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jako firmy, které se nebojí investovat do inovativních řešení

jako udržitelná budoucnost v podnikání i ve vztahu k naší planetě

jako tah na branku, který má jasnou hodnotu

jako úspěch v tuzemsku i v zahraničí
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Firmy investující do projektů,
které jsou ohleduplné k životnímu
prostředí. Lídři, kteří se nebojí
prosadit originální řešení.

Příklady dobré praxe inspirující
v Česku i daleko za hranicemi
naší země. Osobnosti, pro
které udržitelnost není jen
slovem. Startupy přicházející
s inovativními myšlenkami.

Vědci, kteří hledají a udávají
směr novými poznatky.
O všech vám dáme vědět v našem
novém časopise věnovaném
udržitelnosti a vztahu

k přírodě,

její síle i potenciálu.
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# M OVE M E NT

Zelené cestování
s Leo Express Dobrý den,
íslech
Kompenzace v č

tady Jáchym

20 – prosinec 2021

Období: duben 20
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Společně jsme kompenzov
ali:

366 649,1 kg CO

2

Celková hodnota příspěvků:

219 065 Kč

Počet vysazených stromů
:

85

Počet kompenzovaných sed
ače

144 176

k:

Věříme, že koncept ekologicky udržitelné dopravy
vy
má opravdu smysl. I když jsou vlaky jasnou jedniččkou v šetrnosti k životnímu prostředí, pustili jsme
e
se do projektu, kterým umožňujeme našim cestujíujícím kompenzovat uhlíkovou stopu své jízdy. Bavíí
nás sledovat, jaké množství emisí skleníkových
plynů jsme již společně vykompenzovali.

Společný úspěch
Díky těmto příspěvkům jsme v listopadu minulého
ho
roku mohli ﬁnancovat již druhou výsadbu stromů.
ů.
Tentokrát si naši cestující vítězný projekt odhlasosovali na našem Facebooku a my jsme následně zaaslali celkem 78 460 Kč na výsadbu 45 hrušní
v obci Beňov v Olomouckém kraji. Na základě
expertních poznatků bylo celkové množství
zachycených emisí CO2 v rámci výsadby
v Beňově vyčísleno na 86,67 tun CO2.
První výsadba se uskutečnila o rok
dříve v obci Jabloňov.

Jak můžu
kompenzovat
stopu
svou uhlíkovou
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Text: Leo Express
Foto: Leo Express, Shutterstock.com

05_Leoexpres_F0122.indd 5

21.03.22 10:12

# INTE RVIE W

Text: Tereza Šťastná
Foto: INCIEN

6

Udržitelnost jako
příležitost nejen v byznysu
Když Soňa Klepek Jonášová před sedmi lety zakládala Institut cirkulární ekonomiky (INCIEN),
principy cirkulární ekonomiky byly mnoha českým ﬁrmám i obcím méně či více vzdálené. Před
Soňou a jejím týmem tak stála nelehká výzva – vysvětlovat, PROČ je dobré se cestou
udržitelnosti vydávat.

O

tázku PROČ postupně vystřídala otázka JAK. A je to
právě posun ve vnímání udržitelnosti jako výzvy, příležitosti i ekonomického zisku, který INCIEN vede
ke spuštění prvního Českého cirkulárního
hotspotu. V něm Jonášová naváže
na zkušenosti z tuzemska i ze zahraničí.

Co podle vás znamená udržitelnost
pro české ﬁrmy?
Myslím si, že v tom zatím není úplně
jednotný přístup. Kdybyste se zeptala
20 ﬁrem, dostanete 20 jiných odpovědí.
A každá to pojme hodně osobně. Máme
ﬁrmy, které jsou zaměřené na sociální
aspekty a dělají spíše CSR aktivity, a zároveň vnímáme novou vlnu u ﬁrem, které si
udržitelnost propojují se zelenou dohodou
a více se zaměřují na environmentální
kritéria. V posledních třech letech se přesto významně změnilo to, že udržitelnost
pro celou řadu ﬁrem už není jen přílepkem,
něčím navíc, něčím nepodstatným, ale teď
je to obrovská příležitost a součást základních ﬁremních strategií. Pro české ﬁrmy je také typické, že udržitelnost potřebují mít zakotvenou v konkrétních příkladech, že nemají rády vágní sdělení. S těmi
„greenwashingovými“ aktivitami přicházejí
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většinou ﬁrmy bez jasného fokusu, které
se snaží aspoň se nějak prezentovat. České ﬁrmy, včetně menších a středních, většinou nejprve udělají něco konkrétního,
zjistí, jak to funguje v praxi, a teprve pak
to komunikují. Dnes je udržitelnost naštěstí už i příležitostí a české ﬁrmy koneč-

Pro cirkulární
ekonomiku je
sdílení informací
nesmírně důležité,
a když se o sobě
odvážíme dát
vědět, opravdu
můžeme svět měnit
k lepšímu.
ně udržitelnost hledají v gró svého byznysu, nikoli venku. Snaží se vnímat komplexně svůj produkt nebo službu, tedy od dodavatelů přes výrobu k distribuci až ke konečné fázi výrobku.
A možná je to také o tom, že už udržitelnost nevnímají jenom jako in-

vestici, kterou jim někdo nařizuje,
ale že jim do budoucna třeba ušetří
i značnou část peněz.
To je naprosto zřejmé. Potkávám se s ﬁrmami, které říkají, že vidí na číslech, jak se
jim jejich aktivity do udržitelnosti z dlouhodobého hlediska vyplácí, protože uspoří
materiál, zdroje, vodu nebo energie. Změna je postupná, ale zato dlouhodobě udržitelná a může jít ruku v ruce se ziskem.
A v kontextu dnešní doby mnohem víc,
protože se významně zvyšují ceny právě
těchto výrobních zdrojů. Zároveň to extrémně buduje loajalitu zákazníků, protože jsme i v oblasti spotřebitelů velmi zostřili své vnímání vůči prezentaci ﬁrem.
Celá řada zákazníků nejen deklaruje, že
nakupuje udržitelné věci, ale opravdu se
pídí po příběhu výrobku. Myslím si, že
do budoucna bude hrát velký prim změna
marketingu na koncept matteringu, což je
komunikace skutečné podstaty a příběhu
věcí a nejenom je natírat na růžovo nebo
na zeleno.
Mluvíme-li o udržitelnosti českých
ﬁrem, co je naopak jejich Achillovou
patou?
Řekla bych, že malý kontext a kontakt se
zahraničím. My si pravidelně necháváme

21.03.22 17:16

SOŇA KLEPEK JONÁŠOVÁ
Vystudovala zemědělské inženýrství
na Mendelově univerzitě v Brně. V rámci studia
absolvovala stáž v Nizozemí, která ji také
v roce 2015 inspirovala k založení Institutu
cirkulární ekonomiky. V INCIEN působí
do současnosti na pozici výkonné ředitelky
a se svým týmem učí české ﬁrmy, instituce,
města, obce i jednotlivce principům cirkulární
ekonomiky, mimo jiné i pomocí příkladů dobré
praxe jak z tuzemska, tak ze zahraničí.

ujíždět vlak a v kontextu Zelené dohody
pro Evropu se nám to, mám pocit, trošku
vymstí, protože už jsou připraveny nemalé ﬁnanční prostředky a málokteré z českých ﬁrem mají přichystané konkrétní
a kvalitní projekty, na které by ﬁnanční
podpory čerpaly. I v tomto by měl Český
cirkulární hotspot pomoci. Budeme pracovat s komunitou těch, kteří to myslí vážně. Tito lídři budou se svými projekty vzorem pro ostatní a tím se nám podaří ideje
cirkulární ekonomiky multiplikovat a rozšířit. Pro cirkulární ekonomiku je sdílení informací nesmírně důležité, a když se
o sobě odvážíme dát vědět, opravdu můžeme svět měnit k lepšímu. Důležité je
změnit přístup u vzájemného sdílení, ﬁr-
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my se bojí, že sdělí svoje know-how, že
přijdou o byznys, ale ve světě vidíme, že
opak je pravdou. Každá ﬁrma, organizace
je unikátní stejně jako v přírodě a je důležité se učit jeden od druhého a nevnímat
se jen jako konkurence.
Jedním z hesel INCIEN také je Vidíme zdroje, kde jiní ne. Kde všude se
dají takové zdroje kolem nás najít?
Nedávno jsme třeba dělali cirkulární sken
pro Středočeský kraj a dívali jsme se
na produkci kuchyňského bioodpadu. Kraj
eviduje, že produkce kuchyňského bioodpadu dosahuje ročně cca 2 500 tun. To
ale reprezentuje jen velmi malou část
kuchyňských bioodpadů. Přitom podle

7

našich výpočtů a srovnání s městy, kde
třídění bioodpadu funguje, obyvatelé
kraje ročně vyprodukují cca 70 tisíc tun
a živnostníci další desítky tisíc tun kuchyňských bioodpadů. Rozdíl mezi vykazovanými údaji a skutečností je ve výši
dvou řádů – tisíce versus statisíce tun. To
znamená, že některá data se vůbec neevidují, a i když se bioodpady nebo gastroodpady třídí, tak stejně s největší pravděpodobností končí na skládkách, nebo v jakémsi vakuu. A přitom to jsou zdroje, se
kterými je po jejich vytřídění možnost dál
pracovat – vyrobit z nich kompost, využít
je v bioplynových stanicích. Je možné
z nich vyrobit pohonné hmoty, jako je
BioCNG, bioplyn pro hromadnou dopravu.
Přicházíme tím o zdroje energetické, materiálové, ﬁnanční. Mrháme také zdroji,
jako je například textil, po kterém je nyní
na trhu velká poptávka u recyklačních
ﬁrem a který často končí ve směsném
odpadu. Nebo dřevo. My jsme před třemi
lety otevírali dialog o tom, že není možné,
aby ČR vyvážela nezpracované dřevo
v tak obrovských masách a neskladovala
ho pro další využití, protože nám tento
materiál bude chybět. Dalším příkladem
jsou vedlejší energetické produkty. Celá
řada tepláren spaluje uhlí a vedlejší pro-
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dukty – různé popílky nebo různé škváry
se běžně v zahraničí přimíchávají do stavebních materiálů a směsí. My jimi zasypáváme skládky a vysypáváme s nimi
lomy, protože nevíme, co s nimi máme
dělat. Na takových zdrojích ukazujeme,
jaký potenciál by měly, kdybychom je využívali jinak.
Podobné příklady dobré praxe budete ukazovat i v prvním Českém cirkulárním hotspotu, který spouštíte
v dubnu. Můžete prosím projekt více
představit?
Na globální a evropské úrovni velmi intenzivně funguje síť národních hotspotů, což
jsou místa sdružující podnikatele, veřejné
i soukromé instituce, nevládní organice,
výzkumné organizace, ale třeba i fyzické
osoby se zájmem o cirkulární ekonomiku.

Aktivity a témata
cirkulárního hotspotu
TÉMATA PRACOVNÍCH
SKUPIN
Bioekonomika a potraviny
Cirkulární energetika
Průmysl a stavebnictví
Odpady a druhotné suroviny
Digitalizace a inovace

PŘESAHOVÁ TÉMATA
DO DISKUZÍ A SETKÁNÍ
ČLENŮ HOTSPOTU
Udržitelná výrobková politika EU –
cirkulární produkty a design
Cirkularita jako cesta k dekarbonizaci
Cirkularita v kontextu ESG (udržitelné investování), EU taxonomie
a zeleného ﬁnancování a nákupů
Digitální cirkulární ekonomika –
rizika a příležitosti
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Hlavním cílem je se navzájem inspirovat,
sdílet cestu, projekty jednotlivých subjektů, které fungují, ale i takové, co se neosvědčily. Poskytovat informace nejen
o příležitostech, ale i expertní informace,
například když se mění evropská legislativa v oblasti cirkulární ekonomiky, je dobře
tyto informace dobře přeložit a ukázat
na konkrétních příkladech i kontextu. Cirkulární hotspot bude takový informační,
networkingový a inspirační prostor a zároveň prostor pro propojování, a to velmi
konkrétní. Například aktivně pomáháme
výzkumným organizacím vyhledávat ﬁrmy, které by pomohly s transferem znalostí do praxe. Propojujeme mezi sebou
i jednotlivce a důležitou oblastí je také
zahraniční přesah. Úzce spolupracujeme
nejen s hotspoty v zemích V4, ale plánujeme semináře se zahraničními speakery
a lektory. Spolupráce je v cirkulární ekonomice extrémně důležitá, žádná ﬁrma
není schopná být stoprocentně cirkulární

sama o sobě. A doménou INCIEN je mimo
jiné tvořit nová spolupracující konsorcia,
ve kterých vznikají nové podnikatelské
nebo výzkumné příležitosti vedoucí k realizaci konkrétních projektů.
Jak se zájemci můžou stát členy nového cirkulárního hotspotu? Musí
splnit nějaké podmínky?
My teď máme pracovní skupiny 90 zájemců od vědeckých a výzkumných organizací po ﬁrmy. Jedním ze vstupních požadavků je zaplacení členského příspěvku, protože platforma hotspotu by měla
být ﬁnančně soběstačná, což je jeden
z principů udržitelnosti. Pro nás je ale
zároveň důležité, aby poplatky pro vstup
do hotspotu nebyly bariérou. Takže jsou
rozdílně nastavené například pro neziskovky, startupy, vědecké organizace, aby
platforma byla co největší. Druhým požadavkem je, aby členem byly ﬁrmy, organizace nebo i jednotlivci, kteří mají sami
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co nabídnout komunitě, kteří mají s cirkulární ekonomikou už nějaké zkušenosti. Nicméně máme tam i status pozorovatele pro ty, kteří chtějí zatím informace
nasávat, inspirovat se a třeba teprve
začínají.
Jak principy udržitelnosti prostupují
vašimi osobními aktivitami a životem?
Doma se řídíme heslem „míň mít a víc
být“. Víc dbáme na prožitky a naše životní
hodnoty nejsou spojeny s materiálními
statky. Bydlíme v pronajatém malém bytě
a s manželem to zatím neplánujeme měnit, ani kdyby přišla rodina, protože si
představujeme život spíše venku než
uvnitř. Pronájem je typickým rysem mnoha našich aktivit, ať jsou to chaty pro
víkendový pobyt, auto, nebo sportovní
vybavení. A zároveň je to nějaká střídmost ve veškeré konzumaci. Rozhodně
ale nejsme vzorem pro udržitelný život,
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protože naše práce je často spojena
s cestováním. V rodině máme také kůrovcové lesy, kde pravidelně sázíme stromy.
A když si uvědomujeme, jak se pěstuje
les, promýšlíme i to, jestli se všechno udržitelné dá přepočítat na emise, jak je
dnes trendem. Udržitelnost je potřeba
vnímat v komplexitě přírodních ekosystémů a v ochraně biodiverzity, protože zdravá příroda je jako banka materiálů. Čím je
pestřejší, tím větší má imunitu, a to není
jenom o tom, že si spočítáme, kolik jsme
vyprodukovali nebo zavázali CO2.
Když mluvíte o pronajímání věcí, je
to podle vás jeden z trendů, kterým
se bude společnost ubírat?
Je dobré si uvědomit, že ne nutně musí
být člověk vlastníkem, aby se jím mohl
cítit. Já se cítím být zodpovědná za českou přírodu. Je to krajina, ve které jsem
vyrostla, a nemusím ji vlastnit, abych se
k ní chovala dobře. A změna v přístupu

k vlastnictví podle mého názoru s mou
generací přichází intenzivněji. Není nám
jedno, co se děje kolem nás, i když to není
naše. V době pandemie lidé více přemýšlejí nad tím, co jim dělá dobře a že vlastnictví nezajišťuje spokojenost. Mít věci
k dispozici, moci je užívat nutně neznamená muset je vlastnit. Naopak pro mě
nevlastnit auto, nevlastnit byt je obrovská svoboda.
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Jak k tématu vlastnictví budou podle vás přistupovat ﬁrmy?
Paradigma vnímání vlastnictví se mění
a pro ﬁrmy je to impulz, na který reagují.
Například IKEA v pilotním projektu testuje
pronájem nábytku do kancelářských budov. Už zavedli také pronájem nábytku
pro rodiny s malými dětmi, kde celá řada
vybavení domácnosti je dočasná a pak
zajištují garantovaný odkup. Což vede
danou ﬁrmu, aby nábytek vyráběla kvalitně, aby vydržel více než jednu sezonu
nebo jedno dítě.
V této souvislosti můžeme zmínit
také iniciativy Evropské komise, aby
nově prodávané výrobky byly opravitelné. Pro naše předky ale nebylo
nic neobvyklého věci opravovat, aby
sloužily delší dobu…
Uvedu příklad, kdy Institut cirkulární ekonomiky spolupracoval s ﬁrmou Groupe
SEB (ﬁrma vlastnící produktové značky
Tefal, Rowenta či Krups, pozn. red.), která
získala značku 10 let opravitelný výrobek
a garantuje dostupnost náhradních dílů.
To je pro mě zvláště zajímavé téma, které
kombinuje třeba i možnosti 3D tisku, kdy
není potřeba skladovat všechny náhradní
díly, ale postačí plány a modely výrobků
a chybějící části bude možné si dotisknout na míru. Cirkulární ekonomika vždy
kombinuje nové přístupy, digitální systémy, zefektivňuje, takže to není návrat
zpátky, ale spíš cesta do budoucnosti.
Vnímám tady obrovskou řadu změn a velmi zajímavých pilotních projektů.

