připustit,
že po boku s SSSR nebojuje za stejnou
věc. Vítězství sovětů nad nacismem bylo
nejen imponující, ale i zavazující, což půso-
bilo dál i v době studené války, kdy Západ
nazřel, že se hluboce mýlil s možností po-
válečného vývoje směrem k demokracii
v SSSR. Pro levicové aktivisty pak zůstala
Moskva po pádu nacismu jedinou věro-
hodnou alternativou vůči nenáviděnému
kapitalistickému systému.

K tomu přistupovala i reálpolitika, usilu-
jící v 2. polovině 20. století o modus vi-
vendi se sovětskou atomovou velmocí,
a Západ nakonec ocenil i pokojný ráz roz-
padu sovětského impéria. Zatímco nacis-
mus byl ve válce, která měla totální charak-
ter, totálně, bezpodmínečně poražen, na-
cistický stát přestal existovat ze dne na
den, jeho struktura byla demontována
a země prošla cílenou denacifikací a demo-
kratizací, komunistické impérium, dlouho-

Minulost Evropy jako závazek
V den výročí podepsání sovětsko-nacistického paktu o neútočení v předvečer vypuknutí 2. světové
války 23. srpna 1939 vydala místopředsedkyně Evropské komise a eurokomisařka pro spravedlnost
Viviane Redingová prohlášení, ve kterém připomíná, proč se toto datum stalo Evropským dnem
památky obětí všech totalitních a autoritářských režimů.
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době vystavené kulturnímu, ekonomic-
kému a politickému tlaku Západu, se roz-
padlo samo – neschopné dále překlenovat
vnitřní rozpory, uštvané při neustálých po-
kusech ve všech možných i nemožných
ukazatelích dohnat Západ, vysílené závody
ve zbrojení nepřežilo pokus o reformu
a navzdory analýzám téměř všech západ-
ních sovětologů, politologů, historiků či
politických filosofů se zhroutilo jako dome-
ček z karet.

Více méně pokojný, nekrvavý konec ko-
munistického impéria nejen zabránil něja-
kému radikálnímu zúčtování s komunis-
mem, ale stejně tak napomohl etablování
komunistických či s komunismem sváza-
ných ekonomických, společenských i poli-
tických elit v novém systému, které z po-
chopitelných důvodů neměly zájem na ně-
jaké hlubší reflexi komunistické minulosti.
A společenští vědci, kteří sami měli máslo
na hlavě, jim v tom ochotně vyšli vstříc.

Dnes se tak opakuje situace z 60. let, kdy
nemalá část západních intelektuálů v od-
poru proti kapitalismu tvrdila, že komunis-
mus se přibližuje demokracii a veškeré kri-
tické názory, zpochybňující opodstatně-
nost takového názoru, který nelze podložit
žádnými relevantními fakty a je ideolo-
gicky podbarven, byly napadány a zesměš-
ňovány jako nedemokratické v duchu staré
komunistické strategie, která demokratický
antikomunismus označovala za fašismus.

Jako výsměch názorům těchto antikapi-
talistických „idealistů“ by se mohl jevit
vývoj po roce 1989, kdy se gró komunistic-
kých elit kapitalizovalo. Z řady komunistů
se přes noc stali bezohlední „kapitalisté“,
kteří při svém „podnikání“ využívají bez
skrupulí mafiánské metody (modelové je
v tomto ohledu „podnikání“ bývalé KGB
v Rusku, nemluvě o modelu komunistické
Číny, který lze – v protikladu k západnímu
modelu sociálního státu, ovšem „kapitalis-
tickému“ – označit za otrokářský, a to
včetně otrocké dětské práce) a od dosud

proklamovaného „internacionálního“ ko-
munismu přešli k tvrdému nacionalismu
a šovinismu, který místy přerostl v ozbro-
jené konflikty i v regulérní válku (viz občan-
ská válka v bývalé Jugoslávii, kterou vyvo-
laly bývalé komunistické elity). Bez sebe-
menšího zaváhání komunisté otevřeně
přešli na ty na pozice, které marxistická le-
vice vždy připisovala fašismu.

Schéma, které staví komunismus a fašis-
mus, respektive nacismus do nesmiřitel-
ného protikladu, bylo de facto převzato
z ideologické výbavy obou hnutí a od po-
čátku mělo spíše politický než politologický
ráz. Vycházelo z propagandy obou hnutí,
která negativní obraz toho druhého
shodně používala k vlastní společenské le-
gitimizaci a oslovení té části společnosti,
kterou chtěla obrazem nepřítele vystrašit,
aby pak mohla hrát roli ochránce.

Vzájemná rivalita těchto svébytných
hnutí naopak vytvářela mezi nimi určitý
druh spříseženectví, jak jej známe z krimi-
nálního prostředí: když jde jeden uliční
gang nemilosrdně „po krku“ gangu konku-
renčnímu, neznamená to, že stojí na straně
zákona proti zločinu, ale chce získat celý
zločinný „byznys“ pro sebe, stejně jako
gang konkurenční. Jakmile by ale mělo jít
o válku proti většinové společnosti, „na
smrt“ znepřátelené gangy se vždy nakonec
spojí. To byla podstata paktu Molotov-Rib-
bentrop.

V bagatelizování zkušenosti komunismu
na Západě je i kus alibismu a neschopnost
přijmout odpovědnost západní společ-
nosti za evropské a tedy i vlastní dějiny.
Jak fašismus a nacismus, tak komunismus
nespadly z nebe, ale vylíhly se z apoka-
lypsy první světové války a svůj ideový
background čerpaly z myšlenkového pod-
houbí postosvícenské a postrevoluční Ev-
ropy 19. století, z podhoubí, které bylo
všem společné: z představ o dosud netu-
šených možnostech transformace společ-
nosti i samotného člověka, z víry v pozna-

telnost světa, spásnost vědy či spásnou
sílu práce, z idejí neustálého společen-
ského pokroku, z přesvědčení o spáse
světa skrze kolektiv, lid, národ, stát, které
jsou samy o sobě a tedy mírou všeho, z teo -
logisace (zbožštění) „obyčejného člověka“
nebo z ospravedlnění lidového podzemí,
které odmítá „světský“ (tzn. prohnilý, zka-
žený, zkorumpovaný...) společenský řád.
Totalitní hnutí se tak blížila fanatickým ná-
boženským sektám doby předmoderní
a sama také pěstovala vlastní pseudoná-
boženský kult se stranickými poutěmi,
vlastními svátky a vlastními mučedníky,
národní, třídní či státní pospolitost se stala
náhradou za církevní společenství. Tota-
litní hnutí byla hluboce lidová, antiaristo-
kratická, proticírkevní a protikapitalistická.
Chtěla zničit starý svět, hleděla do bu-
doucnosti a neváhala být extrémně radi-
kální. K tomu účelu mobilizovala lidové
masy. Totalitní hnutí od „tradičních“ dik-
tatur a autoritativních režimů zásadním
způsobem odlišovalo to, že byla extrémně
revoluční.

Komunismus, fašismus a nacismus jsou
společná evropská pohroma a žádný ev-
ropský národ si v tomto ohledu nemůže
mýt ruce. Dokud si to evropská společnost,
v Portugalsku stejně jako na Ukrajině,
v Norsku stejně jako v Řecku neuvědomí,
bude otevřená evropská společnost svou
neblahou minulostí trvale ohrožována.

Komisařka Redingová to řekla jasně:
„Uchování paměti na zločiny spáchané to-
talitními a autoritářskými režimy je jedi-
ným způsobem, jak ukázat mladším gene-
racím, že demokracie a základní práva ne-
jsou samozřejmostí, nýbrž výsledkem tr-
nité historie. Uchování živoucí paměti je
způsobem, jak zajistit, že Evropané již ne-
budou moci být opět rozděleni. Pro totalitu
v Evropě není místo.“

To bude ovšem jen tehdy, když bude pla-
tit, že demokracie není vláda lidu, ale vláda
právního státu, kde se může každý domoci
svých práv bez ohledu na to, jestli patří
k momentální většině nebo k menšině. �

Petr Placák, Euroskop
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Závod, který se postaví do služeb veřejnosti,
nemůže mít nikdy nezaměstnanost, protože čím
jsou horší poměry, tím více je třeba pracovat.
A ten, kde pracuje, objeví ne jeden, ale tisíce způ-
sobů, jak posloužit lépe zákazníkovi i sobě.

Tomáš Baťa

Dnešního dne, kdy se stáváte spolupracov-
níkem našich závodů, začínáte novou
práci. Novou po stránce odborné, ale

především novou po stránce mravní.
Účelem naší, a od této chvíle i vaší práce je

služba lidem – veřejnosti.
Dobrá služba veřejnosti začíná dobrou prací

vaší. Nechť je tato práce třeba sebenepatrnější,
konejte ji tak, aby ten, kdo pracuje vedle vás, ji
mohl potřebovat.

Taková práce vám přinese jak největší odměnu,
tak dobré jméno člověka schopného postupu.
Závod vám podává tu nejlepší mzdu za vaši práci
a usiluje o to, aby vaše mzda byla stále vyšší
a vyšší. Spoléhá při tom, že mu budete svou prací
věrně pomáhat, protože jenom nejlepší zboží pro-
dávané zákazníkům za nejnižší cenu vám zaručí
pravidelné zaměstnání a stoupající výdělek.

Buďte věrný své práci, svým spolupracovníkům
a svému závodu a oni zůstanou věrni Vám. Buďte
hrdý na svou práci a na své spojení s vítěznou ar-
mádou spolupracovníků T. & A. Baťa.

Budujte s nimi veliké dílo, které vám zaručuje
nejlepší existenci a dává příležitost pracovat pro
rozšíření čestného jména naší republiky.

Začátky
Nejpevnější oporou života je víra v sebe. Sebedů-
věru očekává úspěch. Nic není ztraceno, pokud
jsme neztratili hlavu. Sebedůvěra je sílou, která
nás vede vpřed. Každou novou práci začínáme
s důvěrou. Pozorujíce úspěch svých přátel a zná-
mých, slibovali jste si, že se splní všechno vaše
očekávání, když budete přijati. A vaše cesta
k úspěchu vám připadá snadnou, lehkou a bez
práce, jako hladká, uválcovaná silnice.

Žádný z vašich přátel však vám neřekl, že každý
začátek je těžký. Že opustivše své rodné město, ro-
diče, bývalé spolupracovníky, zamilovaná mís-
tečka, přicházíte v prostředí úplně neznámé a cizí.
Zakolísáte, jako strom, který byl přesazen z půdy,
v níž vyrostl. Ucítíte, že toho, oč jste se opíral
dříve, není a na nové, jste ještě nezvykli. 

K tomu přichází nesnáze, které každá nová
práce s sebou přináší. Co druhý, léta zde pracující
vykoná lehce, musíte vy s námahou hledat a radit
se s lidmi, kteří na dlouhé vysvětlování nemají
času. Množství práce vykonané vašimi přáteli vás
plní úžasem, neboť sami po velké námaze docilu-
jete nepatrných výsledků. Vaše mysl počne upadat,
neboť ztratíte sebedůvěru, že byste se jim někdy
vyrovnali.

Tehdy se vzchopte. Z lidí, kteří vstupují do práce
v našich závodech, někteří odejdou do měsíce, jiní
zůstávají léta. Jsou to ti, kteří překonali přirozené
obtíže začátků nové práce v novém prostředí. Jsou

to ti, kteří vědí, že umění vítězit v práci je umění
vytrvat, vydržet a skončit ji.

Vybudujte svoji osobnost
Chceme-li vybudovat závod - vybudujme napřed
sebe. Tomáš Baťa

Průmyslový život, jakým budete nyní žít, vyža-
duje, abyste vychoval svoji osobnost. Průmyslový
život a práce jsou podstatně jiné, nežli život rolníků
nebo řemeslníků. Úspěchy v průmyslové práci se
dobývají především duševní bystrostí, myšlením
a pohyblivou obratností a ne hrubou silou tělesnou,
namáhavou dřinou. Hrubou dřinu vykonává a má
konat v průmyslové práci stroj. Povinností člověka
je, aby svou inteligencí a obratností síly stroje co
nejlépe využil. Abyste si udržel svěží obratnost,
bystrou chápavost a duševní sílu, musíte si zařídit
dobrou životosprávu. Závod vám v tomto pomáhá
co nejúčelněji. Následující stránky vám poradí,
kam se obrátit při stravování, ubytování a zásobo-
vání, kde naleznete lázně, prádelnu, příležitost
k sebevzdělávání, zábavě, sportu atd. 