21.03.22 17:16
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PODPORUJEME CIRKULÁRNÍ
EKONOMIKU
Zhruba 76 % obalových materiálů z celkového
provozního odpadu předáváme k recyklaci
a dalšímu využití.
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Text: Lidl
Foto: Lidl, INCIEN a Shutterstock.com

Český Lidl
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odpadovým lídrem
Otevření nových prodejen a vyšší objem prodávaného zboží představují pro společnost
Lidl nejen úspěšný růst, ale také nové výzvy, třeba v podobě většího počtu provozního
odpadu. V Lidlu stále pracujeme na udržitelném rozvoji našich prodejen i logistických
center a usilujeme o to, aby naše činnost byla ohleduplná k životnímu prostředí.
Za negativní dopady naší činnosti, mezi které patří i produkce provozního odpadu,
přijímáme plnou zodpovědnost.

I

proto jsme se jako jedna ze čtyř Lidl zemí
zapojili do pilotního projektu „Lidl na cestě
k minimalizaci odpadu“. V něm jsme nejen
jako jediní uspěli, ale získané zkušenosti budeme
předávat kolegům v zahraničí.
Velký důraz klademe především na prvotní třídění
odpadu, a to napříč celou naší společností. Oddělené kontejnery využíváme na jednotlivé druhy odpadu, jako je pečivo, ovoce a zelenina, směsný komunální odpad, letáky, dřevo, kov. Kromě toho jednotlivá logistická centra a prodejny třídí fólie
na transparentní a barevné, dále třídí směsný plast,
který stejně jako kartonový papír přelisují do balíků
a předávají k recyklaci. V prodejnách umožňujeme
zákazníkům odevzdávat vratné lahve, baterie
a drobný elektroodpad. V blízké době, i na základě
výsledků pilotního projektu, umožníme zákazníkům
třídit další druhy odpadů.

10-15_Lidl_F0122.indd 11

K recyklaci
a k dalšímu využití
jsme v roce 2020
odevzdávali přes
90,6 % veškerého
odpadu, což je o 4 %
více než v roce 2018.
Do konce obchodního
roku 2022 chceme
dosáhnout další
mety – zvýšit podíl
využitého odpadu
nad hranici 95 %.

21.03.22 17:19
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ODPAD, ZA KTERÝ
ZODPOVÍDÁME
Provozní obalový materiál, jako jsou fólie,
kartony, palety.

12

Účtenky z pokladen, které si zákazníci
neodnesou.
Organický odpad – je ze 100 % zasílán
k energetickému využití do bioplynové
stanice.
Komunální odpad.
Nebezpečný odpad – tvoří 0,07 % celkového
odpadu. Jeho převážná část, téměř 97 %, je
recyklována (např. olověné akumulátory).
Zbytek – nebezpečná rozpouštědla a činidla
– je posílán do spalovny nebezpečných
odpadů, nebo ukládán na skládku nebezpečných odpadů.

Záleží na každém detailu
Na cestě ke snižování odpadu je vždy co zlepšovat. Po velké revizi našeho nakládání s odpady v roce 2019
se nám podařilo identiﬁkovat nové komodity určené k recyklaci. Zavedli jsme například třídění pásek
na svazování palet, třídění plastových prokladů od květin nebo opravy poškozených termoplachet.
V roce 2020 jsme v této tendenci pokračovali. Hledali jsme nová využití pro mnoho komodit, jako jsou
špulky od strečové folie a tvrzené papírové rohy palet.

Několik nových odběratelů jsme našli i prostřednictvím aplikace Cyrkl (mezinárodní technologická a poradenská společnost se specializací na cirkulární
odpadové hospodářství). Naším partnerem se stala
i ZOO Jihlava, kam od podzimu roku 2020 převážíme
potravinové přebytky (nikoli odpady!). Jihlavské ZOO
měsíčně předáme cca 4,5 tuny převážně ovoce
a zeleniny, díky kterým ZOO ušetří až 1,2 mil. Kč
za rok. Spolupráci se zoologickými zahradami a zooparky neustále rozšiřujeme. V roce 2021 například
o ZOO Brno, Zoopark Zájezd, Zoopark Zelčín.
Pilotní projekt „Lidl na cestě k minimalizaci odpadu“, do kterého jsme byli vybráni na začátku roku
2021, se pro nás stal dalším zásadním milníkem.
Jeho závěrem bude v letošním roce získání certiﬁkace odpadového managementu DIN (jedná se
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o německé sdružení auditorských ﬁrem a certiﬁkace je německou obdobou ISO). Do pilotního projektu zapojíme všechny naše prodejny, sklady i centrálu.

Do útrob odpadkového koše
Abychom dosáhli našeho cíle 95 % zužitkovaného
odpadu, musíme zredukovat komunální odpad, který naše prodejny produkují. Je proto nezbytné, abychom dodržovali standardy třídění a skladování
našich odpadů. Za tímto účelem jsme oslovili Institut cirkulární ekonomiky (INCIEN je nezisková organizace, která od roku 2015 v České republice
prosazuje principy cirkulární ekonomiky). Společně
jsme pak realizovali fyzické analýzy odpadů, první
z nich už v únoru 2021.

21.03.22 10:30

Odpovídáme
za provozní materiál,
jako jsou například
kartony, palety
nebo fólie.

Fólie se v prodejnách
a logistických skladech
třídí na transparentní
a barevné.

Pro analýzu jsme vybrali celkem 15 prodejen napříč
ČR podle předem stanovených kritérií, například rozpětí všech obratů, počtu zákazníků, množství odpisů, populace v daném území aj., a také dva sklady.
Prodejny i sklady jsme následně rozdělili do jednotlivých sekcí, ze kterých odpad shromažďujeme,
například zázemí pracovníků, sklady prodejen, kuchyňky, pekárny, parkoviště pro zákazníky nebo
prostory pokladen.
Z 15 prodejen Lidlu jsme shromáždili a analyzovali
celkem 1 010 kg provozního odpadu. Z našich
dvou skladů to bylo celkem 1 745 kg.
Výsledek analýz je jasný. Ve směsném
odpadu našich prodejen i skladů končí
komodity, které by mohly být vytříděny
a následně zpracovány. Identiﬁkovali jsme
ale také odpad, jehož vzniku se dá
jednoduchými opatřeními zcela předejít.
Začali jsme proto ihned jednat.

Papírové utěrky
Z prodejen Lidlu jsme shromáždili 91 kg (10 %
z veškerého odpadu prodejen), ze skladů 27,5 kg
(1,6 %).
Papírové utěrky jsme v prodejnách i skladech začali
nahrazovat fukary.

Kávová sedlina
Z prodejen Lidlu jsme shromáždili 58 kg (6,6 %
z veškerého odpadu prodejen) – každá prodejna
vyprodukuje až 6 kg kávové sedliny týdně!
Kávová sedlina se přímo v kávovarech ukládá
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do plastových sáčků, které jsme následně vyhazovali do směsného komunálního odpadu. Nově kávovou sedlinu zařadíme do odpisů ovoce a zeleniny a poputuje do bioplynové stanice, která ji přemění na elektrickou energii, Bio LNG nebo na teplo
pro vytápění měst.

Účtenky
Z prodejen Lidlu jsme shromáždili 38,5 kg (4,3 %
z veškerého odpadu prodejen).
V prvním kroku jsme přešli z běžných účtenek
na účtenky recyklovatelné. Od března tento druh
odpadu snižujeme také novou funkcionalitou
v mobilní aplikaci Lidl Plus. Zákazník si může jednoduše pomocí tlačítka vybrat možnost získat účtenku v elektronické podobě. Ta následně nebude
po platbě nákupu vytištěna, ale uloží se zákazníkovi přímo v aplikaci, kde je kdykoli k dispozici.

Kelímky
Z prodejen Lidlu jsme shromáždili 12,5 kg
(1,4 % z veškerého odpadu prodejen), ze skladů
17 kg (1 %).
V zázemích našich skladů a prodejen určených pro
zaměstnance jsme plastové a papírové kelímky
na nápoje zcela vyřadili. Zaměstnanci si nápoje
připravují do vlastních šálků nebo kelímků.
K dalším komoditám, které jsme našli v odpadkových koších našich 15 prodejen, patří například
letáky, ovoce a zelenina, plechovky od nápojů, sklo,
lepenka, PET lahve, zbytky pečiva, hlína, nápojové
kartony, baterie a mnohé další.

22.03.22 13:04
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Ostatní 16 kg
(1,5 %)
Pekárny 97 kg
(9,6 %)
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Parkoviště 125 kg
(12,4 %)
Pokladny 135 kg
(13,4 %)
Zaměstnanci 160 kg
(15,8 %)
Zákazníci 236 kg
(23,4 %)
Sklad prodejny 241 kg
(23,9 %)

Obsah každého koše jsme s kolegy z INCIEN následně rozebrali na prvočinitele a pečlivě
roztřídili do několika kategorií a subkategorií.

Obsah koše
před roztříděním

Obsah koše
po roztřídění

10-15_Lidl_F0122.indd 14
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Potravinové přebytky
převážně v podobě
ovoce a zeleniny putují
z Lidlu do několika
zoologických zahrad.

Analýzy nám tak ukázaly, že v našich koších končí
často materiály, které jsou recyklovatelné či jinak
zpracovatelné. I proto chceme našim zákazníkům
nabídnout možnost odpadky třídit. Ve vybraných
prodejnách v Praze jsme proto v rámci testovacího
provozu umístili různé typy nádob na tříděný odpad. Po vyhodnocení testovacího provozu plánujeme nádoby, které se osvědčí, rozšířit do všech našich prodejen.

Makáme sami na sobě
Ve skladech jsme evidovali největší zastoupení
potravinového odpadu. Hlavním problémem byly
bioplynové stanice, které od nás nedokázaly brát
potraviny se sklem, PET lahve plné tekutiny atd.
Pro tento materiál jsme intenzivně hledali využití
a nalezli pouze jednoho odběratele v České republice, který tento speciﬁcký odpad dokáže zpracovat.
Velké množství našich provozních odpadů pocházelo právě ze skladů. I proto jsme jim věnovali velkou pozornost a provedli zásadní změny, díky kterým je množství komunálního odpadu ze skladů
v současnosti minimální.
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Původní měsíční produkci
skladu dosahující až
na 200 tun komunálního
odpadu jsme snížili na
pouhých 7 tun.
Na dodržování třídění odpadu ze strany našich zaměstnanců
jsme dohlíželi i v rámci projektu Mystery recycling. Auditor z externí společnosti navštívil vždy jednou za dva měsíce každou
prodejnu, aby podle checklistu zkontroloval, zda naši zaměstnanci plní na jednotlivých pracovištích nastavená pravidla třídění
odpadu.
Už nyní víme, že se nám podaří dosáhnout cíle 95 / 5 – kdy 95 %
odpadu dokážeme zužitkovat. Tento úspěch stvrdí certiﬁkát DIN,
který získáme na základě dat za aktuální obchodní rok (končí
v únoru 2023).
Jsme jedinou zemí, která této hranice dosáhla. Tím jsme v pilotním projektu „Lidl na cestě k minimalizaci odpadu“ nejen uspěli,
ale budeme v něm i nadále pokračovat. V následujících letech
jsme odhodlaní pozitivní čísla při každoročních auditech potvrdit
a nadále se zlepšovat.
Chceme inspirovat i další země na cestě za snižováním odpadů,
a proto budeme načerpané zkušenosti sdílet také s okolními
státy, například prostřednictvím poradenství v oblasti odpadového hospodářství, kdy budeme součástí mezinárodního projektového týmu.
Chceme sdílet příklad dobré praxe, že investice do zkvalitnění
a zefektivnění odpadového hospodářství je nejen dobrým počinem, ale dokáže se také vyplatit. Podařilo se nám ukázat, že
vytříděný materiál je na likvidaci levnější než likvidace komunálního odpadu. Naše snaha a zavedení jednotlivých opatření nám
přinesly rychle vrácené investice, značné ﬁnanční úspory
a skvělý pocit, že jsme přispěli k ochraně přírody. A také přesvědčení, že podobné kroky mají smysl.
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Plazma
zužitkuje odpad
16

Když plastový odpad vyhodíme do žlutého kontejneru, hřeje nás svědomí, že jsme ohleduplní
k životnímu prostředí. Jenže jen některé z vyhozených plastů se dočkají recyklace, například PET
lahve. Značná část obsahu žlutých popelnic skončí na skládkách, nebo se spálí v cementárnách.
Díky vědcům z Ústavu fyziky plazmatu AV ČR se ale tato situace může výrazně zlepšit.

„Tady vidíte plazmatron, který jsme vyvinuli u nás
v ústavu. Je to světový unikát,“ hrdě ukazuje Michal
Jeremiáš, vedoucí oddělení Plazmochemické technologie z Ústavu fyziky plazmatu Akademie věd ČR.
Jsem s ním v prostorné hale plné velkých přístrojů.
Spíš než výzkumné pracoviště mi to tu připomíná
továrnu.
Zmíněný plazmatron vypadá jako deska, ke které
vede nespočet hadic. „Jde o vodou stabilizovaný
plazmatron, takže ty hadice převážně vedou vodu.
A také elektřinu. Je tam vysoké napětí a proud,
proto kabely musí být tlusté,“ vysvětluje Jeremiáš.
Kombinace vody a elektřiny mě poněkud zaskočí,
ale vědec mě uklidňuje: „To je právě speciﬁkum
tohoto plazmatronu. Vodu přeměníme na ionizovaný plyn, tedy na směs ionizovaného vodíku a kyslíku. Médiem, které se ionizuje v jednodušších
plazmatronech, bývá typicky vzduch. Jenže tím se
nedosáhne tak vysoké teploty jako v případě našeho plazmatronu a také bychom si tam zanesli
spoustu dusíku ze vzduchu. To ale nechceme, protože bychom si naředili výstupní produkt – syntézní plyn.“

Proč plazma?
Plazmatron vede do velké nádoby pod ním, do reaktoru. I ten je světově unikátní – patří mezi největší experimentální zařízení svého druhu. A právě
v něm probíhají reakce, které vědci sledují. Například tzv. plazmové zplyňování odpadu. Michal Jeremiáš věří, že tento způsob zpracování odpadu má
před sebou slibnou budoucnost.
Plazma v reaktoru dosáhne teploty až 10 000 °C.
„Tuto vysokou teplotu a záření, které je s ní spojené, využíváme k rozkládání organických látek, které
bychom jiným způsobem rozložit nedokázali,“ popi-
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10 000 °C
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1 hodina provozu plazmatronu

20 kg CO2

20 kg plastu

150 kWe
1,7 kg vodíku
(19 m3)

35 kg oxidu
uhelnatého
(28 m3)

(kilowatt elektrické energie – plazma)

0,4 kg metanu
(0,6 m3)

suje Jeremiáš. Rozdíl mezi spalováním a termickým
rozkladem pomocí plazmatu je ten, že při termickém rozkladu odpad nehoří. Velmi vysoká teplota
dodaná zvenčí – tedy právě plazmatem – odpad
rozloží doslova na atomy. Zachovají se tak složky,
které odpad obsahuje, například uhlík a vodík.
„Plazmové technologie mohou mít velký potenciál
v rámci chemické recyklace. Idea je taková, že pokud odpady už nedokážeme recyklovat mechanicky, přistoupíme k chemické recyklaci, tedy že znovu využijeme ty prvky, které jsou v odpadech přítomny,“ věří Jeremiáš.