Využijte všech těchto zařízení co nejúplněji. Se-
stavte si svůj plán pro denní život a žijte důsledně
podle něho tak, aby zdraví, obratnost, pracovní
schopnost, vzdělání a konec konců i majetek týden
od týdne rostly.

Podnikavost je zbožím, kterého není nikdy nad-
bytek. Podnikavost znamená konat to, čeho je
třeba bez říkání. Člověk, který má odvahu něco
začít a dokončit to, musí dojít úspěchu.

Sebevzdělání
Naše práce vyžaduje lidí, kteří mají vůli učit se
a zdokonalovat své vzdělání jak odborné, tak vše-
obecné.Závod podniká všechno, aby dal každému
člověku příležitost k rozšíření vzdělání. Je to ze-
jména zavedení 5tidenního pracovního týdne, při
němž získává každý spolupracovník možnost bo-
hatě využít těch kursů a škol, které jsou pro něho
připraveny. Jaký význam přikládá potřebě vzdě-
lání chef závodů Tomáš Baťa, vidět z následujících
jeho projevů.

„Člověk se stane teprve tehdy myslícím a sobě
důvěřujícím člověkem, až vlastním mozkem si
rozřeší a zvládne problémy, s nimiž denně bojuje.

Víte dobře, že konkurence na pracovním trhu
je čím dále tvrdší. Na pracovním trhu má vý-
hlídky na udržení se a proniknutí jenom ten za-
městnanec, který má nejen obratné ruce, ale také
vycvičený mozek, který umí nejen vykonat, ale
také zdokonalit svoji denní práci. Na obchodním
a zejména světovém trhu si udrží své místo
a práci pouze ten závod, který dnes slouží záka-
zníku lépe než včera. A tomu je třeba se stále učit.
Svou prací tvoříme úplně nové poměry. Bylo
kdysi výsadou bohatých, že si mohli opatřit vzdě-
lání, nezbytné ku konání odpovědných prací,
protože měli čas i peníze potřebné k nabytí tako-
vého vzdělání. Organizace naší práce ruší tato

privilegia, protože dává každému čas, peníze
i příležitost dostat se tak daleko, na kolik stačí.
Je naší povinností uvolnit lidem dráhu. Ani je-
diný z nás nemá dosti moci zvýšit příjmy, nebo
povýšit toho, kdo se již napřed nepovýšil sám.“

Vydělat, vydat, ušetřit
Zaměstnavatel, který naučil lidi vydělávat, naučil
je jen třetině toho, čeho člověku třeba umět, aby
se mohl stát hospodářsky nezávislým.

Druhá třetina je v rozumném vydávání a třetí
teprve v šetření. Jsem přesvědčen, že dílna sesta-
vená z lidí, kteří mají úspory, kteří žijí v spořáda-
ných hospodářských poměrech, bude pracovat
mnohem klidněji, že v takové dílně budou mnohem
větší výplaty při stejných sazbách a při stejném na-
máhání, a že v této dílně docílíme největší samo-
správy bez velkých potíží.

Konečně již mnohá léta je nám známo, že za-
městnanec je pro nás téměř bezcenný, pokud se
nám nepodařilo přivést jeho život na cestu hospo-
dářského vzestupu. Víme, jak velice se nám osvěd-
čila zásada, svěřovat důležité obchodní jednání
jen lidem, kteří mají více než potřebují. Je ne-
možné předvídat u člověka, jak se zachová k cizím
penězům, když se s nimi octne po delší dobu do-
cela o samotě, uprostřed všech pokušení opatřit si

Do nové práce
V roce 1930 vyšlo ve Zlíně druhé vydání publikace pro nové zaměstnance baťových závodů, kterou
sestavil A. Cekota, v níž jsou kromě dalšího rady pro ně, jak dále v životě i práci. V textu je řada
myšlenek zakladatele společnosti. Otiskujeme pasáže, které jsou i po více než osmdesáti letech
inspirativní a dokládají, že se máme stále čemu od Bati učit.  
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za ně to, čeho před jeho očima množství lidí pro-
žívá, pokud svými úsporami nedokázal, že se v mi-
nulosti dobrovolně omezoval, že si dovedl mnohé
odříci v zájmu zachování svého vlastního majetku. 

Víme ze zkušenosti, jaká změna stane se s člo-
věkem, který dosud otročil kapitálu, když našemu
a jeho úsilí podařilo se toho docílit, aby ovládl ka-
pitál, aby kapitál učinil svým otrokem.

Spořením budujeme samostatnost. Nádeník,
který má za sebou úspory, je samostatnější, nežli
předlužený velkostatkář nebo továrník.

Pořádek a kázeň ve vydávání peněz
Kdo si neporučí sám, tomu poručí druzí. Nejubo-
žejším tvorem je zadlužený člověk. Život člověka
zadluženého není životem. Je to směs zoufalství
a štvanice, kde sehnat na splácení a kde na živo-
bytí. Za takového duševního stavu je vyloučena
každá úspěšná práce. Do tohoto ubohého stavu
nemůže upadnout nikdo, kdo si dělá i ty nejjed-
nodušší záznamy o svých příjmech a vydáních,
jaké jsou na příklad tyto, které vám doporuču-
jeme. 

Chcete výš? Udělejte si předpoklad toho, co
chcete. Předpoklad je rozkaz, který si dáváte sám.
A jistě není vyššího projevu lidské důstojnosti,
nežli dát si rozkaz a poslouchat rozkazů, které si
dáme sami.

Duch nové práce
Úspěšný člověk ví, že příčinou zdaru i nezdaru
v práci je on sám. Jestliže měl nezdar v práci, je-

stliže byl poražen, ani mu nepřijde na mysl obvi-
ňovat někoho nebo něco jako příčinu své porážky.
Podívá se na sebe a začne znovu. To je člověk,
který má k životu a k práci správné stanovisko
a proto je přímo předurčen k zlepšování svého po-
stavení.

Všechno má na světě svou příčinu; má ji také
úspěch a neúspěch, zdar nebo nezdar.

Jsou však lidé, kteří, potká-li je neúspěch, do-
vedou přímo geniálně vynalézat tisíc příčin,
proč se jim práce nepodařila. Sebe sama, jako
příčinu neúspěchu nevidí a neuvedou nikdy,
a proto také nikdy nezačnou na správném místě,
z něhož si lze zlepšit existenci. Jsou to lidé, kteří
mají k životu i k práci nesprávné, negativní sta-
novisko.

Celé závody a veškerá naše práce, vyrostla
a roste ze správného stanoviska k životu. Následu-
jící odstavce jsou vytěženy buď přímo ze zkušeností
naší práce, anebo do té míry s ní souvisí, že je uve-
řejňujeme, aby Vám pomáhaly vytvořit si správné
stanovisko tehdy, když toho budete potřebovat.

Co praví Tomáš Baťa
Jako dělník:
Jen v práci můžeme čekat lepší budoucnost a jen
tehdy, když budeme mezi sebou stále závodit, kdo
dříve a kdo lépe.
Jako šéf:
Naše závody mají za úkol pomáhat člověku ke
zvýšení pracovní výkonnosti, a ve stejném mě-
řítku k zvýšení jeho příjmu a blahobytu.
Jako podnikatel:

Podnikatel je povolán k tomu, aby zisky pochá-
zející z pokroku výroby spravedlivě rozděloval
ihned mezi zaměstnance, zákaznictvo i závod.
Jako výrobce:
Je nepochopitelné, jak mohou některé průmys-
lové závody v kritických chvílích zastavovat vý-
robu a propouštět dělnictvo, místo aby se s děl-
nictvem dohodly a staraly se společně o to, jak
bylo by možno poskytnout konsumentu výro-
bek za takovou cenu, jakou on za něj zaplatit
může.
Jako zaměstnavatel:
Musíme každý konat dobře svoji práci a sice tak,
jak ji potřebuje ten, pro koho ji konáme, a v první
řadě ten, kdo pracuje vedle nás.
Jako obchodník:
Pro věřitele je zárukou jen obchodník, který je
ochotný vydat svým věřitelům nejenom veškerý
svůj majetek, ale který je též ochoten dát sama
sebe ve formě práce, konané třeba až do úpadu.
Jako starosta:
Musíme potlačovati všechno, co škodí rodin-
nému životu a sloužit všemu, co rodině prospívá,
neboť dobré hospodářství obce může být zalo-
ženo jedině na dobrém hospodářství rodiny.
Jako občan:
Budoucnost naší republiky závisí od toho, po-
chopí-li lidé, že v zemi tak hustě obydlené, jako
je naše, možno hledat pramen blahobytu jedině
v průmyslu.
Jako člověk:
Není naším úkolem zničit zámožné, nýbrž naším
úkolem je vyhubit bídu. Každá bída má svoji pří-
činu v srdcích mužů. Blahobyt rodině přináší ten
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muž, který si dobrovolně bere největší porci po-
vinností s nejmenší porcí práv pro sebe.

Nebojte se změn
Lidé se obávají neznáma. Je pravda, že každé
opuštění starého znamená nejistotu – skok do tmy.
Avšak kdo chce, pomoci sobě s jiným, musí opustit
dobré, aby vybojoval lepší. Nesmí držet vrabce
v hrsti jen proto, že je lepší nežli holub na střeše.
Bez odvahy ke změně není zlepšení, není blaho-
bytu.
Boj otcem všeho
Jedině v boji s prací, s nesnázemi, s přírodou
a osudem se rozvíjejí ty nejvzácnější lidské vlast-
nosti: vynalézavost a spoléhání na sebe, sebevě-
domí, ale i skromnost, statečnost, sebeobětování.
V boji je mnohem více sebeobětování nežli sobec-
tví. Je daleko sobečtější vyhnout se boji, protože
to hoví naší pohodlnosti, naší nechuti pro utrpení,
jež s sebou přináší boj.
Ale každý pokrok, každé zlepšení života rodí se jen
z boje, ať už proti vlastní nebo cizí slabosti, po-
hodlnosti a malosti.
Milujte stroje
Využijte jejich síly a služeb při své práci i k svému
potěšení. Stroje osvobozují vašeho ducha, aby
mohl přemýšlet, jak si zlepšit život. Není cíle, který
by byl pro člověka nedosažitelným, umí-li znásobit
své síly strojem. Všechny národy, v nichž je rozší-
řeno užívání strojů i v domácnostech, jsou mocné
a slavné.
Blahobyt národů i jednotlivců záleží na tom, jak
rozumějí strojům, jak je milují a jak dovedou využít
jejich síly.
Lidí se nebojme
Strach před lidmi je zbabělost. Je urážkou důvěry
v člověka a lidskou důstojnost vůbec. Konáme-li
svou práci tak poctivě a účelně, že prospívá kaž-
dému, vědomí té práce nám dává sílu neobávat se
nikoho a ničeho.
Strach je nepřítelem života a díla zbudovaná na stra-
chu život poškozují. Díla užitečná rostou z důvěry.
Škola chudoby
Kdybych si mohl volit rodiče, zvolil bych si opět
chudé, nebo aspoň takové, kteří se za chudé pova-
žují. Chudý hoch je blíže životu nežli zámožný.
Prožívá s rodiči starosti o živobytí a musí brzy vy-
dělávat sám. Má více vyhlídek na vyniknutí.
Jednej přímo
Přímé jednání patří mezi podmínky úspěchu.
Avšak jenom dobrý člověk může jednat přímo,
a pouze dobrou, ovšem užitečnou práci možno
konat před celou veřejností. Přímé prosté jednání
budí v lidech všechny dobré instinkty. Jednáš-li
otevřeně s úmyslem posloužit lidem, tvůj úspěch
je neodvratný.
Nepostradatelní
Neschopný ředitel se ohlíží žárlivě kolem sebe, aby
odstranil každého, kdo by mu mohl přerůst přes
hlavu, kdo by jej mohl nahradit. Schopný ředitel
je naopak udýchán sháněním a výchovou lidí, kteří
by co nejdříve mohli konat jeho práci, protože
sotva že se ji naučil konat, sám už vidí, že je ho
třeba o poschodí výše, aby jeho práce dole mohla
být řádně vykonávána. Nestará se o to, je-li na
dveřích vedoucích k vrchnímu řediteli napsáno:
Vstup zapovězen. Vstoupí, pozdraví zdvořile pana
vrchního ředitele a dá mu najevo, že nestojí o jeho
křeslo, že chce vykonat jen jeho práci.
Touha stát se nepostradatelným je pákou pokroku,
ale brzdou pokroku je naše touha, zůstat nepostra-
datelným. Staneme se méně žárlivými, úzkostli-
vými o nynější místa, když pochopíme, že práce,
vynášející skrovné živobytí je stále hledána stati-

síci lidu, avšak práce placená stokrát lépe, hledá
ještě usilovněji sama své pracovníky a velmi často
marně.
Šetrnost se nevyplácí
tomu, kdo chtěje ukládat peníze, kupuje ubohou
potravu, chodí ve zchátralém oděvu a obuvi a žije
v nezdravém bytě.
Taková šetrnost je mrháním nejdražších statků:
zdraví a schopnosti. Umění pravé šetrnosti zna-
mená vydávat peníze tak moudře, aby nás učinily
schopnějšími většího výdělku. Větších úspor lze
docílit pouze z větších příjmů. Větší příjem závisí
na lepší pracovní schopnosti a té můžeme dosáh-
nout jedině moudrým vydáváním na věci, jež jsou
nám prospěšny.
Dělejme si předpoklady
Napíšeme si každý den, kolik chceme udělat zítra,
napíšeme si program příštího měsíce, příštího
roku, na deset nejbližších let. Tím nejen získáme
pevný cíl, ale měřítko svých sil, pevnost své vůle.
Tím poznáme, kolik si slevujeme, kolik máme
kázně a na kolik procent se vyrovnáváme se svými
plány.
Každá rána,
kterou jsme utržili, vyrazí z nás nějaký klín, který
nám překážel. Jde ovšem o to, jsme-li dost ro-
zumní, abychom se z ní poučili.
Dvě věci
jsou naším největším štěstím: schopnost k práci
a chuť k práci.
Pokud máme obě, jsme silní, vede se nám dobře za
všech dob, za každého režimu a za všech okolností.
A kdyby všechno kolem selhalo a potácelo se, ten,
jenž netratil schopnost a chuť k práci, stojí pevně.

Vývoj člověka v průmyslu
Problém nejlepší výroby zboží je za našich dnů
rozřešen teoreticky i prakticky. Velká výroba, levné
ceny zboží, vysoké mzdy. Ty podniky, které se na-
máhají takto pracovat, jdou nezadržitelně vpřed,
nebo v sobě nesou zárodky budoucího života.

Problém výroby zboží je rozřešen – jak je to
však s lidmi? Jakou existenci je s to vybudovat
průmyslový život člověku, jaké mu dává záruky
pro stáří a především, jak si má člověk počínat,
aby využil síly průmyslu k svému prospěchu? Je-
diná odpověď, kterou našla určitá skupina náro-
dohospodářů pro tyto a mnohé jiné otázky, bylo
zavedení starobního pojištění. Je to jistě dobrá
věc, avšak řeší pouze problém stáří a to jen z části
a paušálně. Mezi dvaceti a šedesáti lety leží celý
lidský věk – 40 nejplodnějších roků lidské práce.
Jak je využít? Jak si počínat v těchto letech, aby
člověk v každém věku života byl vždycky na svém
místě, na takovém místě, kde může sobě i lidské
společnosti prokazovat tu nejlepší službu.

Průmysl, který má pracovat úspěšně, potřebuje
pro svou práci plánů a cílů, k nimž směřuje a pro
něž se připravuje. Podobných plánů a cílů potře-
buje však každý člověk v průmyslu pracující. Musí
mít před očima cíl, co bude dělat dnes, co za rok,
co za dvacet let a co potom a musí si promyslit
plán, jak tohoto svého cíle dosáhnout. To je práce,
kterou za něho neudělá nikdo.

Ani já, ani moji přátelé z dílen neměli jsme ve
svých čtrnácti létech to štěstí vstoupit do tak vyspě-
lého průmyslu, do jakého vstupují nyní mladí mu-
žové Baťovy školy. Prvních 10 000 Kč, které oni
podle předpokladu mají ušetřit ve svých 17 letech,
jsem měl ze své dělnické práce ušetřeno teprve ve
svých 23 letech, ovšem bez jejich zkušeností a vzdě-
lání ze závodní školy. Tito se jistě dostanou dál. Mys-
lím nyní na své přátele v dílných a prodejnách, když
se snažím podle jejich životní dráhy zkonstruovat ži-

votní plán pro muže, kteří touto závodní školou ne-
prošli rovněž. Východiskem pro tento plán jest mi
dvaadvacetiletý muž, který právě dokončil vojenskou
službu a nastupuje znovu svou práci u stroje. Za své
dřívější práce ušetřil si 10 000 Kč, které má uloženy
na 5 %. Jako dospělý muž vycvičí se co nejdříve
v práci na strojích, určených výhradně pro takové
muže a docílí proto týdenního příjmu 480 Kč. Tuto
práci s tímto příjmem koná po 8 let. V těchto 8 letech
si vydělal 199 680 Kč. Mezitím si pravděpodobně
založil rodinu, avšak vzdor zvýšenému vydání se za-
řízením uložil si průměrně týden co týden Kč 100.

Při své práci přišel náš muž k dvěma zkušenos-
tem: První byla ta, že pro něj pracuje jeho kapitál.
Ukládaje si totiž ke svým základním 10 000 Kč
svou první roční úsporu Kč 5 200 – nalezl u svého
kapitálu úrok Kč 500. Při úrocích z úroků u dal-
ších vkladů vzrostly jeho úspory v 30tém roce jeho
věku na Kč 64 426.

Několik let před tím poznal však, že v průmyslu
na něho čekají nové úkoly, které mu podávají také
nové možnosti. Poznal, že práce v dílnách potře-
buje vůdců a jeho mladí spolupracovníci učitelů.
To byla druhá zkušenost. Snažil se proto osvojit si
tolik vědomostí a takové vlastnosti, které by ho po-
stavily napřed na místo předáka a potom mistra
a docílil toho.

Nová práce mu přinesla celou řadu úkolů,
avšak jeho příjmy se rovněž zvětšily. V tomto čase
si řekl se ženou, že mohou vydávat více, aby mohl
dobře zastávat svou práci a připravovat se výše.

Jeho týdenní úspory však nejen že neklesly, na-
opak stouply a to jak obnosem týdně ukládaným,
tak procentem úrokování. Počítejme, že po pětileté
práci mu zůstávalo na osobním účtu, po vybrání
toho, co zkonsumoval, po 200 Kč týdně, čili
10 400 Kč ročně, tedy Kč 62 400 dohromady při
připisování 10 % úroků a jistiny. S úsporami dří-
vějšími vlastnil 144 625 Kč.

Jako 35tiletý muž, plný síly a nejlepších zkuše-
ností dílenského života i výroby, převzal dílnu
a stal se vůdcem 150 lidí. Naučil se tolik o lidech,
zboží, strojích, účetnictví a hospodaření, že toto
jeho umění přinášelo jeho spolupracovníkům stálé
zaměstnání a pravidelně vysoké příjmy. Obuv, kte-
rou vyráběla jeho dílna, byla tak vyrobena, že pop-
távky prodejen vždycky převyšovaly jeho nabídku.
On i jeho dílna měli vždycky plné ruce práce.

Jeho děti zatím vzrůstaly a on sám i se svou ro-
dinou vydával přibližně třikrát tolik, jako v době
svých začátků. Při tom však jeho přebytky na osob-
ním účtu byly nejméně třikrát tak vysoké, jako za
dob, kdy mistroval, tedy Kč 600 týdně. A zase pro
něho pracoval kapitál úrokování úroků. Takto ve
svých čtyřiceti dvou letech, když slavil dvacetileté
jubileum své plánovité práce a provedl svou osobní
inventuru, seznal, že vlastní jmění 500 000 Kč.

Toto poznání zároveň s poznáním jeho schopností,
vyzkoušených v práci, ho přivedlo k příjemnému vě-
domí, že nyní nemusí pracovat pro uhájení své exis-
tence, ale že má možnost dát se do toho, k čemu ho
vábí jeho srdce, čili k provedení svého poslání.

Bude to vůdcovství více dílen s mnoha tisíci
lidmi, či řízení prodejny, nebo výzkumnická práce
v modelárnách, nebo další řízení dílny? To záleží
na stupni jeho ctižádosti a na mravním stanovisku,
k jakému se při svém plánovitém životním dílu vy-
pracoval. Sotva se však rozhodne pro úplný odpo-
činek a život z úroků, třebaže ½ milionu Kč na 
5 % mu přinese 25 000 Kč ročně.

Bylo by úplně zbytečně radit tomuto zralému
muži, co má podniknout dále a konstruovat pro
něho plán, jak má využít svého jmění a svých zku-
šeností. Kdo se svou prací dostal na tento stupeň,
ten si dovede poradit velmi dobře sám. �
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Založení závodů firmy F. Ringhoffer spadá do
roku 1771, kdy praděd nynějších vlastníků
firmy založil v Praze dílnu mědikoveckou.

Z této dílny se znenáhla vyvinuly nynější závody,
které zaměstnávaly dne 1. května 1908: 399 úřed-
níků, 60 sluhů, vrátných, hasičů a ponocných,
5124 dělníků, 363 dělnic.

Továrna na železniční vozy a tendry, největší
v monarchii, dodává vozy všeho druhu jak pro že-
leznice hlavní, tak i pro dráhy městské, a to od nej-
jednodušších nákladních vozů až k nejsložitějším
vozům speciálním, od osobních vozů III. třídy až
k salonním vozům pro dvorní vlaky. V dílnách
firmy provedeny byly: rakouský vlak císařský,
dvorní vlak uherský a rumunský, celá řada dvor-
ních vozů salonních pro členy císařské rodiny
a salonní vozy dvorní pro knížete bulharského
atd., dále osobní a nákladní vozy, motorové vozy,
tendry, sněžní pluhy.

Továrna na železniční vozy a tendry vyváží do
Itálie, Švýcar, Španěl, Ruska, Bulharska, Srbska,
Rumunska, Turecka, Malé Asie, Egypta, Alžíru,
Tunisu, Argentiny atd.

Z dodávek několika posledních let buďtéž jme-
novány: vozy pro dráhu Carskoje-Sělo, Kursk-
Charkov, Moskva-Rjasan, Orenburgskou železnici,
Moskva-Brześć, Novgorodskou železnici, baltic-
kou trať Poti-Tiflis, Libava-Romny, Kursk-Kiev,
Fastovskou trať, velký počet spacích a restaurač-
ních vozů pro Švýcary, Egypt, Alžír, Argentinu,
jakož i pro mezinárodní dopravu v Evropě vůbec;
motorové vozy benzinové i parní různých systémů
jak Daimlerova, Serpolletova, De Dion Bouto-
nova, Komárkova atd., dále speciální vozy všeho
druhu, jako vozy na dopravu velkých, těžkých kusů
např. děl apod., různé nákladní vozy k samočin-
nému vyprazdňování, nádržkové vozy k dopravě
tekutin, jako jsou kyseliny, melasa, oleje, líh, pe-
trolej apod., vozy se zimotvorným zařízením pro
dopravu poživatin jako: masa, mléka, ryb, piva
apod., konečně i úplné vozové výbavy elektrických
drah mnohých měst.

Počet vozů dodaných až do roku 1908 dostoupil
6939 osobních, 1835 služebních 63 302 náklad-
ních vozů a 1749 tendrů, tedy celkem 73 825 vozi-
del, z nichž dodáno pro tuzemské dráhy 62 122
a do ciziny vyvezeno 11 704.