Zdroj ekologicky získaného vodíku
Technologie plazmového zplyňování může být
využita například ke zpracování sklolaminátu, průmyslového, nemocničního či nebezpečného odpadu, čistírenských kalů, ale poradí si i s vysloužilými
rotory z větrných elektráren či obtížně likvidovatelnými součástmi elektromobilů.
Tady v Ústavu fyziky plazmatu (ÚFP) se vědci aktuálně soustředí na zpracování těch odpadních
plastů, pro které se nenajde jiné využití než je
spálit. Nejčastěji je coby tuhé alternativní palivo
využívají cementárny. Díky plazmovému termickému rozkladu se ale z odpadních plastů může vyrobit syntézní plyn, což je velmi zajímavá surovina.
Dá se z něj poměrně jednoduše získat například
vodík, který je čím dál žádanější. Případně se syntézní plyn díky obsahu vodíku a oxidu uhelnatého
hodí k výrobě metanolu, alternativních paliv nebo
dalších chemikálií.
Výzkumníci z ÚFP se navíc snaží složení syntézního plynu „vylepšit“ tím, že k odpadním plastům
do plazmového reaktoru přivedou i oxid uhličitý
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1,6 kg vody
2,6 kg uhlíku
(saze)

2 kg strusky
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zachycený při spalování ve spalovnách směsného
komunálního odpadu. Díky tomu bude mít výsledný
syntézní plyn více uhlíku. A zároveň se tím přispěje
ke snižování emisí oxidu uhličitého do atmosféry.
Tento koncept vědci ověřují v rámci projektu MEMSEP ﬁnancovaného Technologickou agenturou ČR.

Energeticky náročné,
přesto prý výhodné
Ačkoliv se zatím jedná o technologii, která ještě
není ani ve světě příliš rozšířená, v Česku najdeme
hned několik ﬁrem, které se o ni zajímají a se kterými vědci z ÚFP spolupracují. Poměrně pokročilé
zařízení funguje například ve Vědecko-technickém
parku, který v Dubé u České Lípy provozuje ﬁrma
Millenium Technologies, člen skupiny JRD.
Letos na jaře tam do ostrého provozu uvedli plazmový reaktor třetí generace, což je podle výkonného ředitele Millenium Technologies Miroslava
Trybučka předstupněm komercializace: „Provozní
testování je ﬁnálním krokem před zahájením provozu reaktoru čtvrté generace, který už bude možné zakoupit a využívat přímo v areálech průmyslových podniků, v obcích nebo nemocničních zařízeních. Zkrátka všude tam, kde je otázka efektivní
a ekologické likvidace odpadu na denním pořádku.“
A i když je používání plazmatu energeticky dost
náročné, podle Jeremiáše existuje řešení. Sluneční,
větrné a další elektrárny využívající obnovitelné
zdroje totiž za příhodných podmínek vyrobí více
elektrické energie, než je aktuálně v síti potřeba.
Plazmové technologie by se tak mohly stát vhodným nástrojem, jak přebytek využít.
Text: Daniel Mrázek
Foto: Pavlína Jáchimová, AV ČR
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Vodíková plnicí stanice
v německém Hamburku. Vzniknou
podobné brzy také u nás?
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Text: Daniel Mrázek
Foto: United Hydrogen, Aleš Funke, Shutterstock.com

Budoucnost

patří vodíku
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Bez vodíku se v budoucnosti neobejdeme. Jeho masivní příchod očekávají vědci,
ekologové, technologové a v neposlední řadě v něm zajímavou příležitost vidí
i podnikatelé a ﬁrmy. Vodík by se měl stát nástrojem, jak postupně upouštět
od fosilních paliv a tím snižovat emise skleníkových plynů.

U

platnění najde zejména tam, kde na limity naráží nabíjecí baterie elektromobilů. Počítají s tím představitelé
společnosti United Hydrogen Ladislav Ornst a Roman Horák, kteří společně s Petrem Matuškou založili fondy Hydrogen 1 a Hydrogen 2.
Přijde mi, že vodík a vodíkové technologie
jsou u nás doménou hlavně vědců a výzkumných pracovišť. V praxi se s ním zatím moc
nesetkáme. Myslíte si, že český trh je na nástup vodíku připraven?
Roman Horák: Ne, na vodíkovou budoucnost ještě
připraveni nejsme, ale připravujeme se. Odvíjí se to
i od politických rozhodnutí a ta jsou poměrně pozitivní. Česká vláda loni schválila vodíkovou strategii
České republiky. Tento dokument určuje, jakým
směrem se budeme ubírat, a bude klíčový také pro
rozhodování případných investorů do vodíkových
technologií. Na druhou stranu je potřeba říct, že
vodík není u nás něco úplně nového. Už spoustu
let se u nás vyrábí v rámci parní reformace zemního plynu. Je to důležitý prvek pro potravinářský
nebo elektrotechnický průmysl, pro zpracování železa. Trh s ním dobře funguje, ale jedná se
o takzvaný „šedý vodík“, tedy takový, který se ne-
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vyrábí ekologickou cestou. Vodík, o kterém se bavíme
my, je „zelený“, tedy
takový, jehož výroba
nezatěžuje životní
prostředí. Trh
s ním teprve
vzniká a bude
směřovat
do osobní a nákladní dopravy,
do záložních
zdrojů a podobně.
Na co se v Česku
zaměřuje konkrétně
United Hydrogen?
RH: Na speciﬁckou výrobu vodíku.
Něco podobného jsme dělali ve Spojených státech
amerických, kde jsme několik let působili. Tam jsme
byli první soukromá ﬁrma, která postavila továrnu
na výrobu kapalného vodíku, a jako základní surovinu jsme používali odpadní vodík, který vzniká při
výrobě chloru. U nás teď intenzivně pracujeme
na přípravě výroby vodíku z komunálního odpadu.
V tom vidíme obrovský potenciál. V Česku se vy-

Roman Horák
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produkuje 5,5 milionu tun odpadu ročně. Pokud
zpracujeme „jen“ čtyři miliony tun, výsledný plyn
bude mít hodnotu 50 miliard korun! Takto vyrobený vodík může pohánět 400 tisíc aut, přičemž každé z nich ročně najezdí dvacet tisíc kilometrů.
Uznejte sám, že se jedná o velice zajímavý segment.
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Ladislav Ornst

A v jaké jste fázi?
RH: V loňském roce jsme si vyzkoušeli testovací
provoz na jednom zařízení na Slovensku. Díky
tomu jsme si ověřili, že technologie funguje a je
ekonomicky životaschopná. Začínáme tedy budovat infrastrukturu v České republice a věřím tomu,
že ještě letos začneme stavět první výrobní linku.
Kdy ale bude hotová, to ještě nedokážeme říct. Úspěch bude,
když to zvládneme
do dvou let. Až ji postavíme, technologii neprodáme,
budeme ji provozovat. Bude to
kontinuální provoz, který bude
stále přinášet
investorům peníze. My se přece
zodpovídáme našim investorům
a chceme jim přinést
zhodnocení. To je odměna
za projevení jejich důvěry v nás.
Co se pro rozvoj vodíku u nás bude muset
obecně udělat?
RH: Pokud by stát chtěl rozvoj urychlit, bylo by
třeba větší podpory právě z jeho strany. Vidíme
sice, že stát podporuje svými investicemi výstavby
plnicích stanic (obdoba čerpacích stanic, pozn.
red.), ale tento systém z našeho pohledu není
šťastný. Představte si veřejnou soutěž o výstavbu
vodíkové plnicí stanice. V době, kdy tomu tady nikdo nerozumí, případně jsou jen dvě ﬁrmy, které to
dokážou, se vám do tendru může přihlásit kdokoliv.
V něm většinou vyhraje ten, kdo nabídne nejnižší
cenu. Fakt, že tomu nerozumí, výběrové komise
většinou nezajímá.
Myslíme si, že kdyby se dnes měly stavět vodíkové
plnicí stanice, stát by měl přemýšlet nad tzv. pro-
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vozní podporou, se kterou jsme se setkali ve Spojených státech amerických. To znamená, že si postavíte stanice za vlastní peníze, podle svého
vlastního rozhodnutí. Státu bude jedno, na kolik
výstavba vyjde, ale bude vám dávat ﬁnance
na provoz. Dneska nemáme tisíce vodíkových aut,
je jich sotva deset. Když na vaši plnicí stanici bude
přijíždět deset aut, velké tržby mít nebudete. Ale
protože vás podpoří stát, provoz stanice se vám
přece vyplatí. A to bude motivací i pro další investory, aby se stanic stavělo více. K tomu by u nás
s největší pravděpodobností mělo dojít, protože
Česká republika se zavázala do roku 2030 vybudovat dvacet vodíkových plnicích stanic. Pokud se
výstavba bude řešit jako doposud, tedy podporou
výstavby, a ne provozu, takové množství stanic
u nás nevznikne, což by byla škoda.
Už jste zmínili zkušenost z USA, kde jste
s United Hydrogen působili několik let. Jaká
je situace ohledně vodíku na americkém
trhu?
Ladislav Ornst: Tam se začal vodík prosazovat
komerčně. Pokud existuje projekt, který slibuje
zajímavou budoucnost, tak i když je ztrátový, investoři si dokážou naprojektovat očekávání, že
zisk jednou přijde, a takový projekt zaﬁnancují.
To je rozdíl mezi Spojenými státy a Evropou.
U nás fungují pouze dotace, bez dotací žádný
vodíkový projekt nezrealizujete. Díky investicím
se můžou vodíkové technologie v USA směle rozvíjet. Proto se tam už teď běžně setkáme s vodíkovými vysokozdvižnými vozíky, manipulační
technikou, záložními zdroji energie pro datová
centra. Právě logistika je obor, kde dochází k masivní adaptaci vodíkových technologií, vozíků tam
jezdí přes šedesát tisíc a v logistických centrech
díky tomu vzniklo na 180 vodíkových plnicích
stanic, které se stanou páteřní sítí pro čistou mobilitu v logistice a přepravu mezi sklady a distribučními centry. To vše má na svědomí ﬁrma Plug
Power, náš partner, se kterým jsme sfázovali
naše americké aktivity.
A můžeme vůbec Ameriku dohnat?
LO: V globalizovaném světe se know-how a technika přelévá, tvoří se různá joint venture (spolupráce několika ﬁrem na jednom projektu, pozn. red.),
aliance, ﬁrmy dělají akvizice, takže Evropa určitě
nebude oproti jiným částem světa pozadu.
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Asi nejčastěji se budoucnost vodíku spojuje
s dopravou, ostatně už jsme zmínili vodíkové
plnicí stanice. Buďme teď konkrétní. Jakou
roli může vodík v dopravě sehrát?
RH: Bezesporu důležitou. Vodíkové auto totiž nevytváří žádné emise, jediný „odpad“ z vodíkových
aut je tepelná energie a voda. Voda se bude vracet
do přírody a teplem se může auto vytápět v zimě.
To je velká výhoda oproti elektrickým autům. Vodíkové auto vyrábí teplo kontinuálně, je to podobný
princip jako u spalovacích motorů. Když se spaluje
benzin, vzniká teplo, které nám vytápí vozidlo. Tohle u elektrických aut chybí a teplo se musí vyrábět zvlášť.

brát z baterií, ale z palivových článků, ve kterých se
elektrická energie vyrobí právě z vodíku.
Pokud jsou i v automobilech na vodíkový pohon elektrické motory, tak proč jednoduše nezůstat u elektromobilů, které už na silnicích
jezdí?
LO: Elektromobily s nabíjecí baterií své místo na trhu
určitě mají, ale nikdy nám neposkytnou takovou svobodu pohybu, na kterou jsme dnes zvyklí. Hlavně
platí, že čím těžší dopravní prostředek, tím spíš bude
vhodný právě vodíkový pohon. Větší auta totiž budou potřebovat větší baterii, která bude vyžadovat
mnohem delší čas na nabíjení. Vodík ale doplníte

21

Vodíková ná

drž

motor

baterie
palivový článek
Pokud se bavíme o emisích, a hlavně pak
o emisích skleníkových plynů, tak vodní pára
je přece také skleníkový plyn… Opravdu vodíková auta v tomto směru něco vyřeší?
RH: To máte pravdu, ale vodní pára z auta nevychází. Ona kondenzuje a zachytává se. Z auta nevychází i kvůli tomu, aby v zimě nenamrzaly cesty.
Z kondenzátorů se pak voda vypustí v kapalném
stavu.
Co všechno může jezdit na vodík?
RH: Na vodík může jezdit vše, co má kola, pásy, ale
i vrtule. Jak dnes už známe elektrická letadla, tak
budeme znát i letadla vodíková. Elektrické baterie
jsou ale velmi těžké, což je u letadel samozřejmě
problém, tam potřebujete, aby vše bylo co nejlehčí.
Proto se vyvíjí palivové články, ve kterých se elektrická energie bude získávat z vodíku. Pro úplnost
ještě připomeňme, že vodíkový pohon je ve skutečnosti pohon elektrický. V autech nebo letadlech bude elektrický motor, který energii nebude
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v podstatě stejně rychle, jako dnes tankujete benzin
nebo naftu.
A jaká bude cena vodíku? Jak drahé palivo to
bude?
LO: Zaznamenáváme různá protichůdná prohlášení. Například předsedkyně Evropské komise Ursula von der
Leyenová řekla, že jeden kilogram vodíku má v roce 2030
stát 1,80 eura. S jedním kilogramem ujedete osobním
autem asi sto kilometrů. Jenže výroba jednoho kilogramu
vodíku elektrolýzou si vyžádá přibližně 50 kWh elektrické
energie. Jednoduchou trojčlenkou tak dojdeme k tomu,
že pokud by kilogram vodíku měl stát 1,80 eura, jedna
MWh elektrické energie by stála něco přes 30 eur. Takovou cenu jsem na trhu už dlouho neviděl a rozhodně to
zatím ani nevypadá, že bychom k tak levné energii směřovali. I přes dotace si myslím, že cena, kterou předpokládá von der Leyenová, je absolutně nereálná. Na druhou
stranu dražší bude úplně všechno a cena na kilometr
bude srovnatelná s ostatními pohony. Ale pokud chceme směřovat k čistotě, vodík je nejlepší řešení.
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#FACTS
Text: Daniel Mrázek
Foto: Shutterstock.com
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Vodík?
Dík!
Vodík je nejlehčím, nejjednodušším a ve vesmíru
nejčastějším chemickým prvkem. Je úplně všude.
Ale existuje prakticky pouze ve sloučeninách, čistý
elementární vodík v přírodě téměř nenajdeme.
Proto ho musíme vyrábět. A planeta nám za to poděkuje.
Vodík díky svým vlastnostem přispěje ke snižování
emisí skleníkových plynů.
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Věděli jste, že…
… vodík slouží jako

… vodík se využívá

chladivo alternáto-

například v potravi-

rů v elektrárnách?

nářství, a to
ke ztužování
rostlinných tuků?
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Text: Daniel Mrázek
Foto: United Hydrogen

Jak se staví
továrna na vodík
Výrobu vodíku v Česku společnost United Hydrogen teprve chystá,
bohaté zkušenosti si ale přináší z USA, kde vybudovala technologii
na výrobu kapalného vodíku. Jako vstupní zdroj využívá odpadní
vodík, který chemický průmysl produkuje při výrobě chloru. A takto
výstavba továrny na kapalný vodík probíhala…
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3. Z pohledu ze země připomíná
instalované zařízení raketu. Nazývá
se coldbox a jde o samotné srdce
zkapalnění vodíku. Pod jeho pláštěm
se ukrývá složitá soustava trubek
a zařízení a za pomoci kapalného
helia, kapalného dusíku, tlaku
a teploty zde dochází ke změně
skupenství vodíku na kapalinu.
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2.