Z dodávek roku 1908 buďtež zvlášť uvedeny:
52 vozů pro mezinárodní společnost spacích

vozů, z nichž 12 spacích, 27 restauračních a 15
fourgonů pro Švýcary a mezinárodní expresní
vlaky evropské (Vídeň-Ostende, Vídeň-Nizza,
Lloydový expres, východní expres atd.), 

3 dvorní salonní vozy pro dvorní vlak bulharský, 
74 vozy osobní a restaurační pro argentinskou

společnost Compagnie Générale des Chemins de
Fer dans la Province de Buenos-Ayres, 

10 motorových vozů parních pro italské státní
dráhy, 

9 osobních vozů pro orientálské železnice, 
3 pivní vozy pro pivovar San Marco ve Vl. Be-

nátkách, 

11 osobních a nákladních vozů pro elektrickou
dráhu Bellinzona-Mesocco ve Švýcarech,

9 tendrů pro bosensko-hercegovské dráhy, 
6 čtyřnápravových osobních vozů nového mo-

derního typu pro c. k. rak. Státní dráhy, čtyřnápra-
vové restaurační vozy pro Egypt se zvláštním za-
řízením ochlazovacím pro jídelny.

Strojírna, slévárna, kotlárna a továrna na zboží
měděné a kovové dodává výrobky skoro pro ve-
škeré odvětví strojírenství. Vyrábí parní stroje
všeho druhu, od nejmenších do největších, jako
stroje poháněcí pro nejrůznější odvětví průmys-
lová, zvláště s Collmanovým a Doerflovým precis-
ním rozvodem, dále rychloběžné parní stroje pro
elektrárny, jakož i těžné a vodotažné stroje pro
hornictví. Nově započato bylo se stavbou parních
turbin patentu Zoelly. Kromě parních strojů a tur-
bin se staví v továrně též naftové motory patentu
Lietzenmayer.

V kotlárně se staví kotle s velkou vodní prosto-
rou, všech soustav a každé velikosti, jakož i vodo-
trubné kotle patentu Leinhaas. 

Ze zvláštností ve výrobu pojatých buďtež zvláště
uvedeny hydraulické kovářské rychlolisy dle sou-
stavy Astfalck. 

Kromě výroby těchto uvedených předmětů, za-
bývá se továrna zvláště stavbou a zařizováním pi-
vovarů a sladoven a může v tomto oboru na dlou-
holeté zkušenosti poukázat. S tímto úzce souvisí
i výroba zimotvorných strojů dle soustavy Lin-
deho, kterých se užívá nejen v pivovarech, nýbrž
i v jatkách, tržnicích a mlékárnách, jichžto zařizo-
váním se firma též zabývá.

Od svého založení staví a zařizuje firma též cu-
krovary a lihovary a dosáhla v těchto oborech čet-
ných úspěchů. Z dodávek strojních jež v roce 1908
byly postaveny, jsou zvláště pozoruhodny: parní
turbina dle patentu Zoelly o 5000 koňských silách
a 1000 obrátkách pro elektrickou ústřední stanici
král. hl. města Prahy; dále dvojčitý tandemový

parní stroj na páru vysoko přehřátou o 1800 ko-
ních a 125 obrátkách za minutu pro důl Jan uhel-
ného těžařstva v Bruchu; dále úplné zařízení cu-
krovaru v Szeredu v Uhrách a úplné zařízení pi-
vovaru sv. Marka v Benátkách, jakož i pivovaru
Cervisia v Rivarolo-Liguore u Janova.

Měďárny firmy v Kamenici vyrábějí měděné
plechy a kotouče, různá dna pro tělesa pivovarní
a vakuová, kotlíky, pak měděné součásti pro dráhy
a továrny na lokomotivy, jako dvířkové a trubkové
stěny pro topeniště, plášťové plechy, tyče kruho-
vého a čtvercového průřezu, jakož i nástavce pro
topné trubky. 

Pivovar firmy ve Velkých Popovicích jest co
nejmoderněji zařízen a vyrobil v roku 1907 – cel-
kem 186 000 hl. piva.

Deskové statky zabírají i s přikoupenými pol-
nostmi plochu: 1678,30 ha lesa, 1275,61 ha rolí,
263,35 ha luk, 22,72 ha zahrad, 48,91 ha rybníků,
71,86 ha pastvin a 47,21 ha zastavené a neplodné
půdy; celkem 3407,96 ha.

Hospodářský majetek spravuje se ve vlastní
režii na 10 dvorech a měl 1. května 1908: 68 kusů
koní, 270 kusů tažných volů a 475 kusů užitkového
hovězího dobytka. 

Lihovar zásobuje kontigent 1373 hl. absolut-
ního lihu. 

R. 1878 založila firma pro úředníky svých zá-
vodů „penzijní spolek“, jenž 31. prosince 1907
čítal 2 149 486,40 K jmění, k čemuž firma přispěla
bezmála polovinou. 31. prosince 1907 měl spolek
562 členů. 

Mimo to jsou při firmě tato zařízení pro blaho
dělníků: 

r. 1854 založila firma svou vlastní tovární ne-
mocenskou pokladnu, která 1. srpna 1889, kdy za-
vedeno bylo povinné pojišťování nemocenské, pře-
měněna byla v „závodní nemocenskou pokladnu“.
Mimo to jsou u firmy zřízeny tyto dělnické fondy:
Dělnický penzijní fond, založený r. 1870. 31. pro-

Továrna F. Ringhoffer
Továrna F. Ringhoffer zahrnuje v sobě: továrnu na železniční vozy a tendry na Smíchově, strojírnu,
slévárnu, kotlárnu, továrnu na zboží měděné a kovové na Smíchově, měděné hamry a válcovny mědi
v Kamenici u Stránčic, pivovar ve Velkých Popovicích, statky v zemských deskách zapsané: Kamenici,
Stiřím s Kostelcem na Křížkách, Popovice, Lojovice, lihovar ve Velkých Popovicích, mlýn a pekárnu
v Olešovicích a pilu ve Stiřímě.

Z historie
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Z historie

Na soutěž, vypsanou představenstvem ESČ
26, došlo v ustanovené lhůtě 7 návrhů.
Tyto byly ve schůzi 8. t. m. přečteny a kla-

sifikovány. Třem pracím B. Pokoroného, V. Ptáčka
a O. Ryby bylo přiznáno 61/2 bodu a přisouzeno
z vypsané částky každému po 200 Kč. Definitivní
návrh s použitím podnětů těchto prací přidělen
k vypracování B. Pokornému. Uveřejňujeme
cenou poctěné práce s výhradou práv autorských.

Desatero pro elektrická zařízení
B. Pokorný
1. Nedotýkej se zbytečně částí elektrického zaří-

zení, i jsou-li bezvadné.
2. Nedotýkej se vlhkou rukou žádných částí elek-

trického zařízení, a ve vlhkých místnostech
s elektrickým zařízením nechoď bos.

3. I o všech běžných pracích a zacházení s elek-
trickým zařízením, které musíš konat sám, dej
se nejprve poučit odborníkem.

4. Nedotýkej se žádných částí elektrického zaří-
zení, jsou-li porušené, nýbrž oznam oborníku
každé i sebe menší poškození, jakož i věci jen
podezřelé.

5. Neopravuj sám, bez odborníka, ničeho na elek-
trickém zařízení, nedělej s elektr. zařízením
žádných pokusů, ani na něm ničeho nového
sám nezařizuj.

6. Dbej, aby elektrické zařízení bylo udržované
v pořádku, a aby se do části elektr. zařízení ne-
dostala voda.

7. Při požáru nehas v blízkosti elektrického zaří-
zení vodou.

8. Nezapomínej nikdy, že i tak zvané „nízké na-
pětí“ může být životu nebezpečné.

9. Raněného elektřinou se nedotýkej, pokud není
vyproštěn ze styku s elektrickým zařízením,
nýbrž snaž se ho nejprve odtáhnout suchým
dřevem.

10. Seznam se ve vlastním zájmu se základy elek-
trotechniky a předpisy ESČ.

Desatero pro elektrická zařízení
V. Ptáček
1. Elektřina zpříjemňuje a usnadňuje ti život, má

však mnohá nebezpečí a proto buď při obsluze
zařízení opatrný.

2. Žárovky vyměňuj uchopením za skleněnou
baňku, kovové části se při tom nedotýkej. Je-li
závit poškozen nebo do objímky zapečen, ne-
opravuj bez vypnutí proudu. Zavolej raději od-
borníka.

3. Pojistky nahrazuj bez dotyku kovových částí,
nikdy nevkládej místo pojistek drát nebo kovo-
vou ucpávku, ohrožuješ sebe i okolí.

4. Vypínač je nebezpečný, bije-li nebo štípe-li, dej
ho ve svém zájmu opravit, nebo vyměnit. 

5. Elektroměr je účetní orgán elektrárny i tvůj,
důvěřuj mu, kontroluj si jeho údaje, nijak na
něm nemanipuluj, je to trestné.

6. Elektrické stroje a přístroje udržuj v čistotě
a obsluhuj podle předpisů, pokynů a vý-
strah ESČ. Při zapojování se přesvědč,
není-li někdo v nebezpečné blízkosti vodi-
vých částí.

7. Kabelů a přívodních drátů k motorům a pří-
strojů se nedotýkej, mohou mít poškozenou iso-
laci a způsobit těžký úraz.

8. Dotyk s jakoukoliv vodivou částí je vždy nebez-
pečný, jest smrtící, stojíš-li na mokré nebo vo-
divé půdě. Dbej, aby spínací zařízení a ruko-
věti byly dobře isolovány.

9. Vady a poruchy v zařízení sám neopravuj, ne-
rozumíš-li jim dobře, vždy zavolej odborníka
a vyvaruješ se škodám a úrazům.

10. Předpisy a normy ESČ jsou vypracovány pro
tvoji bezpečnost, vyžaduj a dbej, aby tvoje elek-
trické zařízení jim odpovídalo, ušetříš si tím ne-
příjemnosti, peníze a ochráníš sebe i okolí.

Desatero pro elektrická zařízení
O. Ryba
1. Čistota půl zdraví – nejen pro člověka, ale

i pro stroj. Prohlédni a očisti důkladně alespoň
jednou za boží rok své elektrické zařízení od
prachu.

2. Budeš-li opatrný a dáš-li si vždy opravit kaž-
dou maličkost, vyhneš se jistě velkým škodám.

3. Nedotýkej se všetečně nechráněných částí ve-
dení, strojů, vypínačů a lamp.

4. Pojistky chrání zařízení; proto jich měj vždy
několik v zásobě. Neužívej opravovaných po-
jistkových zátek, drátků, hřebíků v pojistkách,
nechceš-li vydávat svůj dům v nebezpečí
ohně.

5. Rozbité kryty víka, táhla, páky, objímkové
kroužky, ochranná skla i defektní vedení dej
ihned opravit nebo vyměnit, aby ses chránil
před nebezpečným dotykem. Vždy před použi-
tím přenosných zařízení se přesvědč, mají-li
přívodní kabely v pořádku ochranný obal. Ne-
vláčej je zbytečně.

6. Neuschovávej v ochranných krytech jakékoliv
předměty, které tam nepatří. Ani vedení ani vy-
pínače nejsou věšáky.

7. Vypínače, pojistky a motory musí být snadno
přístupny; proto nezatarasuj přístup k nim
stroji, náčiním, nebo dokonce haraburdím.

8. Nepracuj na vedeních a přístrojích elektric-
kých, jsou-li pod napětím. Opravuješ-li budovu
nebo máš-li nějakou podobnou práci, vypni
napřed proud. Je-li třeba, vyndej i pojistky pří-
slušného okruhu a zavři je, abys byl úplně jist
před jakoukoliv náhodou. 

9. Ucítíš-li při doteku proud, jest v instalaci ně-
jaká chyba; dej ji hned opravit. Též praskot ve
spotřebiči nebo vedeních svědčí o chybě.

10. Nová zařízení, rozšířená a opravy svěřuj jen
takovým instalatérům, kteří pracují v souhlase
s elektrárnou. Při objednávkách dbej na dobrý
materiál a pečlivé provedení. Nejlacinější ne-
bývá nejlepší. �

¨

Elektrotechnický obzor, 1926

since 1907 měl fond jmění 80 125 K a penze po-
užívalo 125 dělníků. Firma přispívala ročně k to-
muto fondu okrouhle 23 000 K.