4. Ono se snadno řekne, zkapalnit
vodík. Ale obsluha řídicího dispečinku
u toho musí sledovat mnoho parametrů a neustále „ladit“ proces. Podle
vlhkosti, teploty, jako když pekař
zadělává těsto na chleba…

1. Kdo maže, ten jede. Platí
to i pro kompresory. Takto
se instalovalo olejové
hospodářství, které hladký
chod kompresorů zajišťuje.
2. Do tohoto „drobečku“ se
vejde přibližně 227 metrů
krychlových kapalného
vodíku. To je podobně jako
objem 25metrového
bazénu na koupališti.
Z takového množství vodíku
dostaneme 650 MWh
energie. Téměř stejné
množství za jednu hodinu
vyprodukuje elektrárna
(například Elektrárna
Chvaletice má instalovaný
výkon 820 MW). Přivézt
takový zásobník nebylo
nic jednoduchého…
1.

3.

4.
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Text: Tereza Šťastná
Foto: Skupina PRE, Shutterstock.com
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Vstříc obnovitelným

zdrojům
Pražská energetika se o udržitelné zdroje energie začala zajímat již v roce 2009.
„Chtěli jsme nabídnout zákazníkům novinku v podobě ekologické elektřiny, což
v té době nebylo zdaleka běžné,“ vysvětluje Jakub Vančura, vedoucí sekce
Obnovitelné zdroje ve Skupině PRE.

V

edení společnosti o rok později rozhodlo o výstavbě prvních obnovitelných zdrojů
elektřiny (OZE) v lokalitách rozvoden
na území hlavního města Prahy. „Přestože
se v začátcích nejednalo o byznysově
zajímavou cestu, PRE a její akcionáři chtěli
téma obnovitelné energetiky včas uchopit, sbírat v této oblasti zkušenosti a přidanou hodnotu poté předávat zákazníkům,“ popisuje Vančura cestu, ve které
Pražská energetika úspěšně pokračuje.
Jaký je v současnosti podíl zelené
elektřiny pocházející z obnovitelných zdrojů v celkovém objemu
elektřiny, který PRE dodává?
Elektřina z čistě obnovitelných zdrojů
tvoří zhruba 10 procent z celkového objemu dodávané energie. A podíl zelené
elektřiny bude nadále stoupat.
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Zákazník, který chce čerpat zelenou
energii a připlatí za ni, ji opravdu
do zásuvky dostane?
V principu není možné rozlišit, odkud
energie pochází, protože v síti je elektřina
pouze jedna. Ale náš bilanční systém
schvalovaný nezávislým auditorem hlídá
a garantuje, že když si někdo objedná
ekologickou energii, která je o jednotky
procent dražší než ta standardní, tak že
opravdu v tomto objemu byla námi vyrobena, případně nakoupena a dodána
do sítě. Naše ekologická energie pochází
z poměrně širokého portfolia, do kterého
patří fotovoltaické a větrné elektrárny,
malé vodní elektrárny a bioplynové stanice. PRE vlastní a provozuje zejména fotovoltaické a v menším počtu větrné elektrárny. Část elektřiny vykupujeme od jiných provozovatelů OZE, a to napřímo,
nikoli na burzách.

Pozorujete u zákazníků zvyšující se
poptávku po zelené energii?
Určitě, a jedná se o dlouhodobý trend.
Zpočátku nabídka připlatit si za zelenou
energii nebyla příliš využívaná. Oproti
některým zemím v západní Evropě Česko
historicky inklinovalo spíše k těm tradičním zdrojům, jako je uhlí a jádro. A bylo to
vidět jak na té odborné a politické úrovni,
tak i na náladě ve společnosti. Ale i u nás
už nastal posun, mnoho lidí téma udržitelnosti vnímá jako důležité a řeší i otázku, odkud jejich energie pochází. A zájem
zákazníků o ekologickou elektřinu plynule
roste.
Dokážu si ale představit, že pro
menší ﬁrmy i pro domácnosti může
být stále rozhodující cena. Dočkáme se někdy toho, že se ceny
za standardní elektřinu a za elek-
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třinu vyrobenou obnovitelnými zdroji
srovnají?
Všechno nasvědčuje tomu, že se ceny budou sbližovat. Bezmezní optimisté na straně OZE doufají
a tvrdí, že energie z OZE bude naopak levnější.
Na druhou stranu, protože elektřina v síti je jedna,
tak se spíše bude jednat o jakýsi mix, kdy bude růst
podíl obnovitelné elektřiny a klesat podíl elektřiny
z klasických zdrojů. A jak bude postupně vzrůstat
podíl OZE v energetickém mixu, tím bude rozdíl
v cenách logicky klesat, až jednou budeme čerpat
energii výhradně z OZE. Případně v kombinaci s jádrem, které v lednu 2022 Evropská komise přiřadila
k těm tzv. bezemisním zdrojům energie.
Je vůbec reálné, aby veškerá energie v distribuční síti pocházela jednoho dne z OZE?
Já věřím, že se toho dožijeme. Ještě nás nějaký vývoj v energetickém průmyslu určitě čeká, ale jako
technik vidím, jaké pokroky se každým rokem dělají.
Potenciál výroby z větrných i fotovoltaických elek-
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Do roku 2030 plánuje
Skupina PRE dosáhnout
desetinásobku
provozovaných zdrojů
obnovitelné energie
oproti stávající
situaci. V různé fázi
rozpracovanosti
připravuje projekty
s kapacitou cca
250 MWp. Do stejného
roku chce Pražská
energetika dosáhnout
také klimatické
neutrality podnikání.
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Rozmístění obnovitelných
zdrojů energie provozovaných
Skupinou PRE v rámci ČR

tráren je dostatečný. Je nutné vyřešit
skladovatelnost, aby energii z OZE bylo
možné plynule dostat k zákazníkům kdykoli, jak jsme dnes zvyklí. Řešením může
být vodíkové hospodářství, technologie
power-to-gas a možná nějaká jiná forma
středně a dlouhodobého skladování energie, která se třeba dnes ještě nepoužívá.
Evropa si stanovila cíl být do roku 2050
uhlíkově neutrální, takže máme ještě dost
času. Víme, jaký byl vývoj za posledních
30 let, a proto věřím, že se energie čistě
z obnovitelných zdrojů, případně v kombinaci s jádrem, dočkáme.
Pro Pražskou energetiku bude zvyšující se podíl zelené elektřiny v distribuční síti znamenat také výstavbu
nových zdrojů obnovitelné energie.
Co taková výstavba obnáší?
Vlastní zkušenosti s výstavbou máme
u fotovoltaických elektráren. Větrnou
elektrárnu sice provozujeme, ale získali
jsme ji akvizicí. Větrná energetika je
v Česku obecně v minoritě. Lokalit a příležitostí je málo a z toho mála je už spousta využita. Nicméně u větrných i fotovoltaických elektráren proces začíná výběrem vhodné lokality. Primárním parametrem jsou vhodné klimatické podmínky.
Zcela zásadní je realizovatelnost projektu
z hlediska povolení stavby, zde vstupují
do hry podmínky lokality, územní plány,
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Společnosti Skupiny
PRE jsou členy
Komory OZE,
Solární asociace
a dalších odborných
uskupení, ve kterých
se snažíme přispět
k rozvoji obnovitelné
energetiky v ČR.
podmínky obcí a další. Právě realizovatelnost projektu je u větrných elektráren
často KO kritériem, kdy se zjistí, že v dané
lokalitě nebude možné z ekologických
nebo společensko-stavebních důvodů
stavbu povolit. Dalším důležitým parametrem při výběru lokality je připojitelnost
výkonu obnovitelného zdroje do distribuční sítě, kdy je nutné někdy s provozovatelem distribuční sítě vyjednat, aby ji
například posílil.
Je v Čechách dostatek vhodných lokalit, a teď se tedy bavíme především o fotovoltaických elektrárnách?
Ano, jedná se často třeba o brownﬁeldy
nebo bývalé průmyslové areály, které už
připojením do sítě většinou disponují, protože měly historicky velkou spotřebu.

Můžou to být také důlní, hutní areály,
které mají často prostory v minulosti znehodnocené průmyslovou činností, a tyto
plochy mohou být v rámci rekultivace
vhodně využity, ať už částečně, nebo
celé, pro obnovitelné zdroje.
Je to směr, kterým se vydává i PRE?
V Česku se setkáváme s tím, že soláry jsou umístěny na loukách, polích
a kritici pak namítají, že třeba zbytečně zabírají půdu a zohyzďují krajinu.
Určitě, je to tendence posledních let, kdy
hráči na trhu s OZE připravující nové projekty primárně míří na takovéto lokality,
kde nedochází k záboru orné půdy. U průmyslově znehodnocených lokalit naopak
může být fotovoltaika pro rekultivaci
vhodná. Půdu dlouhodobě neznehodnotí,
naopak ji dočasně konzervuje a dá prostor k biologickým procesům. A za 40 let,
což je obvykle projektovaná životnost
fotovoltaiky, je možné konstrukci ze
země vyndat.
Co se s lokalitami stane, až fotovoltaické panely doslouží?
V závislosti na konkrétní lokalitě je možné
buď FVE demontovat, nebo revitalizovat
a prodloužit tak její životnost. Na všechny
panely je zaplacený příspěvek na recyklaci, částka je, podobně jako u ledničky nebo
elektroodpadu, zahrnuta do kolektivního
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AGROVOLTAIKA
Agrovoltaika je speciﬁcká instalace
fotovoltaických panelů na půdu,
která dále zůstává obdělávaná
v rámci zemědělství (pěstování
plodin, chov zvířat). Vertikální
umístění panelů nebrání pastvě nebo
pěstování plodin. Panely můžou
sloužit i jako přistínění. Umístěné
vodorovně na vyvýšených konstrukcích částečně propouští světlo
a zároveň brání nadměrnému
vysušování půdy.

systému zpracování odpadů. Alternativně lze
po uplynutí životnosti panelů zachovat konstrukci,
kabeláže a lokalitu jako takovou a nahradit panely
novými, výkonnějšími. Vidíme, že výrobci každým
rokem zlepšují parametry panelů. Před 10 lety se
používaly panely o výkonu 220 až 250 wattů, dnes
se běžně instalují panely větší, s vyšší účinností
a s výkonem přes 500 wattů. Lze očekávat, že tento postupný vývoj bude pokračovat a může být
výhodné staré panely demontovat, nahradit je novými a tím prodloužit životnost elektrárny.
Když už mluvíte o pokrocích v technologiích,
jaké jsou nejnovější trendy a novinky v oblasti OZE, respektive u fotovoltaických elektráren?
Já myslím, že největší vývoj v posledních letech pozorujeme u instalace fotovoltaiky na vodní hladinu,
který ještě před několika lety téměř neexistoval.
Dnes už ve světě najdeme několik spuštěných projektů, i velkých elektráren s megawatty výkonů,
na plovoucích pontonech, bójkách. Jedná se o standardizovaný produkt, u kterého je zajištěna rychlá
montáž, stoprocentní bezpečnost i možnost jej
servisovat. A ukazuje se, že pro spoustu vodních
ploch jsou tyto instalace velmi přínosné, protože
snižují zahřívání vody a s tím i tvorbu mikroorganismů, například sinic. Takové projekty jsou vhodné
třeba pro rezervoáry pitných vod, ve kterých stejně
vodu nelze využít k jiným účelům, jako je koupání,
rybaření apod., a fotovoltaické elektrárny mohou
naopak kvalitu vody zlepšit. Tohle vnímám jako zajímavý směr a věřím, že i v Čechách dřív nebo později
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budeme instalovat fotovoltaiku na vodní hladiny
některých vybraných, speciﬁckých vodních děl.
Pokud bude možnost i v ČR tyto instalace
provádět, využije ji i PRE?
Určitě. Průběžně trendy sledujeme a bude mezi
nimi možná také agrovoltaika. Očekáváme, že
za 2 až 3 roky se tyto instalace stanou běžnými.
Pomalu se na ně připravuje i Ministerstvo životního
prostředí ČR z hlediska dotačních titulů a můžeme
předpokládat, že agrovoltaika i fotovoltaika na vodních plochách budou do budoucna jednou z podporovaných oblastí. A obojí bude i PRE určitě realizovat.
Jakým dalším způsobem se PRE podílí na OZE
kromě výstavby a provozu vlastních obnovitelných zdrojů energie a jak spolupracuje
s jinými provozovateli?
Společnosti Skupiny PRE jsou členy Komory OZE,
Solární asociace a dalších odborných uskupení,
ve kterých se snažíme přispět k rozvoji obnovitelné
energetiky v ČR. Zapojujeme se do konzultací a odborných diskuzí se státními institucemi, veřejným
i soukromým sektorem a v neposlední řadě spolupracujeme s vysokými školami. ČR se zavázala
ke klimatickým závazkům a jednotlivá ministerstva,
případně i hlavní město Praha se snaží jim dostát.
Prahu například podporujeme v rámci jejího klimatického balíčku, jehož součástí je i plán na výstavbu
fotovoltaických elektráren na vlastních budovách
v příštích letech. Hlavní město chce navýšit podíl
obnovitelné energie ve své spotřebě.
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Text: PREměření
Foto: PREměření, Shutterstock.com
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které šetří přírodu
i peněženku
Energetická soběstačnost, ﬁnanční úspory a v neposlední řadě
dlouhodobě udržitelný zdroj energie. To jsou hlavní důvody,
proč poptávka po fotovoltaických instalacích na rodinné domy
poslední roky výrazně roste. Pražská energetika jde udržitelným
trendům dlouhodobě naproti. Fotovoltaiku na klíč nabízí svým
zákazníkům už bezmála deset let.

O

tom, že stále více lidí hledá způsoby, jak
své domácnosti provozovat udržitelným
způsobem, svědčí i počet žádostí o instalaci
domácích fotovoltaik. V loňském roce jsme jich obdrželi
600 a dalších 100 jen za letošní leden.

Modelový příklad
Instalace fotovoltaické elektrárny (FVE)
pro střední rodinný dům
Nová třífázová fotovoltaická elektrárna na střeše budovy
o výkonu 5,4 kWp a akumulační systém elektřiny o kapacitě
11,1 kWh ušetří přibližně 4 644 kg emisí CO2 za rok. Předpokládaná roční výroba FVE je 5 MWh. Například zákazník, který
má tarif D02 (obvykle domácnosti se středně velkou spotřebou energie využívané ke svícení a pro běžné elektrické spotřebiče) a dokáže si spotřebovat 70 % vyrobené energie
z FVE, ušetří až 20 000 Kč za rok.
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ení řešení fotovo
ltaické
elektrárny.
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Domácí fotovoltaická elektrárna

PRO
+
+

Ušetříme náklady na energii.
Nebudeme tolik závislí na dodavateli
oelektřiny, a tím pádem se nás tolik ned
ání.
žov
zdra
tknou výkyvy cen nebo

+
+

raBezemisní energie – přispějeme k och
ně životního prostředí.
Když v distribuční síti vypadne proud,
šťávu budeme brát z baterií.