„Dělnický fond pro zaopatření ve stáří“ byl za-
ložen r. 1889. Jmění tohoto fondu činilo 31. pro-
since 1907 – 339 438,90 K. Úroky přikazují se děl-
nickému penzijnímu fondu k výplatě běžných
penzí. Roční příspěvek firmy k tomuto fondu činí
okrouhle 20 000 K.

„Fond k podpoře pozůstalých po dělnících“ za-
ložený roku 1891. Z tohoto fondu poskytují se pod-
pory pozůstalým po dělnících. Koncem roku 1907
měl tento fond jmění 60 710 K a přispívá firma ročně
asi 2000 K. „Dělnická záložna“ založená r. 1874 má
jmění 8 000 K. Z ní se poskytují dělníkům zálohy

v případě malého výdělku.  „Dělnická pokladna vý-
pomocná“ založená byla r. 1886 za tím účelem, aby
dělníkům, pro nedostatek práce vysazeným, mohly
být po tři měsíce poskytovány zálohy, jež se pak po
opětném nastoupení do práce v malých částkách
splácejí. Mimo to poskytují se z této pokladny zálohy
dělníkům v případě velmi nutné potřeby. 

„Dobrovolný ochranný sbor“ založený roku
1886. Členové tohoto sboru, jichž koncem r. 1907
bylo 90, poskytují první pomoc náhle onemocně-
lým nebo poranivším se dělníkům. Vydržování to-
hoto sboru se děje nákladem firmy, a obnášel tento
roku 1907 celkem 1907,55 K.

„Pracovní a starobní příspěvky“. Od března
r. 1895 se vyplácí každému dělníku, jenž čtyřicet

let je u firmy zaměstnán, pracovní a starobní pří-
spěvek ročních 300 K, při pensiování pak obdrží
takový dělník 600 K. K účelu tomuto poskytla
firma r. 1907 celkem 5752,77 K, a požívalo těchto
příspěvků 19 dělníků. Od téže doby poskytuje se
dělníkům pensiovaným v případě onemocnění bez-
platně pomoc lékařská a léky. Pozůstalým po ze-
mřelých dělnících činných i pensiovaných posky-
tuje se příspěvek 100 K k úhradě pohřebných
výloh. Vyplacené toto pohřebné činilo roku 1907
celkem 4600 K. �

Ze zpráv Spolků architektův
a inženýrů v král. Českém, 1909

Soutěž na desatero pro elektrická zařízení
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Zatím co se věnuje u našich firem výzkumu
a zkoušení materiálu zvýšená pozornost teprve
od převratu, pravé výzkumnictví a hledání no-

vých cest je zcela ponecháno náhodně a soukromé
píli jednotlivců, kteří ovšem nemívají zařízení vhod-
ného k takové práci. Američané se takovým náhod-
ným výzkumnictvím nespokojují. Všechny velké firmy
mají vlastní výzkumné stanice a někdy se i více firem
spojuje a zařizují si laboratoř společnou.

Firma Westinghouse Electric má skvěle vybave-
nou laboratoř (Research department) v East Pitts-
burgh. Tam pracují pouze na výzkumech a vynále-
zech. Pro běžné zkoušení dodávaných materiálů
apod. mají laboratoře zcela jiné, takže výzkumná
práce není nijak zdržována běžnými úkoly. Research
department je v moderní budově na skále dosti da-
leko od vlastní továrny. 

Laboratoř je rozdělena na šest hlavních sekcí,
vždy pod vedením sekčního inženýra. 

Jsou to: 1. všeobecné oddělení, 2. chemické oddě-
lení, 3. isolační hmoty, 4. mechanické oddělení, 5.
metalurgické oddělení, 6. fyzikální oddělení.

Každá sekce je ovšem opět rozdělena, a to:
•  všeobecné oddělení:
•  výpočty vodivých okruhů, bleskojistky, kondezá-

tory, výboje, odporové hmoty atd.,
•  elektrické pece, baterie, uhlíkové a jiné kartáče

atd.,
•  vysílače radiofonické,
•  mikrofony, telefony atd.,
•  porcelán, glasury, keramika atd.,
•  chemické oddělení:
•  elektro- a fyzikální chemie, b) organická chemie,

c) anorganická chemie, d) analytická chemie.
•  isolace:
•  všeobecné problémy, b) charakteristiky isolace, po-

vrchový a objemový odpor, poruchy isolací atd., c)
ventilace, prostup tepla isolacemi, vliv tepla, d)
magnetická měření a zkoušky, ztráty vířivými
proudy apod. 

•  mechanická sekce:
•  mazání, únava materiálu, b) analysa namáhání

materiálu, fotoelastické zkoušky, c) vlastnosti kovů
při vysokých teplotách, d) vlastnosti kovů při nor-
málních teplotách.

•  metalurgická sekce:
•  všeobecné problémy, zvláštní slitiny, odporové sli-

tiny, tepelní zpracování kovů, ocel pro magnety
atd., b) výzkumy magnetických vlastností, příprava
slitin o malých ztrátách magnetických apod., c)
metalografie, tepelná analysa, fotomikrografie, vý-
zkum mědi a slitin jejích.

•  fyzikální sekce:
•  termika, vodivost plynů, výzkumy vysokého vakua,

fotoelektřina, b) radiové přijímací lampy, c) us-
měrňovače, d) osvětlování, spektroskopie, e)vidění
na dálku, televize.

Bylo mi nápadné, že nemají zvláštního oddělení
pro výzkum o elektřině. Ptal jsem se na to jednou ře-
ditele laboratoře, Mr. Kintnera. Řekl mi, že zvlá-
štního oddělení nepotřebují, neboť jednotlivé speci-
ální úkoly jsou řešeny v odděleních dříve jmenova-
ných a jinak inženýři v závodě, jsouce neobyčejně
specializováni, mají dost možností k pokusům. Ptal

jsem se též na spolupráci s universitami. Zajímavé
je, že pouze chemická, mechanická a metalurgická
sekce mají čilý styk s universitními laboratořemi,
z něhož plyne vzájemný prospěch. Ostatní tři sekce
jsou více odkázány samy na sebe, neboť university
asi za nimi pokulhávají.

Laboratoře jsou výborně zařízeny. Speciální zkou-
šecí a jiné stroje najdete tam z celého světa. Vedení
elektrická, vodní, parní, vzduchová, plynová atd. jsou
ve zvláštních šachtách a kanálech rozváděná budo-
vou. Lze proto změnit snadno systém rozvodu a při-
způsobit se speciálním pokusům. Mají svoji centrálu,
stanici pro výrobu kapalného vzduchu atd. Přirozeně
mají též svoji knihovnu, pečlivě udržovanou. Celkem
je tam zaměstnáno 70 osob, většinou inženýrů. Jed-
notlivci vynikají ve svém oboru; např. v mechanické
sekci působí bývalý profesor Institutu v Petrohradě,
S. Timošenko.

Jakým způsobem pracují, nejlépe jsem viděl na
případě, v němž jsem byl jednou interesován. Tehdy
na jedné americké elektrické dráze začaly praskat
hřídele lokomotivních motorů, a to vždy u pastorku.
Nebylo dost jasné, zda vlivem materiálu, zpracování
či tvaru hřídele. Mechanická sekce výzkumné labo-
ratoře dostala rozkaz zjistit přesně vliv těchto tří slo-
žek a odvodit závěry pro výrobu.

Rozbor ocelí užívaných pro hřídele přinesl dosti
překvapující výsledky, neboť se ukázalo, že např. uží-
vané speciální manganové ocele nebyly ani tak dobré
jako uhlíkaté. Ovšem, tato otázka musí být ještě dále
studována.

Aby se vyřešil vliv tvaru hřídele, zvláště vliv tvaru
klínové drážky, byla vyrobena řada modelů průřezu
z celuloidu, s drážkou různě hlubokou, širokou, se za-
okrouhlenými a s ostrými rohy. Takový celuloidový
plochý model, je-li prosvětlován polarizovaným svět-
lem a současně namáhán jako předmět ve skuteč-
nosti, ukáže docela zřetelně, jak jsou jednotlivá
vlákna silně namáhána. Vlákna namáhaná propouš-
tějí totiž polarizované světlo jinak, nežli nenamáhaná
a to podle stupně namáhání. Tak lze pohodlně určit
vliv tvaru průřezu na maximální namáhání při témž
zatížení. Tím způsobem byl jednak určen nejpřízni-

vější poměr hloubky drážky k průměru hřídele a jed-
nak nevhodnější poloměr pro zaokrouhlení rohů drá-
žek.

Výsledky zkoušek byly zaznamenány do křivek
a tabulek a pak všichni interesovaní inženýři svoláni
na konferenci, na níž inženýr výzkumného oddělení
stručně vyložil, k jakým praktickým závěrům došlo se
při zpracování výsledků pokusů. Často se na těchto
konferencích užívá i skioptikonu. Přesný popis po-
kusů je ovšem uložen v továrním archivu. Je-li zapo-
třebí, vypracuje potom příslušné oddělení předpis
pro konstruktéry. Ten je po schválení zařazen do tzv.
„Standard Book“, která obsahuje podrobné před-
pisy, jak se musí konstruovat detaily normálních
strojů. V této knize není však určitá konstrukce odů-
vodňována; je to pouhý předpis tak psaný a náčrtky
doložený, aby i méně školený konstruktér mu rozu-
měl. Takovým způsobem přichází výzkumnictví

k dobru konstruktivním oddělením. Z jiných oborů,
jimiž se laboratoř v poslední době zbývala, jmenoval
bych zvláště vidění na dálku, přenost obrázků rádiem
a mnoho jiných. Zajímavé je zkoušení bublinatosti
materiálu pomocí magnetického toku. Metoda je pro-
pracována, že na několik palců do hloubky lze bu-
bliny určit zcela přesně. Metodu chtějí vypracovat
tak, aby se z magnetických vlastností daly např. určit
vlastnosti spirálního vrtáku.  Dnes se musí vrták zni-
čit, chce-li se materiál vyzkoušet, čímž velkým fir-
mám vznikají ohromné škody. V budoucnosti by se
zkoušely všechny vrtáky a vadné vyloučily z dodávky.
Podobně lze zkoušet např. osy železničních vozů
v provozu, aniž by bylo třeba vůz rozebírat atd. 

Je přirozené, že i studiu podstaty hmoty, otázce co
ve fyzice tak ožehavé, věnuje se dost pozornosti, ač
se sleduje pouze ve spojení s jinými problémy.

Za takových podmínek není divu, že nás Amerika
předstihuje v elektrotechnice i jiných oborech. Ač
snad není u nás dost peněz, abychom mohli dělat vše
jako Američané, měli bychom dělat aspoň něco.
Jinak budeme věčně jen kopírovat a pozměňovat cizí
vynálezy �

O. Bartoň, Elektrotechnický obzor 1926

Výzkumná laboratoř firmy Westinghouse 
Úspěchy americké techniky nejsou podmíněny pouze tím, že značná část jejich inženýrů provozuje
své povolání neúmorně, nýbrž do velké míry též tím, že firmy mohou investovat podle našich poměrů
ohromné částky na zařizování a udržování výzkumných laboratoří.
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1. Úvod: Řešení problematiky měnícího se
klimatu 

Důsledky změny klimatu jsou v Evropě i na
celém světě stále citelnější. Průměrná glo-
bální teplota, která se v současnosti pohybuje
okolo 0,8 °C nad úrovní před industrializací,
i nadále roste1. Mění se některé přírodní pro-
cesy i srážkové modely, roztávají ledovce,
stoupají hladiny moří.

Aby se zabránilo nejvážnějším rizikům,
která s sebou nese změna klimatu, a zejména
rozsáhlým nezvratným dopadům, je třeba glo-
bální oteplování snížit na méně než 2 °C nad
úroveň před industrializací. Zmírňování
změny klimatu musí proto zůstat pro meziná-
rodní společenství prioritou.