PROTI
-

Sousedé nám budou
závidět :)

Musíme rozbít prasátko –
dotační podporu nám
ministerstvo vyplatí
až zpětně.
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Maximální výše podpory se stanoví jako součet jednotkových výší podpory za jednotlivé části
systému, které budou instalovány, maximálně 200 000 Kč na jeden rodinný dům.

Na jakou finanční podporu
můžu dosáhnout?

40 000 Kč
60 000 Kč
100 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč

Za instalaci systému FVE o výkonu 2 kWp …………..………………
Za instalaci o výkonu 2 kWp s hybridním měničem …..……………..
Když k systému FVE o výkonu 2 kWp pořídím i tepelné čerpadlo …………...…….
Když nad 2 kWp nainstaluji další 1 kWp výkonu ……………….…………….…..
Za 1 kWh el. akumulačního systému s lithiovými akumulátory…………………….
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Sluneční energie sloužící i v noci
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A jak vlastně domácí fotovoltaická elektrárna funguje? Princip můžeme popsat na elektrárně s akumulací do baterie:
Energie vyrobená z fotovoltaických panelů je vedena do hybridního
měniče, který přemění stejnosměrný proud na střídavý. Měnič je následně propojen s bateriemi, které jsou umístěny v bateriovém boxu.
Nejčastěji se v domě umísťují do garáže nebo technické místnosti,
nejlépe poblíž domovního rozvaděče, se kterým je pak celé zařízení
propojeno. Přes domovní jističe proudí elektřina do všech spotřebičů
nebo například do baterie elektromobilu. Pokud elektrárna vyrábí
více, než v daný okamžik dokáže domácnost spotřebovat, automaticky se přebytečná energie ukládá do baterií a je spotřebována později. Pokud dojde k výpadku sítě, systém se automaticky přepne
na záložní režim a dům je napájen pouze z baterie.
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Díky přehlednému online monitoringu má zákazník vždy možnost
sledovat stav a výrobu elektrárny ze svého mobilního telefonu.

Technologický vývoj jde neustále kupředu, a tak máme v nabídce
stále výkonnější solární panely s lepší účinností (20,4 %) a baterie s kapacitou až 22 kWh. Dnešní zákazníci preferují instalaci
fotovoltaických elektráren s ukládáním získané energie do baterií, případně i kombinaci s tepelným čerpadlem. Fotovoltaická
elektrárna bez jakékoli akumulace je vhodná pouze pro domy
s vysokou spotřebou elektřiny během dne, kdy slunce svítí.
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VĚDĚLI JSTE, ŽE…?!
… přebytečnou elektřinu
lze ukládat
také do vody? Jedná se
o takový
systém elektrárny, jeh
ož součástí je
i akumulační nádrž s vod
ou, ve které
dochází k ohřevu užitko
vé vody.
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Svůj elektromobil si

DOBIJTE U PRE
a vyrazte za zelenější Prahou
Jedeme v tempu moderního
velkoměsta od roku 1897.

www.premobilita.cz
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#SWITCH

Naším cílem
je cesta

Elektromobilita je pro nás symbolem cesty
za ekologičtější a udržitelnější dopravou.
I proto se budování dobíjecích stanic, které
realizujeme už od roku 2011, stalo jednou
z vlajkových lodí Pražské energetiky.
Pomáháme snižovat znečištění ovzduší nejen
v naší metropoli a uhlíkovou stopu i tím,
že 100 % energie v našich stanicích pochází
z obnovitelných zdrojů.
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2010
• Spustili jsme prodej
elektrokol v PRE
a pořídili první elektrický vůz do naší ﬁremní
ﬂotily. Udělali jsme tak
první krok k tomu,
abychom se stali
ﬁrmou s největší
ﬂotilou elektroaut v ČR.
Dnes čítá bezmála
120 plně elektrických
vozů.

2012
10

• Představili jsme první
rychlou dobíjecí stanici
o výkonu 50 kW
od výrobce ABB.
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2011
• Nainstalovali jsme
první veřejné dobíjecí
stanice v Praze s výkonem
22 kW – v OC Chodov
a na Černém Mostě.
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2013
• Otevřeli jsme první
dobíjecí stanici mimo
Prahu – a to v Avion
Shopping parku BRNO.

2014

Přes 350 dobíjecích stanic
v síti PREpoint, u kterých
se může dobíjet přes
520 elektromobilů zároveň.
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• Prvních 12 dobíjecích
stanic jsme zařadili do sítě
PREpoint umožňující
vzdálený dohled nad
stanicemi. Registrovaným
zákazníkům jsme začali
nabízet smlouvu o nákupu
elektřiny z dobíjecích
stanic, ke kterým se nově
mohli přihlásit pomocí
čipu.
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2015
• Spustili jsme dobíjecí
hub v pražských
Holešovicích, který
propojuje dobíjecí stanice
s 30 fotovoltaickými
panely s bateriovým
úložištěm.
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2016

2022

• Na pražském Výstavišti jsme
představili jednu z prvních
chytrých lamp, které umí
dobíjet elektromobily, šíří wiﬁ
signál, monitorují ovzduší
a disponují SOS tlačítkem.

2020

• Instalovali jsme jubilejní
300. a zároveň ultrarychlou dobíjecí stanici
s výkonem 300 kW v rámci
sítě PREpoint.
Zapojili jsme se do mezinárodního roamingu
v Německu (EnBW).

• Spouštíme pro
zákazníky mobilní
aplikaci PREcharge,
jejíž velkou výhodou je
možnost vyhledávání
dobíjecích stanic PREpoint
na aktualizované mapě
s detailními informacemi
o stanici včetně její
aktuální dostupnosti.

39

• Připravujeme projekt
na vybavení
modernizovaných stožárů
veřejného osvětlení pro
dobíjení, který bude řešit
dobíjení elektromobilů
parkujících na ulici.

e

e

»

»

»

»
rojů
h zd

38-40_PRE_elektromobilita_F0122.indd 39

lnýc

• V Klecanech instalujeme
první ultrarychlou dobíjecí
stanici o výkonu 150 kW
a pracujeme na novém
projektu Metropolitní síť II
– 329 dobíječek v Praze.

• Uzavřeli jsme dohodu
o národním roamingu
ve spolupráci s ČEZ
a E.on, který našim
zákazníkům umožňuje
pomocí jednoho čipu
nabíjet své elektromobily
u dobíjecích stanic
zmíněných provozovatelů.
Zapojujeme se do mezinárodní roamingové sítě
SMATRICS. Díky tomuto
kroku můžou zákazníci
PRE dobíjet za speciální
ceny v Rakousku.
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• Zahajujeme projekt
Páteřní síť, ve kterém
instalujeme 125 DC
dobíjecích stanic v regionech ČR. Spouštíme
projekt Metropolitní síť,
v jehož rámci budujeme,
zejména v Praze, 112 AC
dobíjecích stanic.
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2017
• Síť PREpoint se začlenila
do mezinárodního
systému Hubject, který
sdružuje desetitisíce
dobíjecích stanic.
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• V PRE nasazujeme nový
systém, který nám umožňuje
vzdálené řízení našich
dobíjecích stanic,
a propojujeme dobíjení
s německým energetickým
koncernem EnBW.

Podle posledních dat z Centra dopravního
výzkumu jezdí po českých silnicích
10 tisíc osobních vozidel s čistě
elektrickým pohonem. K dispozici
mají jejich řidiči v celé ČR celkem
1 525 veřejných dobíjecích bodů
na 799 dobíjecích stanicích.
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#SWITCH

Zapojit ji můžeš třeba
do domácí fotovoltaické
elektrárny. I 70% kapacita bat
erie
z elektromobilu pořád skvěle
a dostatečně poslouží pro uklá
dání
energie ze solárů. A v noci ti
pošle
energii přes dobíjecí wallbox
zpátky do tvého
elektromobilu.

Typ rezidenčního dobíjení
v obytné zástavbě,
design trafostanice
signalizuje umístění
dobíjecí stanice.

Ale co s vysloužilou
baterií, až na moje cesty
nebude už stačit?

Na konci tohoto desetiletí by mohlo
podle některých odhadů jen po české
metropoli jezdit až 200 tisíc elektromobilů. Takový odhad odpovídá téměř
třetině všech osobních a malých
dodávkových aut v Praze. Na tento
nárůst je nutné se zodpovědně připravit.
„Vzhledem k tomu, že počty elektrovozů
v naší republice rychle rostou, nastavili
jsme u nás v PRE systém výstavby
dobíječek tak, abychom každý rok
doslova zdvojnásobili velikost naší sítě
veřejných dobíjecích stanic PREpoint,“
říká Vojtěch Fried, vedoucí oddělení
Elektromobilita a Smart City v PRE.

Nabíjení doma nebo ve ﬁrmě?
Wallboxy PRE dodáváme na klíč.
Je jen na vás, které funkce by
měla vaše dobíjecí stanice
splňovat.

Nyní realizujeme dva velmi významné projekty
– Metropolitní síť PRE a Páteřní síť PRE. Úkolem
projektu Metropolitní síť PRE je do konce
roku 2022 vybudovat celkem 441 veřejných
dobíjecích stanic. Zvláštní kapitolou bude
instalace dobíjecích stanic na 82 lampách
veřejného osvětlení v rámci projektu EV ready
ve spolupráci s Technologií hlavního města Prahy.
Tento šestiletý projekt má za úkol využít
vzájemných synergií při obnově distribuční sítě
a sítě veřejného osvětlení, při které bude zároveň
zprovozněno až 3 000 EV ready lamp s výkonem
22 kW. Ideální budou pro tzv. rezidentní
dobíjení při delším stání.

Nejlepší současné
typy elektromobilů
zvládnou na jedno
nabití ujet i 800 km.

Text: Pavel Lux Foto: PRE, Shutterstock.com
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V projektu Páteřní síť PRE se zaměřujeme
na výstavbu základní sítě vysoce
výkonných ultrarychlých dobíjecích stanic
po celé České republice. Z celkových
125 dobíjecích stanic více než polovina
využívá technologii o výkonu 75 kW
s možností zvýšení dobíjecího výkonu
až na 150 kW. Partnery tohoto projektu
jsou významní provozovatelé čerpacích
stanic OMV, ČEPRO a Benzina, a dále pak
síť obchodních domů Penny Market.

38-40_PRE_elektromobilita_F0122.indd 40

21.03.22 10:50

Buďte svým vlastním
dodavatelem elektřiny
Snižte své pravidelné výdaje za energii a staňte se energeticky
soběstačnými s fotovoltaickou elektrárnou od PRE.
•
•
•
•

Vše od návrhu řešení přes instalaci až po pozáruční servis
Pomoc při vyřízení dotace
Kvalitní a ověřené technologie se životností min. 30 let
Rychlá návratnost investice

Zpracování nezávazné cenové nabídky zcela zdarma!
www.premereni.cz/fotovoltaika
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21.03.22 10:50

# G E NE R ATION

Text: Hanka Čermi
Foto: Šárka Žemličková

Sklízíme úrodu
42

dobrých nápadů
Síla rodinných ﬁrem spočívá v soudržnosti, dědičnosti i myšlence na nové generace. Jak se jim
bude žít? Jaké budou mít hodnoty? „Když budeme podnikat regenerativně, vnímám budoucnost
pozitivně,“ říká Jana Kremlová, zakladatelka ﬁrmy ALIKA, jež pravidelně boduje v žebříčcích
kvality rodinného podnikání. Mimo jiné v těch, kde se hodnotí společenský přínos.

R

adost vám ALIKA dělá
od roku 1992, čím vás potěšila v poslední době?
Radost mi dělají děti, vnuci a vnučky, jedna z nich před časem prohlásila, že bude
v ALIKA rozhodně ředitelka. Jen ještě
neví, zda celé pražírny, nebo si vybere
obchod a marketing našeho sortimentu,
tedy oříšků, mandlí, lyoﬁlizovaného ovoce
a dalších produktů.
To zní jako perspektivní nástupnický
plán. Myslíte, že děti vnímají, co vše
obnáší vést ﬁrmu s roční tržbou okolo 472 milionů korun?
Svým dětským způsobem vnímají řadu
věcí. Jak držíme pohromadě, že se o věci
má pečovat, že překážky tu jsou proto,
abychom víc přemýšleli a byli silnější, a ne
proto, abychom se hroutili. Hodně chodí
do přírody, jezdí na koních, které máme
v areálu ﬁrmy. Vědí, že jako ﬁrma sázíme
stromy a keře nebo že jsme zdravotním
sestrám v našem kraji posílali balíčky ořechů a mandlí, abychom je podpořili v náročné době. Když přijdou včas ze školy,
potkají se s oběma pracovními směnami
z pražírny i balírny. Také vám prozradí, že
nejčastěji vozíme mandle z Kalifornie a že
z naší mandlové mouky se upečou skvělé
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makronky. Slova jako robotizace, automatizace, výrobní linka, balicí linka, eko-pražení, fotovoltaika určitě slyšely mnohokrát, jejich generace s nimi přirozeně vyrůstá.
Naznačila jste několik aktivit, které
se vztahují k tématu zelené šetrnosti. Je vám blízké?
Spíš je pro mě přirozené. Nemluvím ani
tak o současném trendu ekologie a udržitelnosti, ale o výchově a o poměrech,
ve kterých jsem vyrůstala. Ohled na okolí,
zásadu neplýtvat a nevyhazovat a podobné věci mám v sobě odmalička jakoby
zakódované. Dokonce i nejbližší lidé si
neodpustí vtipy, jestli jsem se nenarodila
ještě za války. U kolegů, kterým je okolo
30 až 40 let, vnímám jiný přístup, o udržitelnosti hodně mluví a v jejím kontextu
i pracují.
Máte konkrétní příklad?
Když vyvíjíme nový výrobek, automaticky
zvažují hledisko obalu, jaké složení je
ideální z pohledu trvanlivosti produktu
a současně z hlediska recyklovatelnosti
a také marketingově, aby prodával. Zda
není komplikovaný nebo nadbytečný.
Tento přístup mají přirozeně v sobě. Po-

stupně se také naučili, že ho mohou posunout o stupínek výše k optimalizaci
obalů pro transport a skladování. Tam už
je ve hře řada faktorů a výsledkem může
být, že optimalizací rozměru kartonu jsme
zvýšili jejich počet na paletě pro přepravu.
U našich K&K arašídů ve stogramovém
sáčku to dělá o 77 kartonů na paletě navíc, což je navýšení 35procentní. Jinými
slovy, při zachování objemu přepravovaného sortimentu můžeme v některé fázi
logistiky snížit počet cest a odmazat část
uhlíkové stopy.
Kde ještě se vám ji daří snižovat?
Dbáme na to, aby přeprava objednaných
surovin ze zemí původu byla vytížena
a kontejnery nejezdily poloprázdné. Pro
představu, jeden plný kontejner znamená
i 24 tun ořechové úrody. U pěstitelů
máme nasmlouvané vlastní lokální partnery pro kontroly kvality, takže se nemusí
tolik cestovat. Nepodporujeme „turistiku“
za 50 kilogramy ořechů kvůli příběhu
a fotce, ať je to jakkoli lákavé a hezky to
vypadá. Exotickým ořechům české klima
nesvědčí, tudíž je dovážíme prakticky
z celého světa. Z asijských států například kešu ořechy, mandle z USA. Od našich domácích pěstitelů můžeme ale vy-
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Jana Kremlová, zakladatelka
ALIKA, a. s., chtěla mít
v devadesátých letech malou
kavárnu a pražírnu na kávová
zrna. Kávu má ráda dodnes,
jen u šálku černého nápoje
odpovídá na otázky, jak
vybudovala stabilní oříškový
byznys evropského významu.

ušetřili Js
kupovat vlašské ořechy a z mého pohledu český
vlašák kvalitou vyniká nad jinými. Bohužel na rozdíl
od jiných zemědělských plodin u vlašského „zlata“
chybí jakákoli státní podpora.
Vrátím se ještě k pojmu „marketingový
obal“, tedy obal, který ovlivňuje prodej produktu a image značky. Nakolik je obhajitelný
z pohledu udržitelnosti?
Určitě půjde o materiály, přístup a opakovaný užitek. Když se podívám na některá naše řešení, pak
vidím model, ve kterém lze v kooperaci s jinými využít věci, které by jinak přišly vniveč. Šli jsme například do spolupráce s ﬁrmou na čalouněné židle;
z látek, které by u nich už nenašly uplatnění, necháváme šít tašky s logem našeho e-shopu i další
merch. Podobných regenerativních procesů máme
ve ﬁrmě už několik, i díky nim vnímám udržitelnou
budoucnost docela pozitivně.

vě a konkurenčně. Jsou některé z nich motivované přínosem ekologii?
Některé naprosto ano, například samoobslužný
prodej sortimentu do vlastních obalů. Některé zainvestované změny mají pozitivní vliv na životní
prostředí, ale nešlo vyloženě o primární nebo jedinou motivaci. V případě digitalizace bych třeba
nerada říkala, že ji děláme zejména proto, že ušetříme papír a planeta nás bude mít o to raději. Úspora
papíru je jako přidaná hodnota, kterou umíme
i hodnotově spočítat. V souvislosti s digitalizací
řady procesů jsme v ALIKA za rok ušetřili 216 tisíc
A4 listů papíru, což odpovídá třem vzrostlým stromům a jejich denní produkci kyslíku pro 50 lidí.
S tímto vědomím se nám samozřejmě skvěle dýchá.
Pak jsou tu další investice v řádu 20 milionů korun
do fotovoltaiky, do nové eko-fritovací linky
a do další robotizace. I na tomto poli už sklízíme
úrodu dobrých nápadů.

me
216 tisíc
A4 listů
papíru

ALIKA průběžně investuje do řady projektů
a procesů, abyste byli efektivnější byznyso-
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# CONNE CTIONS

Text: Hanka Čermi
Foto: Šárka Žemličková

Jak se dělá

44

everGREEN
Nasaďte si fešnou hygienickou čapku, oblečte plášť
a pojďte s námi prozkoumat dobré nápady, které se
30 let rodí v jedné z největších potravinářských
pražíren Evropy. Pocítíte, že byznys může
mít vztah k planetární vzájemnosti
přímo ve své DNA.

Toto je „domeček“ pro robota, automatickou linku
na balení velkospotřebitelských balení. Stroj, jehož
cena šplhá k 5 milionům korun, ulehčí manuální
práci, ale také zvýší nároky na proškolení a nové
znalosti zaměstnanců. Návštěvníci se logicky
ptají: Kde bude robot brát energii?

Den otevřených dveří pořádá ALIKA pravidelně už několik let. Návštěvníky seznamuje s provozem, pražírnou, výrobnou, obalovou i potravinářskou laboratorní
technikou. V závěru všichni mohou ochutnat čerstvé
oříšky a s údivem vyslechnout, že už v roce 2004 byl
ve výrobním procesu solených mandlí ArRashid nahrazen palmový olej za speciální slunečnicový olej s vysokým bodem zakouření, a to i přesto, že výrobek už dříve získal ocenění Zlatá Salima v kategorii pochutin.

Slunce svědčí úrodě i provozu
V roce 2022 ALIKA dokončí projekt fotovoltaické elektrárny a instaluje vlastní zdroj energie. Projekt je propočítán tak, aby ﬁrma a její provozy spotřebovaly právě to, co si díky slunci
a panelům vyrobí. Investice 2,8 mil. Kč zmodernizuje provoz, odlehčí životnímu prostředí
a ve výsledku ﬁrmě vzniknou i úspory v řádu 900 000 Kč ročně.

Podíl manuální práce se s robotizací pražírny
snižuje. Po zapojení nové linky pomohou
stroje lidem zdvihat těžké nádoby nebo
bigbagy se surovinami.
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Jeden obal,
mnoho životů
Obalový materiál, který v ALIKA splnil svoji funkci, žije dál. Namátkou: dvě palety kartonů měsíčně jsou semlety na podestýlku pro koně, 100 kusů nestandardních dřevěných palet dostávají měsíčně zdarma hasiči pro nácvik svých dovedností.

V těchto potravinářsky
nezávadných bigbags
z plastové juty ALIKA ročně
doveze 7 tisíc tun plodů
určených k dalšímu
zpracování. Pytle chrání
jejich kvalitu už během
přímého transportu ze zemí
původu rovnou a bez oklik
do moravských Čelčic.
Kamiony jezdí zásadně plně
naložené, aby uhlíková
stopa byla co nejnižší.

ALIKA dosáhla také toho, že dodavatelé bigbagů nevyužívají
klasické nitě, jejichž přítomnost znemožňuje další využití obalu.
Bagy z ALIKA putují do jiné ﬁrmy, kde ﬁgurují jako vstupní materiál pro výrobu granulátu.

45

Oříšky již brzy začne zpracovávat nová fritovací linka na olejové
pražení. Firma do ní investovala 12 mil. Kč, aby dosáhla nižší
spotřeby elektřiny o 20 % a plynu o 40 %, což je v souladu
se zelenými principy.

Laboratoř kvality,
senzorika chutí
Malá laboratoř je součástí provozu. Kontroluje se zde
například kvalita olejů. Ještě zajímavějším povoláním
v oříškovém byznysu může být role ochutnávače. Potřebujete k tomu vytrénované smyslové receptory
(chuť i čich) a složit příslušné zkoušky.

Jana Kremlová, zakladatelka ALIKA, říká, proč má Dny
otevřených dveří ráda. Zákazník lépe pochopí, kolik úsilí
výroba oblíbených pochutin obnáší. První dáma ALIKA věří,
že díky poznání si lidé více váží práce, sami sebe i jídla
a jídlem pak méně plýtvají. I proto edukace je trvalou
součástí práce české rodinné ﬁrmy.
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Text: Hanka Čermi
Foto: Shutterstock.com

Digitální transFORMACE
46

Velká pětka – slyšeli jste o ní? Jde o rodinu, zaměstnance, zákazníky, komunitu a planetu,
kterým se zodpovídáme. V ALIKA všechny naše kroky promýšlíme s ohledem na změny, které
této pětici přinesou. Víme, že pro naše kolegy chceme práci, do které se těší, a zároveň cítí,
že i když se nyní mnoho věcí mění, pro šikovné lidi u nás bude vždy práce dost.

PŘÍNOSY DIGITÁLNÍHO PODNIKU
Chytrá správa dokumentů

INVESTICE

se systémem

M-FILES
DIGITALIZACE:

>

400 000 Kč
ÚSPORA

=

(v 1. roce po implementaci)

• přijaté pošty
• všech smluv
• přijatých faktur

144 000 Kč/rok

10 000 listů A4 papíru
3 cartridge
času
480 hodin
asistentky
a účetní

Řízení podnikových dat
a databází se systémem

INVESTICE

SAP
DIGITALIZACE:
• odběratelských vztahů
• skladových zásob
• skladování

>

4,345 mil. Kč
ÚSPORA

1,2 mil. Kč/rok

=

200 000 listů A4 papíru
100 000 obálek
Úspora času
skladníkům

Komplexní podpora práce personálních

INVESTICE

a mzdových oddělení se systémem

TARGET
DIGITALIZACE:

>

• mzdové agendy
• personalistiky

150 000 Kč
ÚSPORA

180 000 Kč/rok

=

3 000 listů A4 papíru
práce
600 hodin
personalisty
a mzdové
účetní

Efektivní systém pro evidenci pracovní doby
i ve vícesměnných provozech se systémem

RON
DIGITALIZACE:
• docházkového systému
• digitální komunikace se
zaměstnanci
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>

ÚSPORA

225 000 Kč/rok

=

3 000 listů A4 papíru
práce
750 hodin
mistrových
a mzdové
účetní
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...

UDRŽITELNOST je VZÁJEMNÁ

... jsme totiž držiteli řady certiﬁkátů na výrobu
a prodej BIO výrobků a náš výrobní závod i jeho
procesy mají normy opravňující společnost k výrobě
produktů pod privátní značkou. Především ale držíme
spolu dohromady.

®

www.alika.cz
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Text: Hanka Čermi
Foto: Shutterstock.com

Úhel pozORNOSTI
48

Chceme-li zachovat potraviny a pochutiny dobré a kvalitní, musíme k tomu mít i čistou vodu
a vzduch, zdravou ornou půdu a úrodné sady všude na světě. V ALIKA se postupně přikláníme
k řadě udržitelných aktivit a k cirkulárním principům. Dáváme pozor, co naše kroky budou
znamenat pro budoucí generaci. A vše učíme naše děti.

Vysadili jsme

200

Investovali jsme

2,8 mil . Kč
OPTIMALIZUJEME
77
v okolí

do fotovoltaiky.

Optimalizujeme obalové materiály i dopravu.
Změna rozměru obalu, aby byl skladnější
na konkrétní prostor, může ulevit dopravě.
Spolupracujeme s pěstiteli, kteří nepoužívají
pesticidy, na kontroly kvality úrody máme
smluvní partnery přímo v místech sklizní.

O
kartonů více
na paletě může znamenat
menší uhlíkovou stopu.

NOVÝ ŽIVOT
Dosáhli jsme zero waste cyklu při spolupráci s výrobnou
čalouněných židlí. Látky, které už nejsou dost velké, aby
posloužily třeba jako polstrování, využijeme na reklamní předměty.
Například nákupní nebo dárkové tašky pro zdravé ořechy...
... A DĚLÁME I MNOHO DALŠÍHO, SMYSLUPLNÉHO, PRO CO SE V ALIKA NADCHNEME.
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...

Sázíme na logiku. Na EKOlogiku

... a vnímáme ji všude okolo nás. U našich pěstitelů,
v logistice, při zpracování, v prodeji, při ochutnávkách.
Rozumný přístup máme v DNA, vztah k životnímu
prostředí prospívá nám a všem našim produktům.
Navíc, díky oříškům, arašídům i mandlím jsou lidé
zdravější na těle i na duchu. A to si pozornost zaslouží.

®

www.alika.cz
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# PE OPLE

Text: Hanka Čermi
Foto: Šárka Žemličková

Žijeme budoucnost
Dobré věci se nedělají napůl, žijí se
naplno. Jak o vlastním životním stylu
mluví zaměstnanci společnosti ALIKA?

50

Hana Ženožičková, 41 let,
asistentka generální ředitelky,
maminka 2 dětí

Petra Vránová, 41 let,
ředitelka nákupu a marketingu

V ALIKA pracuje od roku 1999
Jako rodina jsme si díky obci pořídili na náš nevelký pozemek kompostér. Protože doma pěstuji zeleninu a ovoce
a u nás je spotřeba docela velká, kompostér se nám velice
hodí. Do něj můžeme naházet zbytky ze sklizené zeleniny,
opadané ovoce, větvičky z keřů a stromů, které rozdrtím,
slupky ze zeleniny a ovoce, také odkvetlé rostliny nebo
posekanou trávu. To co do něj vložíme, se mi po nějaké
době vrátí v podobě výborného hnojiva, které na podzim
ze spodní části kompostéru zužitkuji do porytého záhonu
a tím připravuji půdu pro pěstování ovoce a zeleniny v dalším roce. Pak se mohu radovat z pěkné úrody, které jsem
pomohla nějakou tou prací navíc.

S ALIKA je propojena odmalinka
V rodině byl vždy důležitý soulad, rodiče se o něj přirozeně
snažili a my děti k němu pak tíhly. Je to vzor, který si neseme v sobě. Pracovně nám prorostl do všeobecného zájmu
vyvažovat šetrnost k přírodě, stabilitu podnikání a férovost.
Vždy se bavíme o přesahu, který naše podnikání a činnosti
mají. Zelenému pozlátku se ale bráníme, to opravdu nemáme rádi. Udržitelnost je pro nás o sladění, abychom pro přírodu a okolí dělali hezké věci a přírodní zdroje nepřetěžovali.
Chováme se tak i k našim kolegům, zaměstnancům a dodavatelům. Jsem si jistá, že tato myšlenka je v DNA ALIKA
od samého počátku, a je to i přesvědčení, na kterém se
nese progres řady našich nových aktivit.

Monika Horká, 30 let,
pracovnice na balírně, maminka 2 dětí
S ALIKA je propojena odmalinka
Myslím, že někdy stačí udělat několik malých věcí, dělat je přirozeně a jít tak
příkladem dětem. Když jsme s nimi někde v přírodě, tak se snažím sbírat poházené odpadky po zemi a vysvětlit jim, co správného tím udělají. V zimě společně sypeme do budky krmení ptáčkům a pozorujeme, zda jim chutná. Oblečení kupuji nejčastěji v secondhandu, co už neupotřebím, odnáším do sběrného kontejneru. Věřím, že se o jeho další užitek provozovatelé postarají. Když je
hezké počasí, radši všichni jezdíme na kole než autem.
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Eva Reiterová, 23 let,
asistentka marketingu

Jaroslav Musil, 63 let,
ekonom

V ALIKA pracuje od roku 2021
Dle mého názoru se nás udržitelnost dotýká denně při
všech našich aktivitách. Kromě dnes už samozřejmého
třídění odpadu využívám ekologické čisticí prostředky.
Hodně se zamýšlím nad tím, jaké potraviny kupuji a také
kolik jich kupuji, abych zbytečně neplýtvala jídlem. Do obchodu chodím se znovupoužitelnými sáčky, do kterých
dávám ovoce a zeleninu. Snažím se nosit vlastní nákupní
tašky, abych neprodukovala nadbytečný odpad. Zároveň,
pokud to jde, jezdím na kole, nebo chodím pěšky. Když
jedu někam do přírody, tak ji respektuji, řídím se heslem:
co si do přírody přineseš, to si s sebou také odnes.

V ALIKA pracuje, zdůrazňuje, od 12. května 2006
Mám to do zaměstnání z místa svého bydliště 6 km.
A tato dvě místa jsou spojena krásnou asfaltovou cyklostezkou. Ideální podmínky pro to, abych do práce nemusel jezdit osobním vozem, ale raději využíval jízdní kolo,
nebo své nohy. Příjemná procházka zabere hodinku pěšky, nebo dvacetiminutovku na kole. Nadýchám se
po ránu čerstvého svěžího vzduchu, trošku se rozpohybuju, zahřeju a do práce už po ránu přicházím s pocitem,
že jsem něco udělal jednak pro své zdraví, jednak pro
ekologii a ochranu přírody. Každý nespotřebovaný litr
benzinu je pro přírodu prospěšný. A každý ujetý anebo
ušlý kilometr je zase prospěšný pro mě a moje zdraví.
12 km denně, 240 km měsíčně a téměř 3 000 km ročně
znamenají úsporu 250 litrů benzinu – to už nejsou úplně
zanedbatelná čísla.

Amálka, 11 let

Irena Ošťádalová, 59 let,
odborná referentka logistiky

S ALIKA je propojena odmalinka
Babička Jana je nejdůležitější žena v ALIKA a všichni ji poslouchají. Mně se líbí, že dělá i vtipy a je moc hodná. Když
byla máma menší, než jsem já teď, babička ji brávala
do práce. Miminka jsou u nás často, tohle se nezměnilo.
Miminka pak vyrostou, začnou jim chutnat oříšky a pak tu
mohou zase pracovat a starat se třeba o stromy, o zahrádky nebo o koně, chodit pražit a ochutnávat oříšky.
Můžou také tancovat v naší taneční škole Pirouette jako
moje sestřenice Natálka nebo jezdit na koni jako já.
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V ALIKA pracuje od roku 2016
Jsem generace, která vyrůstala v poměrně skromných
podmínkách, kdy obecně bylo zvykem šetřit. To si nesu
odmalička a dnes, když je všeho větší dostatek, je šetrnost velkou ctností. Doma máme na zahradě důmyslný
systém na schraňování dešťové vody, kterou používáme na zalévání a zahradnické práce. Sami jsme si ho
postavili; na zimu ho ukládáme, a když ho pak znovu
instalujeme, víme, že je jaro.
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#STUDY

Křupavá idea
52

Takzvané brain food nabízí nutriční plán pro zdravý mozek, bystré
myšlenky i dobrou náladu. Pro začátek můžeme rozlousknout jednu
z jeho částí – zdravotní beneﬁty ořechových plodů, které
v moravských Čelčicích ALIKA zpracovává.