Bez ohledu na scénáře oteplování i na to,
nakolik úspěšné se ukáže být úsilí o zmírnění,
se budou dopady na změnu klimatu v příštích
desetiletích zvyšovat, a to z důvodu opoždě-
ného dopadu emisí skleníkových plynů v mi-
nulosti i v současnosti. Nemáme proto na
výběr a musíme přijmout opatření pro přizpů-
sobení a zabývat se nevyhnutelnými dopady
změny klimatu a jejich hospodářskými, envi-
ronmentálními a sociálními náklady. Upřed-
nostníme-li ucelené, flexibilní a participativní
přístupy, bude včasné přijetí plánovaných
opatření pro přizpůsobení levnější, než platit
cenu za nepřizpůsobení se.

S ohledem na zvláštní a dalekosáhlou po-
vahu dopadů změny klimatu na území EU je
třeba opatření pro přizpůsobení přijmout na
všech úrovních – od místní přes regionální až
po úroveň jednotlivých států. Evropská unie
zde může sehrát svou úlohu doplněním mezer
ve znalostech a akcích a prostřednictvím ná-
sledující strategie EU k tomuto úsilí přispět.

2. Současné i předpokládané dopady
změny klimatu v EU

Teplota zemského povrchu v Evropě byla
v posledních deseti letech (2002–2011) v prů-
měru 1,3 °C nad předindustriální úrovní2, což
znamená, že zvyšování teploty v Evropě bylo
rychlejší než v celosvětovém průměru. Ně-
které extrémní výkyvy počasí zhoršily, spolu
s častějšími vlnami veder, i lesní požáry
a sucha v jižní a střední Evropě. Intenzivnější
srážky a záplavy se očekávají v severní a se-
verovýchodní Evropě, kde je vyšší riziko
vzniku pobřežních záplav a eroze. Vzhledem
k těmto častějším jevům se pravděpodobně
zvýší i rozsah katastrof, což povede k význam-
ným hospodářským ztrátám, problémům
v oblasti veřejného zdraví a ztrátám na lid-
ských životech.

Dopady se v EU liší v závislosti na klimatic-
kých, zeměpisných a sociálně-ekonomických
podmínkách. Změně klimatu jsou v EU vysta-
veny všechny země (viz obrázek 1 níže).

Některé regiony jsou však ohroženy více
než jiné. Obzvláště ohrožena je středomořská
oblast, horské oblasti, hustě osídlené zápla-
vové oblasti, pobřežní oblasti, nejvzdálenější

regiony a Arktida. Tři čtvrtiny obyvatel Evropy
navíc žijí v městských oblastech, které jsou
často špatně vybaveny pro přizpůsobení
a jsou vystaveny vlnám veder, záplavám nebo
zvýšení hladiny moří.

Mnohá hospodářská odvětví jsou přímo zá-
vislá na klimatických podmínkách a již dnes
čelí dopadům změny klimatu v oblastech, jako
je zemědělství, lesnictví, cestovní ruch v pří-
mořských oblastech a v horách, zdraví a rybo-
lov. Rovněž jsou ovlivněny hlavní veřejné
služby, jako jsou poskytovatelé energie
a vody. Ekosystémy a služby, které poskytují,
trpí nepříznivými účinky změny klimatu, které
urychlují pokles biologické rozmanitosti a sni-
žují jejich schopnost odolávat přírodním ex-
trémům. Klimatické změny ovlivní dostupnost
základních přírodních zdrojů (vody a půdy),
což v některých oblastech povede k výrazným
změnám podmínek pro zemědělskou a prů-
myslovou výrobu.

Globální oteplování může konkrétním od-
větvím v některých oblastech poskytnout pří-
ležitosti, např. zvýšené výnosy plodin a růst
lesů, více energie z vodních zdrojů či méně
energie potřebné na vytápění v severní Ev-
ropě3. Potenciální čisté přínosy pro regiony
jsou však značně nejisté.

Nečinnost nebo odkládání reakce mohou
nepříznivě zapůsobit na soudržnost Evropské
unie.

Očekává se také, že dopady změny klimatu
prohloubí v EU sociální rozdíly. Musíme věno-
vat zvláštní pozornost sociálním skupinám
a regionům, které jsou nejvíce ohroženy a již
dnes v nevýhodné pozici (např. kvůli špat-
nému zdravotnímu stavu, nízkým příjmům,
nevyhovujícímu bydlení či nedostatečné mo-
bilitě).

Pokud nebudou podniknuty žádné kroky
pro přizpůsobení se změně klimatu, budou se
podle odhadu náklady pro EU jako celek po-
hybovat od 100 miliard EUR ročně v roce 2020
do 250 miliard EUR v roce 20506. V letech 1980
až 2011 dosáhly v EU přímé hospodářské
ztráty způsobené povodněmi více než 90 mi-
liard EUR7. Tato částka se podle očekávání
bude zvyšovat, protože roční náklady na
škody z říčních povodní se odhadují na 20 mi-
liard EUR do dvacátých let a na 46 miliard
EUR do padesátých let tohoto století8.

Sociální náklady na změnu klimatu mohou
být rovněž významné. Při povodních v EU
v období 1980–2011 přišlo o život více než
2500 osob a škody zasáhly více než 5,5 milionu
lidí. Pokud bychom nepřijali další opatření pro
přizpůsobení, mohla by vedra do dvacátých let
tohoto století ročně zapříčinit dalších 26 000
úmrtí a do padesátých let by se tento počet
mohl zvýšit na 89 000 úmrtí za rok9.

Přestože pro EU není k dispozici skutečně
komplexní přehled nákladů na přizpůsobení,
odhaduje se, že by další opatření na ochranu
před povodněmi činila 1,7 miliardy EUR ročně
do dvacátých let tohoto století a 3,4 miliardy
EUR ročně do padesátých let10. Taková opa-
tření mohou být velmi účinná, neboť každé

euro vydané na ochranu před povodněmi by
nám mohlo ušetřit šest eur z nákladů na likvi-
daci škod11.

3. Řešení: Strategie EU 
pro přizpůsobení 

Bílá kniha „Přizpůsobení se změně klimatu:
směřování k evropskému akčnímu rámci“
z roku 2009 stanovila řadu opatření, která již
byla z větší části provedena12. Hlavním výsled-
kem byla internetová evropská platforma pro
přizpůsobení se změně klimatu (Climate-
ADAPT)13, která začala fungovat v březnu
2012. Jsou zde uvedeny nejnovější údaje
o činnostech pro přizpůsobení v EU i několik
užitečných nástrojů na podporu politiky. EU
začala začleňovat přizpůsobení do několika
svých vlastních politik a finančních programů.

Doposud přijalo strategii pro přizpůsobení
15 členských států EU14. A další se na to při-
pravují. Některé z přijatých strategií byly do-
plněny o akční plány a bylo dosaženo určitého
pokroku při začleňování opatření pro přizpů-
sobení do odvětvových politik. Přizpůsobení
je však ve většině případů stále v počáteční
fázi a konkrétních opatření je k dispozici rela-
tivně málo. Některé členské státy vypracovaly
plány pro konkrétní odvětví, např. plány pro
zvládání vln veder a sucha, ale pouze třetina
provedla komplexní posouzení zranitelnosti,
kterými by podpořila politická opatření. Jako
zvláště obtížné se ukazuje monitorování
a hodnocení, neboť ukazatele a metodiky mo-
nitorování vznikají jen velmi pomalu.

Existuje několik příkladů společných pro-
jektů mezi evropskými zeměmi nebo městy,
které se zaměřují na přizpůsobení, a některé
z nich (např. LIFE) EU spolufinancuje. Zejména
v rámci politiky soudržnosti je spolufinanco-
váno mnoho přeshraničních, nadnárodních
a meziregionálních programů a projektů v ob-
lasti přizpůsobování, zejména v souvislosti
s makroregionální strategií EU v Podunají
a v Baltském moři. Některá města přijala kom-
plexní strategii pro přizpůsobení nebo kon-
krétní akční plány (týkající se např. prevence
rizik, zvládání povodňových rizik či vodního
hospodářství) nebo se tak chystají učinit15.

V návaznosti na tyto iniciativy by bylo
vhodné posílit naše zkušenosti a systematicky
si osvědčené postupy související s přizpůso-
bením se změně klimatu vyměňovat. Právě
teď je proto třeba vypracovat strategii pro při-
způsobení, která se bude vztahovat na celou
EU a bude respektovat zásady subsidiarity
a proporcionality i práva zakotvená v Listině
základních práv Evropské unie.

Strategie zohledňuje globální dopady
změny klimatu, jako je narušení dodavatel-
ských řetězců nebo omezený přístup k surovi-
nám, energii a zásobování potravinami, a je-
jich důsledky pro EU. Dialog a spolupráce EU
se sousedními a rozvojovými zeměmi v otáz-
kách přizpůsobení probíhají prostřednictvím
politiky rozšíření a evropské politiky soused-
ství a politiky rozvojové spolupráce EU.

Strategie EU pro přizpůsobení se změně klimatu
Sdělení Komise Evropskému Parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru
a Výboru regionů
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Tvorbu politiky v této oblasti i nadále ztě-
žuje nejistota ohledně scénáře snižování emisí
skleníkových plynů, budoucích dopadů
změny klimatu a souvisejících potřeb vyplý-
vajících z přizpůsobení. Nejistota nicméně ne-
může být považována za důvod pro nečin-
nost. Vyzývá naopak k silnému důrazu na vy-
užití všeobecně prospěšných a finančně nená-
kladných řešení, která jsou z ekonomického
i environmentálního hlediska dobrou volbou.
Patří mezi ně udržitelné hospodaření s vodou
a systémy včasného varování. Nákladově
efektivní jsou obvykle v rámci různých scé-
nářů i přístupy založené na ekosystémech.
Jsou snadno dostupné a poskytují více výhod,
jako je snížení povodňového rizika, nižší eroze
půdy, lepší kvalita vody a ovzduší a snížený
efekt městských tepelných ostrovů.

Opatření pro přizpůsobení jsou úzce prová-
zána s politikami řízení rizik v případě katas-
trof, které vypracovává EU a členské státy,
a měla by být s nimi prováděna v synergii
a plné koordinaci.

Opatření pro přizpůsobení přinesou nové
tržní příležitosti a pracovní místa, a to v tako-
vých odvětvích, jako jsou zemědělské techno-
logie, řízení ekosystémů, stavebnictví, vodo-
hospodářství a pojištění. Evropské společ-
nosti, včetně malých a středních podniků,
mohou brzy jako první přijít s produkty a služ-
bami odolnými vůči změně klimatu a chopit
se obchodních příležitostí na celém světě.
V souladu se strategií Evropa 2020 pomůže
strategie pro přizpůsobení Evropské unii přejít
na nízkouhlíkovou ekonomiku, která je odolná

vůči změně klimatu, a podpoří udržitelný růst,
investice odolné vůči změně klimatu a vznik
nových pracovních míst.

4. Cíle strategie 
Obecným cílem strategie EU pro přizpůsobení
je přispět k lepší odolnosti Evropy vůči změně
klimatu. To znamená zlepšit připravenost
a schopnost reagovat na dopady změny kli-
matu na místní, regionální, národní a evrop-
ské úrovni, připravit soudržný přístup a zlepšit
koordinaci.

4.1. Podpora činnosti členských států 
Jedním z největších úkolů pro nákladově efek-
tivní opatření pro přizpůsobení je dosáhnout
koordinace a soudržnosti na různých úrovních
plánování a řízení. Doporučeným nástrojem
na celosvětové úrovni jsou podle Rámcové
úmluvy Organizace spojených národů
o změně klimatu vnitrostátní strategie pro při-
způsobení. Jedná se o klíčové analytické ná-
stroje, jejichž cílem je informovat a stanovit
priority, pokud jde o činnosti a investice.

Zvláště důležité je zajištění společného pří-
stupu a úplného souladu mezi vnitrostátními
strategiemi pro přizpůsobení a vnitrostátními
plány řízení rizik. Mnohé členské státy vypra-
covávají takové plány jako plánovací nástroje
napříč odvětvími, aby dosáhly lepší prevence
a připravily se na katastrofy na základě kom-
plexního vnitrostátního posouzení rizik.

EU poskytne finanční podporu na přizpůso-
bení prostřednictvím navrhovaného nástroje

LIFE, který obsahuje i podprogram pro oblast
klimatu. K vymezení strategických cílů a tema-
tických priorit využije Komise víceleté pra-
covní programy. Upřednostňovány budou
stěžejní projekty pro přizpůsobení, které se za-
měří na hlavní problémy, jež překračují hra-
nice odvětví, regionů anebo států. Budou
podpořeny projekty, které budou mít poten-
ciál inspirovat další projekty nebo potenciál
přenosu, stejně tak jako přístupy k přizpůso-
bování založené na zelené infrastruktuře
a ekosystémech a projekty, jejichž cílem bude
podpora inovativních technologií pro přizpů-
sobení. Patří sem veškeré technologie, např.
odolnější stavební materiály či systémy včas-
ného varování.

Komise bude v rámci celé EU usilovat
o spolupráci a soudržnost a mezi členskými
státy, regiony, městy a jinými zúčastněnými
stranami a podporovat výměnu osvědčených
postupů.

Komise například připravuje ve spolupráci
s členskými státy pokyny vycházející z osvěd-
čených postupů v oblasti prevence katastrof.
Zásadní význam bude mít aktivní zapojení
místních a regionálních orgánů.

V návaznosti na úspěšný pilotní projekt
„Strategie pro přizpůsobení v evropských
městech“16 bude Komise i nadále podporovat
strategie pro přizpůsobení ve městech. Opa-
tření pro přizpůsobení prováděná městy
budou připravována zejména v koordinaci s ji-
nými politikami EU podle modelu Paktu sta-
rostů a primátorů, iniciativě více než 4000 or-
gánů místní správy, které se dobrovolně zavá-
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Obr. 1. Předpokládané dopady změny klimatu a související hrozby   4. Na základě zprávy EEA Climate Change Impacts and Vulnerability in Europe (2012)
Dopady změny klimatu a zranitelnost v Evropě (2012)5.
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zaly, že zlepší kvalitu života v městských ob-
lastech a splní cíle EU v oblasti klimatu a ener-
getiky.

Akce 1: Povzbudit všechny členské státy k přijetí kom-
plexních strategií pro přizpůsobení 
Komise poskytuje pokyny pro vypracování
strategií pro přizpůsobení. Jejich cílem je po-
moci zemím EU rozvíjet, provádět a přezkou-
mat své politiky přizpůsobení. Vztahují se na
aspekty, které ve stávajících strategiích pro
přizpůsobení chybí (např. přeshraniční
otázky), a na nutnost zajistit soulad s vnitros-
tátními plány řízení rizik v souvislosti s kata-
strofami.

Do roku 2014 vypracuje Komise srovnávací
přehled připravenosti na přizpůsobení a určí
klíčové ukazatele pro měření úrovně připrave-
nosti členských států.

V roce 2017 Komise na základě zpráv, které
obdrží podle nařízení o mechanismu monito-
rování a srovnávacího přehledu připravenosti
na přizpůsobení, posoudí, zda jsou opatření
přijímaná členskými státy dostatečná. Pokud
se bude podle rozsahu a kvality vnitrostátních
strategií zdát, že pokrok není dostatečný, zváží
Komise bez prodlení návrh právně závazného
nástroje.

Akce 2: Poskytnout financování z programu LIFE na
podporu budování kapacit a posílení opatření pro při-
způsobení v Evropě (2013–2020).
Komise bude podporovat přizpůsobování ze-
jména v těchto zranitelných oblastech: 
- přeshraniční řízení povodní, podpora dohod

o spolupráci založených na směrnici EU
o povodních, 

- přeshraniční správa pobřežních oblastí, s dů-
razem na hustě obydlené delty a města na
pobřeží, 

- začlenění přizpůsobení do územního pláno-
vání měst, stavebních projektů a správa pří-
rodních zdrojů, 

- horské a ostrovní oblasti, s důrazem na udr-
žitelná a odolná odvětví zemědělství, lesnic-
tví a cestovního ruchu, 

- udržitelné hospodaření s vodou, boj proti de-
sertifikaci a lesním požárům v oblastech, jež
bývají často postiženy suchem.
Komise bude podporovat vypracování po-

souzení zranitelnosti a strategií pro přizpůso-
bení, včetně těch, které budou přeshraniční
povahy.

Komise bude podporovat zvyšování pově-
domí o přizpůsobení, včetně ukazatelů, sdílení
informací o rizicích a řízení.

Akce 3: Zohlednit přizpůsobení v rámci Paktu starostů
a primátorů (2013/2014).
Komise bude na základě vzorové iniciativy
Pakt starostů a primátorů podporovat přizpů-
sobování ve městech, zejména zaváděním
dobrovolného závazku přijmout místní strate-
gie pro přizpůsobení a činnostmi zaměřenými
na zvyšování informovanosti.

4.2. Lepší informované rozhodování 
Znalosti o přizpůsobování potřebné pro roz-
hodování se zlepšují: Neustále vzrůstá počet
výzkumných programů, vnitrostátních a regi-
onálních strategií pro přizpůsobení a posuzo-
vání zranitelnosti. K dispozici je stále více
údajů o klimatu, klimatických služeb a inter-
netových portálů17. Pátá hodnotící zpráva Me-
zivládního panelu pro změnu klimatu bude

přijata v roce 2014. Přesto však je třeba ně-
které dost značné mezery ve znalostech do-
plnit.

Solidní znalostní základna je také důležitá
pro podporu inovací a zavádění inovačních
technologií pro přizpůsobení na trh. Budoucí
program EU pro výzkum a inovace – Horizont
2020 – se bude zabývat přizpůsobením se
změně klimatu prostřednictvím své priority
„společenské výzvy“ a investicemi do vědy na
špičkové úrovni a podporou inovací.

Akce 4: Překlenout mezery ve znalostech.
Největší mezery ve znalostech se týkají: 
- údajů o nákladech na likvidaci škod a nákla-

dech a přínosech opatření pro přizpůsobení, 
- analýz a posouzení rizik na regionální

a místní úrovni, 
- rámců, modelů a nástrojů na podporu roz-

hodování a k posouzení účinnosti různých
opatření pro přizpůsobení, 

- způsobů monitorování a vyhodnocování do-
savadních opatření pro přizpůsobení.
Při provádění strategie bude Komise dále

spolupracovat s členskými státy a zúčastně-
nými stranami na přesnějším vymezení těchto
mezer ve znalostech a na hledání příslušných
nástrojů a metod k jejich doplnění. Závěry
budou zapracovány do plánování programu
Horizont 2020 (2014–2020) a pomohou dosáh-
nout lepšího propojení mezi vědou, vytváře-
ním politik a podnikatelskou sférou. Budou
také využity ke zlepšení informací dostupných
na platformě Climate-ADAPT.

Komise bude v celé EU podporovat posu-
zování zranitelnosti a zohlední při tom mimo
jiné i přehled přírodních a antropogenních
rizik, který půjde napříč odvětvími a který
předloží v roce 2013.  Zejména bude podpo-
rovat Společné výzkumné středisko v jeho
práci na odhadu dopadů změny klimatu
a komplexně ověří, co bude celosvětová
změna klimatu znamenat pro EU. Příslušné
výsledky zapracuje do připravovaných „inte-
grovaných hodnotících zpráv o hrozbách a ri-
zicích“, které by měla přijmout Komise a vy-
soký představitel (2015).

Akce 5: Dále rozvíjet Climate-ADAPT jako „jednotné
kontaktní místo“ pro informace o přizpůsobování v Ev-
ropě.
Komise a Evropská agentura pro životní pro-
středí (EEA) budou zlepšovat přístup k infor-
macím a rozvíjet součinnost mezi platformou
Climate-ADAPT a jinými příslušnými platfor-
mami, včetně vnitrostátních a místních por-
tálů pro přizpůsobení (2013/2014).

Zvláštní pozornost bude věnována hodno-
cení nákladů a přínosů různých politických
zkušeností a inovačnímu financování prostřed-
nictvím užší spolupráce s orgány regionální
a místní správy a finančními institucemi.

V roce 2014 bude připraveno zařazení kli-
matických služeb Evropského programu mo-
nitorování Země18.

4.3. Opatření EU zaměřená na zvyšování odolnosti vůči
změně klimatu: Podpora přizpůsobení v klíčových zra-
nitelných odvětvích 
Jednou z priorit a odpovědností Komise je za-
členit opatření pro přizpůsobení do politik
a programů EU, a tím i opatření EU na zvyšo-
vání odolnosti vůči změně klimatu.

Přizpůsobení již bylo začleněno do právních
předpisů např. v oblasti mořských vod19, les-

nictví20 a dopravy21 a do významných nástrojů
politiky týkajících se např. vnitrozemských
vod22, biologické rozmanitosti23 či migrace
a mobility24. Další informace k výše uvede-
nému obsahuje pracovní dokument útvarů
Komise o změně klimatu, zhoršování život-
ního prostředí a migraci, který doprovází toto
sdělení.

Komise navíc předložila legislativní návrhy
týkající se začlenění přizpůsobení do zeměděl-
ství a lesnictví25, územního plánování námoř-
ních prostor a integrované správy pobřeží26,
energetiky27, prevence rizika a zvládání katas-
trof28, dopravy29, výzkumu, zdraví30 a životního
prostředí31.

Tyto kroky k začlenění problematiky přizpů-
sobení se změně klimatu do politik EU budou
prováděny v takových prioritních oblastech,
jako je energetika a doprava. V oblasti zdra-
votní politiky je již zavedena většina opatření
a systémů týkajících se zdraví lidí, zvířat
a rostlin, ale je třeba je upravit tak, aby reago-
valy na všechny problémy, které s sebou
změna klimatu přinese. Tři pracovní doku-
menty útvarů Komise týkající se zdraví, moř-
ských a pobřežních oblastí, jakož i infrastruk-
tury, které toto sdělení doprovázejí, ukazují, co
Komise v současné době v této oblasti pod-
niká.

Očekává se, že otázky přizpůsobení budou
zváženy i v budoucích politických iniciativách
v takových oblastech, jako jsou nepůvodní in-
vazní druhy (2013), zelená infrastruktura
(2013), půda jako zdroj (2014–2015) a nová
strategie pro lesnictví (2013). Připravují se po-
kyny k přizpůsobení a správě pobřežních ob-
lastí (2014) a brzy mají být vydány pokyny
k přizpůsobení a síti Natura 2000 (2013).

Projekty v oblasti infrastruktury, které se
vyznačují dlouhou životností a vysokými ná-
klady, musí být vůči současným i budoucím
dopadům změny klimatu odolné. V návaz-
nosti na nedávný mandát na posouzení do-
padů změny klimatu pro Eurocodes32 mu-
síme při naší práci s organizacemi pro nor-
malizaci, finančními institucemi a projekto-
vými manažery analyzovat, do jaké míry by
měly být normy, technické specifikace, kódy
a bezpečnostní ustanovení pro fyzickou infra-
strukturu posíleny, aby byly schopny reago-
vat na extrémní jevy a jiné dopady změny kli-
matu.

Jen v malé míře proniká v současnosti
v členských státech na trhy pojištění proti ka-
tastrofám33. Diskuse se zúčastněnými stra-
nami by měly probíhat na základě zelené
knihy o pojištění pro případ přírodních katas-
trof a katastrof způsobených člověkem.

Akce 6: Usnadnit zajišťování odolnosti vůči změně kli-
matu ve společné zemědělské politice (SZP), politice
soudržnosti a společné rybářské politice (SRP).
Pokyny jsou poskytovány jako součást strate-
gie na další začleňování přizpůsobení v rámci
SZP a politiky soudržnosti. Pro SRP budou po-
dobné pokyny vydány v roce 2013. Pokyny
jsou určeny pro řídicí orgány a další zúčast-
něné strany zapojené do navrhování, přípravy
a provádění programu na období 2014–2020.

Členské státy a regiony mohou také z poli-
tiky soudržnosti a SZP na období 2014–2020
vycházet při doplňování mezer ve znalostech
a při investicích do potřebných analýz, posou-
zení rizik, nástrojů a budování kapacit pro při-
způsobení.
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Akce 7: Zajistit odolnější infrastrukturu.
V roce 2013 udělí Komise mandát evropským
organizacím pro normalizaci, aby mohly začít
mapovat příslušné normy pro průmysl v ob-
lasti energetiky, dopravy a stavebnictví a zjis-
tit, které normy bude třeba revidovat, aby
bylo možno lépe začlenit otázky související
s přizpůsobením.