„Ořechy a zdravý mozek“ je název studie, která potvrzuje neuvěřitelnou zvídavost vědy. V ALIKA dávno víme, jak pozitivní silou oříšky vládnou. Toto
zjištění potvrzuje i zajímavý experiment z Kalifornie. Popisuje, jak ořechy
i mandle na mozek působí, a také ukazuje, že různé druhy ořechů mají i rozdílný vliv na mozkové vlny.
Tak jako ořechy vládnou mnoha našim chutím, umí křupavé plody rozhýbat
naši hlavu. Účastníci americké studie napojení na encefalograf postupně
k ořechům čichali a ochutnávali je, vyzkoušeli ořechy pekanové, pistáciové,
kešu, mandle i ořechy vlašské a také arašídy, které jako luštěnina byly
do studie zařazené.
A jak si oříšky v lékařském výzkumu vedly? Velmi dobře, přeborníkem na aktivitu obou mozkových vln zároveň (gama i delta) jsou pekanové ořechy.
K nejsilnější gama reakci vedla ale konzumace pistácií,
zatímco arašídy produkovaly nejvyšší odezvu v delta
vlnách. Delta vlny jsou spojeny se zdravou imunitou
a přirozeným léčením, gama vlny s vnímáním, zpracováním a uchováváním informací a obecně se má za to,
že zlepšují kognitivní zpracování.
Naše idea provozovat e-shop ALIKA na doméně
www.zdraveorechy.cz má však i řadu dalších opodstatnění. Předchozí studie totiž prokázaly, že skořápkové
plody chrání srdce, snižují záněty v těle a zpomalují proces stárnutí. Mimo to jsou ořechy potravinou udržitelné
budoucnosti a jako téma rostlinných potravin ﬁgurují v programech vegetariánských kongresů o výživě. To vše je dobrá zpráva pro všechny, kdo mají
ořechy a mandle rádi, ať už přímo ze sáčku, nebo si je kupují v podobě másla, mouky na pečení nebo pochutin. Na našem e-shopu si vše můžete objednat ve velkých baleních a šetřit tak obaly i častější kurýrní službu. A pokud zavítáte k nám do Čelčic, ve ﬁremní prodejně vám rádi vše navážíme
i do vašich vlastních obalů.

To nejlepší
uvnitř
1. Kešu ořechy vynikají
obsahem hořčíku
a zinku.
2. Vlašské ořechy mají
vysoký obsah
omega-3 mastných
kyselin.
3. Para ořechy nabízejí
zásoby selenu.
4. Mandle jsou plné
vlákniny a vitaminu E.
5. Pistácie prospívají
očím.
6. Lískové ořechy jsou
žádoucí díky manganu.
7. Arašídy oplývají
antioxidanty.
8. Pekanové ořechy
nejvíce stimulují gama
i delta mozkové vlny.

Firemní prodejna
ALIKA v Čelčicích

Text: Hanka Čermi
Foto: Šárka Žemličková, Shutterstock.com
Zdroj: Studie Brain and nuts, LL University pro přidružené lékařské vědy, Kalifornie, USA
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reGENERACE...
... více než 25 let pečujeme o naši rodinnou
ﬁrmu ALIKA. 200 nově zasazených stromů
v okolí nám připomíná, jak máme dýchat pro
budoucnost. A že to, o co pečujeme, klíčí,
dělá nám radost a roste. Někdy pomalu,
někdy rychle a někdy jako z vody.

®
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# YOUNG
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Knížky,
co zachraňují
stromy
Text: Daniel Mrázek
Foto: Ray Baseley

Prodává použité knihy, ale nejde o antikvariát. Vydání totiž nesmí být starší než
dvacet let a vypadat musí téměř jako nové. To je zásada udržitelného knihkupectví
a startupu Reknihy. Jeho prostřednictvím může kdokoliv nabídnout knížku, o kterou
už nemá ve své knihovně zájem. Přispěje tím k úspoře papíru, který by se jinak
spotřeboval na tisk nových kusů. A společně s ním i stromů a vody.
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Tohle jste věděli?
„S myšlenkou udržitelného knihkupectví jsem přišel před třemi lety. Hledal jsem způsob, jak se zbavit knížek, na které mi v knihovně sedal prach. Žádná z dosavadních možností mi ale nevyhovovala,“
vzpomíná zakladatel Reknih Tadeáš Kula, který je
jedním z nejmladších podnikatelů v Česku. Na rozdíl od antikvariátů a bazarů nabízí výrazně vyšší
výkupní cenu. Samozřejmě i prodejní cena je pak
vyšší, ale zájemce knihu pořídí levněji než v klasickém knihkupectví.
Funguje to jednoduše. Knížky, o kterých víte, že už
je číst nebudete nebo s nimi chcete udělat radost
někomu dalšímu, jednoduše vyfotíte a pošlete
prostřednictvím formuláře na stránkách Reknihy.cz.
Počkáte si na zprávu, o které knihy bude skutečně
zájem, a pak je buď přinesete na pobočku v Praze
na Andělu, nebo v Hradci Králové. Zaslat je můžete
také přes Zásilkovnu. Pracovníci každou knihu pečlivě prohlédnou, nafotí a nabídnou k prodeji
v e-shopu. Poté, co za ně kupující zaplatí, vám
do 14 dnů Reknihy připíšou polovinu z prodejní

měru
Z jednoho stromu se v prů
vyrobí 100 kusů knih.
Jedna tuna vytříděného
.
papíru zachrání 17 stromů
tatek
Dva stromy vyprodukují dos
.
inu
rod
u
kyslíku pro čtyřčlenno
využije
Na výrobu jedné knihy se
To je
v průměru 300 litrů vody.
denní
asi trojnásobek průměrné
bu.
oso
na
y
vod
spotřeby pitné
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Jeden strom naši planetu
zbaví 20 kg CO2 za rok.

ceny jako provizi. Nechat si ji poslat na účet, nebo
za ni nakoupit knižní kousky do vlastní knihovny?
To už je na vás.
Někdy se stane, že nějaká kniha projde Reknihami
opakovaně. Z toho má Tadeáš Kula velkou radost.
S každým prodaným výtiskem se totiž ušetří stromy, voda a energie potřebné k tisku nového vydání. Se smyslem pro ekologii jdou ale Reknihy ještě
dál. U některých dopravců si například připlácí
za kompenzaci uhlíkové stopy. „Krabice, ve kterých
nám knížky přicházejí, nevyhazujeme, ale zabalíme
do nich objednávku jiného zákazníka,“ dodává Kula.
Část výtěžku z prodeje Reknihy posílají i organizacím chránícím deštné pralesy. Za tři roky svého fungování tak díky sdílení knih zachránil tento startup
přes osm stovek „našich“ stromů, ale i více než
10 milionů metrů čtverečních tropických pralesů.
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# VISIONS
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IVAN BAŤKA
Český podnikatel, generální ředitel
a jediný akcionář břeclavské společnosti Fosfa. Vystudoval zahraniční
obchod na Vysoké škole ekonomické
v Praze. Po roce 1989 začal podnikat,
v roce 2002 převzal silně předluženou břeclavskou chemičku, které
hrozil bankrot, a s vizí vybudovat
světově úspěšný podnik ji začal
transformovat do moderní podoby
současné výrobně inovativní
společnosti. Je obdivovatelem
baťovských podnikatelských principů
a idejí, které uplatňuje v praxi. Jeho
názory formovali a dodnes formují
také zakladatel Kaizen institutu
Masaaki Imai a česko-americký
ekonom Milan Zelený, kteří patří
k jeho mentorům a osobním přátelům.
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Text: Ivan Baťka
Foto: Fosfa

Ecology
is a good business

57

To je věta, kterou mi kdysi dávno řekl profesor Zelený. Přiznávám, že jsem mu tehdy
vlastně nerozuměl. A dnes mu dávám za pravdu. My pořád přemýšlíme, jak se chovat
ekologicky, ale ono možná stačí jen se vrátit k prastarému principu: Dělat věci dobře
a nedělat zbytečnosti. Vždyť již kdysi řecký ﬁlozof Aristoteles řekl, že příroda nedělá
nic zbytečně. Kolik zbytečného toho ale děláme my lidé, dnes v 21. století?

E

kologie a udržitelnost, to přece nemusí
znamenat některé věci přestat dělat,
ale dělat je pořádně. Proč by auto nebo
lednička nemohly vydržet patnáct dvacet let? Kdo
je potřebuje každé tři roky nové? Jenom tímto jednoduchým principem bychom významně snížili
spotřebu zdrojů i produkci odpadu. Jenže my raději
ve jménu inovací mrháme zdroji a chrlíme nové
a nové produkty s vlastnostmi, které vlastně takřka nikdo nevyužije. Ano, roste nám HDP, jenže to
je kritérium umělé, které vyvolává tlak na nepodstatném místě a vytváří nezdravé prostředí. O kvalitě života ale neříká nic. Svět se žene dopředu, aniž
by se ptal po smyslu.

si, že platí zákon kontinuity, který každé generaci
ukládá povinnost předat svým potomkům svět lepší. Nebo alespoň ne horší. To je základní přírodní
princip, ale my ho nenaplňujeme a chováme se jako
lidstvo vysloveně sebedestruktivně. Dnes se mluví
o energetické krizi, ale ta nám nespadla z nebe, tu
jsme si sami způsobili už dávno. Ostatně jako
všechny krize.

1884
413

Naplňme zákon kontinuity
Říkáme ekologie a myslíme tím vztah k životnímu
prostředí. Jenže to slovo má původně mnohem širší
význam, vlastně sociální, v jeho základu je ekos
i oikos… Odkazuje k tomu významu prostředí, jak ho
chápeme dnes, ale ve skutečnosti je ten význam
silnější, je to dům i rodina. Tady je význam slova
ekologie, nejde jen o přírodu, ale také o nás a naše
vztahy. Měli bychom se na to zaměřit. A uvědomit
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– zahájení výroby

– zaměstnanců v trvalém
pracovním poměru

5

85
– počet zemí, do nichž
Fosfa exportuje

– počet kontinentů,
kde Fosfa obchoduje

3

– počet závodů Fosfy – v Břeclavi,
v Německu a v Kazachstánu
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FOSFA
Akciová společnost Fosfa je největším zpracovatelem žlutého fosforu
v Evropě. Vedle potravinářských
a průmyslových aplikací se zaměřuje
i na vývoj a výrobu ekologických
produktů. Pod značkou Feel Eco
vyrábí přírodní produkty pro péči
o tělo a domácnost a současně
provozuje vůbec první českou
vertikální farmu Feel Greens, v níž
hydroponicky pěstuje microgreens
a saláty. Naplňuje tak v celém
obsahu status inovativní výrobní
společnosti třetího tisíciletí.
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Vraťme se k principům, na nichž vyrostli
farmáři a zemědělci. Začínali původně
na malém kousku země, kterou obdělávali
a postupně rozšiřovali v souladu s přírodou. Protože jejich potřeby byly totožné
s těmi přírodními. A takto obdělávanou
půdu pak předávali svým následovníkům.
Vždy v lepším stavu…

Chraňme si své zdroje
Věřím těm principům, o nichž mluvím. Snažím se je prosazovat ve Fosfě a doufám,
že se nám to daří a že se stávají nedílnou
a trvalou součástí naší ﬁremní kultury.
Vnímáme zdroje jako něco, co máme jen
půjčené od svých dětí a rádi bychom jim
to vrátili. „Kapitalismus má jednu fantastickou vlastnost. Ve chvíli, kdy je pro podniky něco nevýhodné, začnou se transformovat,“ řekl mi před lety profesor Zelený.
„Ecology is a good business.“
Je to možná až tvrdě pragmatické, ale pochopil jsem význam těch slov plně až při
současné energetické krizi. Léta mluvíme
o snižování energetické náročnosti, ale
kdo má zájem investovat tímto směrem
ve chvíli, kdy cena energie je nízká a návratnost je dlouhodobá? My jsme v rámci
transformace podniku, která byla otázkou

přežití, do energetických úspor investovali
už dávno, a aniž bychom si to uvědomovali, na energetickou krizi jsme byli připraveni. Ty investice nám přinesou minimálně
padesátiprocentní snížení energetické
náročnosti.
Podobně je to s odpady i s vodou. Ta je
pro mě osobně vůbec na prvním místě, je
to to nejcennější, co máme, a také bohužel je to příčina mnoha válek i globální
urbanizace. Moc se o tom nemluví, ale
nedostatek vody je jednou z příčin, proč
se lidé stěhují z vesnic do měst. Proč vznikají války. A jak s ní zacházíme? Obilnice
Afriky už neexistuje a příčinou je právě
nedostatek vody. Proto rozvíjíme projekty,
které už dnes k ochraně vody přispívají,
a přemýšlíme o projektech, které nám mohou ve ﬁrmě (a nejen tam) snížit spotřebu
vody o osmdesát a možná devadesát procent.
Bezesporu je mezi námi procento podnikatelů, kteří mají rádi přírodu a snaží se ji
chránit z přesvědčení. Pro všechny ostatní
platí, že ecology is a good business. Kdo si
to uvědomí nejdříve, získá náskok. Kdo si
to uvědomí později, bude ten náskok
s velkým úsilím dohánět. A ti, kteří nepochopí, zaniknou.
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Text: Petr Karban
Foto: Fosfa

Feel Eco:
60

bez kompromisů
Břeclavská Fosfa je svým způsobem velmi zajímavým inovátorským ekobyznysovým inkubátorem,
z něhož se zrodila i řada Feel Eco, která zahrnuje produkty pro péči o tělo i domácnost. Vyrobeny
jsou primárně ze surovin přírodního původu, aby výrobky byly co nejšetrnější a po použití snadno
rozložitelné. Jsou důkazem, že kombinovat účinnost, ekologii i zdraví skutečně lze.

C

esta od nápadu k produktu byla velmi
dlouhá. Na začátku stál Ivan Baťka,
otec, který se snažil pro dceru, jež trpěla ekzémem, najít na trhu produkty, které by jí
vyhovovaly. Když žádné nenašel, rozhodl se je vyrobit. Do laboratoře přišel se zadáním krystalicky
čistým: „Chci, aby to bylo maximálně účinné, ekologicky šetrné, za dobrou cenu a zdravotně zcela
nezávadné.“ Na stole neležel ani budget, ani termín. Považovali ho za pošetilce, který chce nemožné. „Nikdo tomu nevěřil, všichni si byli jistí, že to je
nesmysl, že to nikdo nekoupí, že to pro zákazníka
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nebude zajímavé. Výsledky se také nezrodily ze
dne na den, stojí za nimi desetiletí vývoje a dnes je
na trhu vlastně již jejich třetí, nebo dokonce čtvrtá
generace, přičemž ta první by už našim dnešním
nárokům nestačila,“ říká Radek Marták, ředitel výzkumu a vývoje, který se značkou Feel Eco žije
od prvopočátku.