Navrhovatelům projektů, kteří se zabývají
infrastrukturou a hmotnými aktivy, dá rovněž
k dispozici strategické pokyny, aby mohli za-
jistit, že citlivé investice budou vůči změně kli-
matu odolné.

Aby Komise zajistila úplnou mobilizaci pří-
stupů k přizpůsobení založených na ekosysté-
mech, bude vycházet z výsledků svého sdě-
lení o zelené infrastruktuře a v roce 2013 pro-
věří, zda jsou potřebné další pokyny pro or-
gány a subjekty s rozhodovací pravomocí, ob-
čanskou společnost, soukromý sektor a od-
borníky s praktickými zkušenostmi v oblasti
ochrany přírody.

Akce 8: Podporovat pojištění a další finanční produkty
pro investice a obchodní rozhodnutí odolné vůči
změně klimatu.

Zelená kniha o pojištění pro případ přírod-
ních katastrof a katastrof způsobených člově-
kem přijatá společně s touto strategií je prv-
ním krokem, který by měl přimět pojistitele,
aby účinněji přispěli k otázkám zvládání rizik
spojených se změnou klimatu.

Cílem Komise je zvýšit pronikání pojištění
proti přírodním katastrofám na trh a dokonale
využít potenciálu cen pojištění a dalších fi-
nančních produktů při uvědomování si rizik,
prevenci a zmírňování rizik, stejně jako při
dlouhodobé odolnosti v investičních a podni-
katelských rozhodnutích (2014-2015).

5. Řízení, financování a přezkum 
5.1. Rámec pro koordinaci 
Komise bude usnadňovat koordinaci politik
a usilovat o spolupráci s členskými státy pro-
střednictvím stávajícího Výboru pro změnu
klimatu. Do konce roku 2013 by měly členské
státy rovněž určit národní kontaktní místa, aby
bylo možno koordinovat komunikaci mezi jed-
notlivými zeměmi a Komisí a přispět k činnos-
tem zaměřeným na zvyšování informovanosti
a předávání zpráv.

Komise bude pokračovat v konzultacích
a spolupráci se zúčastněnými stranami, aby
bylo zajištěno řádné a včasné provádění této
strategie.

5.2. Financování opatření pro přizpůsobení
Zásadním faktorem při budování Evropy odol -
né vůči změně klimatu bude zlepšený přístup
k financování. V návrhu víceletého finančního
rámce na období 2014–2020 se navrhuje zvý-
šit výdaje související se změnou klimatu34

alespoň na 20 % rozpočtu EU. Je strategicky
důležité, aby tyto investice byly odolné vůči
změně klimatu. Komise konkrétně zařadila při-
způsobování se změně klimatu do svých ná-
vrhů na všechny příslušné programy financo-
vání EU na období 2014–2020. Evropské struk-
turální a investičními fondy35, jakož i program
Horizont 2020 a program LIFE výrazně pod-
poří členské státy, regiony i města, aby mohly
investovat do programů a projektů zaměře-
ných na přizpůsobení, zejména v rámci speci-
alizovaných investičních priorit týkajících se

přizpůsobení v rámci Evropského fondu pro
regionální rozvoj a Fondu soudržnosti.

Opatření pro přizpůsobení navíc podpoří
i několik fondů EU a mezinárodních finanč-
ních institucí, jako např. Evropská investiční
banka a Evropská banka pro obnovu a rozvoj.

Komise přezkoumá další možnosti využití
některých investičních výdajů na přizpůso-
bení, např. výdajů spolufinancovaných EU při
posuzování programů stability a konvergenč-
ních programů36.

Kromě toho existují specifické fondy – a to
i na vnitrostátní úrovni – a veřejné finanční
instituce, které podporují opatření pro přizpů-
sobení, zaměřené např. na protipovodňovou
ochranu či zvládání sucha. Více informací
o možných zdrojích financování bude posky-
tovat portál Climate-ADAPT. Členské státy
mohou jako významnou finanční podporu pro
přizpůsobení rovněž využít příjmy z dražeb
v rámci systému EU pro obchodování s emi-
semi37.

Pro zajištění úspěšného provádění se or-
gány členských států vyzývají, aby usilovaly
o synergie mezi různými zdroji financování,
zejména programy financování EU a pro-
gramy podpory, a posílily tak působení inves-
tic a podle možností se vyhnuly nedostatku fi-
nančních prostředků.

5.3. Monitorování, vyhodnocení a přezkum 
Monitorování a hodnocení politik přizpůso-
bení se změně klimatu jsou zásadní. Důraz se
spíše než na opatření pro přizpůsobení a jejich
účinnost stále ještě klade na sledování do-
padů.

Komise využije finanční prostředky pro-
gramu LIFE a další zdroje a vypracuje ukaza-
tele, které usnadní hodnocení úsilí o přizpů-
sobení a zranitelnosti v celé EU.

V roce 2017 předloží Komise Evropskému
parlamentu a Radě zprávu o stavu uplatňo-
vání strategie a navrhne v případě potřeby její
přezkum. Základem zprávy budou informace
získané od členských států podle nařízení
o mechanismu monitorování38, které se
budou týkat plánování a strategií pro přizpů-
sobení v jednotlivých členských státech, vý-
roční zprávy o provádění programů financo-
vaných z evropských strukturálních a investič-
ních fondů v období 2014–2020 a pátá hodno-
tící zpráva Mezivládního panelu pro změnu
klimatu, která bude vydána v roce 2014.

6. Závěr 
Tato strategie stanoví rámec a mechanismy,
které by měly zvýšit připravenost EU na stá-
vající a budoucí dopady změny klimatu na
novou úroveň. Za tímto účelem se navrhuje
vést členské státy EU k přizpůsobování a pod-
porovat je v této činnosti, vytvořit základnu
pro lepší informované rozhodování o přizpů-
sobení v příštích letech a zvýšit odolnost hlav-
ních hospodářských a politických odvětví vůči
dopadům změny klimatu. �
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České družstvo talentovaných stu-
dentů fyziky přivezlo jednu stříbrnou
a dvě bronzové medaile z Meziná-

rodní fyzikální olympiády v Dánsku. Již 44.
ročník soutěže pro středoškoláky z celého
světa se konal v červenci. Letos se ho
zúčastnili soutěžící z 83 zemí. Přípravu če-
ského týmu podpořila Skupina ČEZ, která
již čtvrtým rokem přispívá na aktivity Jed-
noty českých matematiků a fyziků.

Na vrcholné světové soutěži ve fyzice se
utkali nejlepší středoškoláci z 83 zemí. Mís-
tem konání se proto tento rok stalo město
Lyngby, jež leží severně od Kodaně. S ná-
ročnými teoretickými i experimentálními
úlohami se zde popraly téměř čtyři stovky
účastníků. Náš tým tvořila pětice studentů,
které se díky třem medailím podařilo obhá-
jit přední místo v celkovém hodnocení. Nej-
lépe se dařilo Lubomíru Grundovi z Gym-
názia Christiana Dopplera z Prahy: přivezl
stříbro. Stejné ocenění získal i v minulém
roce na olympiádě v Estonsku. „Mám ra-
dost, po několikadenním řešení fyzikálních
úloh jsem se cítil vyčerpaný, ale medaile
přehlušila veškerou únavu. Nejtěžší pro mě
bylo čtení grafů a odhadování průběhu fy-
zikálních veličin,“ popisuje své zážitky Lu-
bomír. Z bronzu se radovali Miroslav Han-
zelka z Gymnázia Česká Lípa a Jiří Guth
Jarkovský (přímý potomek slavného pro-
pagátora olympijského zápolení) z Gymná-
zia Jírovcova v Českých Budějovicích.

„Finalisté české fyzikální olympiády se
na světových soutěžích tradičně umisťují
velmi dobře, to je velký úspěch. Stačí na-
příklad porovnat počet obyvatel České re-
publiky a Číny. Přitom naše družstva již de-

setkrát přivezla zlatou medaili. Škoda, že
nyní kluci nezískali jedenáctou, ale i tak do-
sáhli skvělého výsledku. Navíc máme ještě
jedno čestné uznání, získal ho Jakub Rö-
sler z Gymnázia Jiřího Gutha Jarkovského
v Praze,“ shrnuje vedoucí českého druž-
stva Jan Kříž z Katedry fyziky Přírodově-
decké fakulty Univerzity v Hradci Králové,
jež pro finalisty zajistila přípravné soustře-
dění. Absolutním vítězem se stal, stejně
jako minulý rok, Atilla Szabó z Maďarska.

Dva čeští olympionici získali vzdělání ve
školách, které ČEZ v technickém vzdělá-
vání podporuje. Jiří Guth Jarkovský napří-
klad trénoval v moderní fyzikální labora-
toři, jejíž vybavení škola získala díky ener-

getikům. Ti totiž každoročně pořádají sou-
těž o 200 tisíc korun na novou učebnu,
v níž rozhodují výsledky krajských kol ma-
tematického a fyzikálního zápolení.

Generální partner české Matematické
a Fyzikální olympiády, Skupina ČEZ, se
snaží různými cestami vést mladou gene-
raci k technickým oborům. „Technické
obory se bez matematiky a fyziky neobej-
dou. Proto se snažíme podporovat aktivity,
které mladé k těmto předmětům vedou.
A soutěžní klání je velmi dobrá příležitost.
Všem, kteří se mezinárodního klání zúčast-
nili, gratuluji. Sdílím jejich nadšení,“ us-
mívá se Pavel Puff, manažer útvaru strate-
gický nábor Skupiny ČEZ. �
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Čeští fyzici uspěli na Mezinárodní fyzikální olympiádě v Dánsku

Firma Ing. Jiří Novák – INVECO byla založena v r. 1991 a je zaměřena na kovovýrobu. Prvním výrobním programem byla výroba nožů do
dřevěných a kovových hoblíků (do současné doby jsme jediný výrobce v ČR), postupně byly zaváděny do výroby další výrobky.

V současné době má firma celou řadu výrobních programů. Hlavním programem je výroba dílů pro automobilový průmysl, dále vyrábíme
např. 10 druhů zednických skob, 21 druhů nožů do hoblíků, úchytky pro hromosvody a další díly dle zakázek. Řadu našich výrobků expor-
tujeme do zemí EU.

Firma provádí lisování dílů z plechu, vrtání, svařování v ochranné atmosféře CO2, kalení, kování, frézování a broušení. V kooperaci zajišťu-
jeme povrchové úpravy.

Firma je vybavena řadou strojů a zařízení – např. excentrické lisy, kovací vřetenový lis, soustružnické automaty, indukční ohřev, svařovací
agregát, frézka, brusky pro tvarové broušení, omílací zařízení, vrtačky, přesná pásová pila na kov.

Výroba je zaměřena na větší série výrobků. Firma je certifikována firmou TÜV SÜD Czech s. r. o. dle normy ISO 9001 : 2000 pro systém
kvality v oboru výroba, montáž a prodej kovových dílů, lisování, třískové obrábění, svařování a tepelné zpracování.

Havlíčkova 751
269 01 Rakovník
CZECH REPUBLIC

tel: +420 313 512 774
fax: +420 313 512 774
mobil: +420 602 383 931

bankovní spojení: 
541 229 369 / 0800
IČO: 11263440
DIČ: CZ531115127
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Záštita 

Svaz průmyslu 
a dopravy ČR

Hospodářská 
komora ČR

Ministerstvo průmyslu 
a obchodu

Veletrhy Brno, a.s.
Výstaviště 1
647 00 Brno
Tel.: +420 541 152 926
Fax: +420 541 153 044
msv@bvv.cz
www.bvv.cz/msv

55. mezinárodní 
strojírenský 
veletrh

Turecko – partnerská země 
MSV 2013

MSV 2013

Měřicí, řídicí, automatizační 
a regulační technika

7.–11. 10. 2013
Brno  –  Výstav iš tě, www.bvv.cz/msv

Mezinárodní dopravní veletrh
8.–10. 10. 2013, www.bvv.cz/eurotrans
Brno – Výstaviště, pavilon G2

Zaregistrujte se před svou návštěvou veletrhu,

ušetříte čas i peníze!  www.bvv.cz/msv
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