Inovace musí být po všech
stránkách lepší
Příznačné pro Fosfu je, že vývoj se uvedením výrobků na trh nezastavil. „My chceme být vždycky
nejlepší,“ říká Ivan Baťka. A otevřeně přiznává, že
například gel na praní prádla, který získal EU Ecolabel jako vůbec první v Česku a na Slovensku, měl
v první generaci kvalitu, pro kterou už dnes není
ve Fosfě místo. Je to klasický příklad produktu, který už má svou čtvrtou generaci a opustil osmdesát
procent původních složek. Díky růstu znalostí a trvalým vysokým nárokům se prostě přežil. Ve vědeckém archivu má Fosfa několik set složek, s nimiž zkoušela při vývoji pracovat. Uspělo jich asi
pět procent. I takové jsou cesty vývoje.
Nyní už jsou produkty Feel Eco na takové úrovni,
že jejich vývoj trochu zpomalil. „Není efektivní vyvíjet něco za každou cenu, už proto, že trváme
na certiﬁkacích, které jsou poměrně nákladné
a také časově náročné. Takže sledujeme trh, sledujeme vědecký vývoj a jsme v každém okamžiku
připraveni reagovat, ale máme dnes takovou kvali-
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tu, že jsme skutečně na světové špičce,“
říká Radek Marták a dodává, že inovovat
je náročné i proto, že Fosfa odmítá kompromisy. „U nás trváme na tom, aby se při
zlepšení nezhoršil žádný z původně nastavených parametrů. Jinak řečeno, pokud
chceme zvýšit účinnost, nesmí se to stát
na úkor ekologie ani zdraví. A naopak,
zdravotní či ekologické parametry nesmějí
mít dopad na účinnost,“ poodhaluje zákulisí ultimátního vývoje Radek Marták.
Možná i proto jsou interní kontrolní parametry daleko přísnější, než je běžná legislativa EU Ecolabel.
Laboratoře přesto nejsou prázdné – pracuje se na inovaci prostředku do myček
nádobí. A vedle speciální řady kosmetiky
pro děti by se měla časem objevit i řada

Zaměřujeme se
na to, abychom
vyráběli
z obnovitelných
zdrojů a abychom
tyto zdroje
i chránili.

určená seniorům. „Děti mají pokožku jemnou, citlivou, ještě nevyzrálou. Naopak
senioři mají pokožku již nadměrně zesílenou vlivem mnoha vrstev vysušených
a nefunkčních buněk. Ke každé z nich se
proto musíte chovat zcela jinak,“ vysvětluje speciﬁka výzkumu a vývoje Stanislav
Pávek, specialista právě na kosmetiku.

Bourání babylonských věží

61

Současný trh si libuje v certiﬁkátech. Zákazníci je mají rádi. A protože žádný certiﬁkát není zadarmo, je to velmi dobrý byznys. Bohužel, to je i hlavní příčina toho, že
certiﬁkátů s krásnými logy je celá řada
a nikdo se v nich vlastně moc nevyzná.
Leckdy se dokonce žongluje s pojmy jen
proto, aby to vypadalo hezky, ale jsou to

FEEL ECO
Feel Eco je značka účinných
přírodních produktů pro péči o tělo
i domácnost včetně řady Baby
určené dětem. Značka úspěšně
prošla náročným procesem certiﬁkace EU Ecolabel. Celou výrobní řadu
produktů i aktuální seznam prodejen, kde je možné je v tuzemsku
i na Slovensku zakoupit, lze najít
na webu www.feeleco.com.
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EU ECOLABEL

62

Značka vznikla v roce 1992 a obdrží
ji produkty prokazatelně šetrnější
k životnímu prostředí, a to v rámci
mezinárodního programu ekoznačení
Evropské unie. V České republice roli
zprostředkovatele pro udělení
Ekoznačky EU zastává Česká
informační agentura životního
prostředí (CENIA). Na stránkách
ecolabel.eu lze najít kritéria, která
musí produkty z rozdílných segmentů pro udělení značky splnit, a také
seznam všech produktů, které
označení obdržely.
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pojmy bez obsahu. Feel Eco se oproti
tomu zaměřuje na certiﬁkáty, které mají
obsah přesně daný.
Základem certiﬁkace všech kosmetických i drogistických výrobků jsou dermatologické testy. „Ty běžné zkoumají reakci kůže na zředěný produkt, testuje se
dva dny v několika cyklech. U baby produktů jdeme ale ještě přísnější cestou
certiﬁkace HRIPT, což jsou testy, které
trvají v podstatě měsíc a zkoumají reakci
kůže při mnohem delším a mnohokrát
opakovaném působení, a především se
nepoužívá prostředek zředěný, ale v plné
koncentraci,“ vysvětluje Stanislav Pávek.
Často ﬁrmy akcentují podíl přírodních
složek. „Jak to počítají, to ale už neřeknou. Co znamená devadesát procent
přírodních složek? Znamená to, že devět
z deseti jsou složky přírodní? Nebo jsou
to objemová procenta? Nebo hmotnostní? To je typický případ nicneříkající
a vlastně i zavádějící informace. A pak je
tu ještě jedna otázka – co je a co není
přírodní produkt? Přísně vzato je ropa
dokonale přírodní produkt. My vycházíme
z ISO normy. A spíše se zaměřujeme
na to, abychom vyráběli z obnovitelných
zdrojů a abychom ty zdroje i chránili.
A tam jsme u většiny produktů nad hodnotou devadesáti osmi procent,“ s hrdostí zdůrazňuje Stanislav Pávek. Zbývající
procenta do sta jsou zatím nutností.
Feel Eco má i britskou certiﬁkaci Vegan
Society, která potvrzuje nepřítomnost
živočišných složek v produktu a fakt, že
ani v procesu výroby nebyl živočišný
produkt použit. Samozřejmě odmítá i ja-
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kékoliv testování na zvířatech. „Tady
jsme jednou tvrdě narazili, protože jsme
používali na zahušťování wc gelu
xanthanovou gumu, ale zjistili jsme, že
v procesu výroby byla použita v jedné
fázi vaječná hmota. Znamenalo to významný problém pro produkt a certiﬁkaci.
Ale nakonec jsme našli xanthanovou
gumu zcela veganskou, jen se to promítá
na ceně,“ uvádí jeden z příkladů vývoje
Radek Marták a dodává, že právě surovinové omezení je hlavním faktorem, který
u vysoce účinných Feel Eco produktů
ovlivňuje cenu.
Komplexně dává asi největší smysl EU
Ecolabel, podobný význam má i severská
certiﬁkace Nordic Swan či německá Blue
Angel. V devadesáti procentech jsou
tyto tři certiﬁkace vlastně totožné, liší se
pouze v detailech. „Tato certiﬁkace řeší
rozložitelnost, materiálové složení obalu
a jeho hmotnost, protože dnes se sleduje
i hmotnost obalu na jednu účinnou dávku. Musíte samozřejmě respektovat seznam zakázaných látek, ten je naprosto
striktní. Samozřejmostí je test účinnosti,
ty si necháváme dělat ve světoznámé
laboratoři SGS Institut Fresenius. Asi
poslední důležitou složkou této certiﬁkace je takzvaný test na toxicitu – každá
látka má svůj index a v jedné dávce nesmíte překročit určitou hranici. Je to vyjádření toho, nakolik která látka zatěžuje
prostředí, třeba odpadní vodu,“ vysvětluje Radek Marták.

Proč se v Německu kupuje
špína
Při nastavování účinnosti při vývoji sleduje Feel Eco i ty nejúčinnější produkty konvenčních řad největších světových koncernů, které však s ekologií mají společné
jen málo. Je docela zajímavé, jak se vlastně účinnost testuje a na čem všem záleží.
„U kosmetiky se jde po senzorických
vlastnostech, po pocitech. U drogerie je
ale účinnost primární a musím přiznat, že
tady nám v začátcích velmi pomohlo, že
jsme v minulosti vyráběli pro některé

odběratele privátní značky. Občas mi
na stůl přišla taková zadání, že jsem si
nebyl jistý, jestli je to míněno vážně, nebo
jde o vtip. Ale vždycky jsme si poradili.
Privátní značky jsme opustili, ale tu zkušenost využíváme právě při snaze o maximální účinnost,“ říká Radek Marták.
Zkoumání účinnosti se sice odehrává v již
zmíněné německé laboratoři, předtím se
ale testuje přímo ve Fosfě. V účetnictví
ﬁrmy, která vyrábí špičkové čisticí prostředky, tak najdete nezanedbatelné položky za špínu, importovanou povětšinou
z Německa.
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Ohleduplnost až do konce
Fosfa se při vývoji a výrobě ohlíží na souvislosti od začátku až do konce. Jedna věc
je totiž účinnost a přírodní či obnovitelné
složky, druhou věcí pak je, jakou zátěž
představují výrobky pro přírodu po použití.
Biodegradabilita.
„Je to stěžejní vlastnost, která deﬁnuje
chování výrobku po použití, na konci životního cyklu. A má velmi přímé a zásadní
dopady na životní prostředí. Jednotlivé
složky produktu se totiž rozhodně jen tak
nevypaří, zaniknou pouze tím, že se včlení
do potravního řetězce bakterií, které si je
na jejich cestě po použití výrobku najdou.
V principu existuje dvojí rozložitelnost,
aerobní a anaerobní,“ vysvětluje Stanislav
Pávek.
Biologickou rozložitelností se dnes ohání
kdekdo. Je dobré vědět, že aerobní rozložitelnost je u detergentů dána zákonem
a nikdo by se jí chlubit neměl. Je dokonce
dáno, kolik procent látky za jak dlouhou
dobu musí zmizet. Čím se chlubit lze, je
rozložitelnost bez přístupu vzduchu. Totiž i tam, kde není vzduch, žijí bakterie,
které si rády najdou potravu. Musíte jim ji
ovšem namíchat tak, aby chutnala. Například pro ochranu vody je to ohromné plus.
Fosfa prostě ukazuje, že to jde i bez kompromisů.
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Hi-tech farma
na vysoko
Moderní zemědělství přináší nejrůznější témata. Jedním z nich jsou vertikální farmy. Fenomén,
o němž se začalo mluvit před několika lety a který Fosfa přímo v areálu břeclavského závodu
už čtyři roky úspěšně provozuje.

MICROGREENS…

I

nspirací ke vzniku projektu bylo setkání Ivana Baťky, majitele společnosti, s vizionářem
a velkým propagátorem vertikálního farmaření profesorem Dicksonem Despommierem z Kolumbijské univerzity. Samotnému spuštění projektu
předcházelo několik let testování a vývoje, výsledky pak byly použity pro konstrukci první vertikální
pěstební komory pro komerční produkci v Česku.
Fosfa opět před lety vykročila směrem, ze kterého
se stal trend. Jestliže v roce 2010 byla na světě
pouze jediná v Japonsku, dnes jich existují stovky,
některé dokonce plně automatizované, využívající
umělou inteligenci. A expertní studie Market Watch
předpověděla, že ke konci letošního roku bude mít
globální trh vertikálních farem růst takřka 6 miliard
dolarů.
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… jsou mladé výhonky rostlin s plně vyvinutými děložními lístky a s žádným či jedním
nedovyvinutým prvním pravým lístkem.
Sklízejí se mezi 6. až 14. dnem od naklíčení.
Jsou bohatým zdrojem prvků prospěšných
zdraví. Minerální stopové prvky a bioaktivní
sloučeniny, antioxidanty, několikanásobně
vyšší obsah vitaminů. Bohatý zdroj vlákniny.
Pro uchování všech látek NIKDY NEVAŘIT!

Napodobujeme přírodu
Vertikální farma je sice umělé prostředí, ale dokonale napodobuje přírodu. Stojí na faktu, že půda
není pro pěstování rostlin nezbytná, hydroponický
roztok nebo aerosol dodají rostlině živiny stejně
účinně. Nezbytná je fotosyntéza, která vyžaduje
fotosynteticky aktivní záření. Sluneční svit na vertikální farmě nahrazují LED světla speciálně zkonstruovaná pro pěstování zemědělských plodin,
s posílením těch složek světelného spektra, které
využívají rostliny pro fotosyntézu. Vnitřní prostor
vertikální farmy je chráněn před kontaminací porostů škůdci nebo původci chorob, proto není třeba
využívat chemickou ochranu rostlin. „Pesticidy
a herbicidy nepoužíváme, protože je nepotřebuje-
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VODNÍ ČERPADLO

VZDUCHOVÝ KÁMEN

VZDUCHOVÁ PUMPA

Zatímco u hydroponických
systémů bývají rostliny
permanentně usazené svou
kořenovou částí ve vodě,
u aeroponických systémů jsou
obvykle rostliny umístěny tak,
že jejich kořenový systém visí
volně ve vzduchu a živiny jsou
jim dodávány pomocí aerosolu.
me, přípravky ze skupiny růstových regulátorů
a pomocných látek nepoužíváme proto, že jednoznačně preferujeme bezpečnost produktů nad
ekonomickými beneﬁty. Naše produkty tak z hlediska bezpečnosti dopadají i ve srovnání s produkty biozemědělství lépe, a to ze tří základních důvodů. Prvním je právě možnost přenosu pesticidů
v krajině z pozemků s aplikovaným konvenčním
zemědělstvím na pozemky s biozemědělstvím.
Druhým důvodem je dlouhodobá zátěž zemědělské půdy postřiky ve spojení s nadměrným využíváním nekvalitních minerálních hnojiv, která jsou
zdroji reziduí těžkých kovů v půdě. Třetím důvodem
je riziko obsahu mykotoxinů v bioprodukci. Díky
ﬁltraci vzduchu na úrovni laboratorních podmínek
nejsou rostliny vystaveny ani vzdušné prašnosti,“
říká Jiří Urban, který vede celý vědecký tým břeclavské vertikální farmy. Ta pod značkou Feel
Greens produkuje především saláty a mikrobylinky,
nicméně v plánu je i produkce speciálních plodin
s vyšší přidanou hodnotou.
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Příspěvek k lepší budoucnosti
Konvenční, intenzivní zemědělství posledních dekád došlo na svou mez – úrodnost se snižuje, zemědělská půda degraduje. Vertikální farma takovými neduhy netrpí. „Naší vizí je stát se ﬁrmou
světové třídy a být inovativní společností, která
vyvíjí širokou škálu ekologických produktů. Z toho
důvodu investujeme nemalé prostředky do výzkumu a vývoje vertikálního farmaření a neustále zdokonalujeme používané technologie i pěstební metody,“ říká Jiří Urban. Projekt se osvědčil, a proto
Fosfa plánuje rozšíření stávající vertikální farmy.
A pokračuje i výzkum a vývoj, Fosfa rozvíjí svou
farmu směrem k moderním metodám. Z hydroponického pěstování chce například přejít na aeroponické, což přinese další úsporu především v oblasti
vodního hospodářství.
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GALVAMET spol. s r. o.
• Tepelné zpracování kovů (kalení,
žíhání, cementace, tryskání a další
technologie zušlechťování)
v systému průmyslového inženýrství
• Jediná česká kalírna s certiﬁkátem
Nadcap
• Zakázkové zušlechťování kovů
pro široké spektrum oborů včetně
3D tisku, zdravotnictví, letectví
i kosmického průmyslu
• Podnik s osmdesátiletou tradicí
• Firma s příkladným přístupem
k tématům ekologie, udržitelnosti
a sociální odpovědnosti
• Nositel titulu TOP Odpovědná ﬁrma
a dalších ocenění
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Uhlíková stopa
kalírny
snížena během
posledních
tří let
o 983,5 tuny
ročně.
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Majitel a jednatel
společnosti Aleš Šlechta
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Text: Petr Manuel Ulrych
Foto: Erik Koritko a Galvamet

Kalení

a udržitelnost?

71

Galvamet ukazuje, že to jde. Tepelné zpracování kovů zřejmě nikdy nebude synonymem
pro ekologii. Během návštěvy vsetínské společnosti Galvamet ale poměrně rychle zjistíte,
že i kalírna oceli může být určitým etalonem udržitelného přístupu nejen k životnímu
prostředí, ale i k podnikání a k lidem uvnitř i vně ﬁrmy. Do tradičních škatulek vám
nezapadne ani majitel podniku Aleš Šlechta.

P

rvní překvapení zažijete už při příjezdu.
V lesnatém údolí, kterým protéká Jasenice, je roztroušena řada objektů bývalé
Zbrojovky Vsetín. Dnes v nich sídlí několik desítek
ﬁrem, jež o své nemovitosti, které byly postaveny
před osmdesáti lety, pečují různě. Provoz Galvametu, který sídlí v někdejším objektu č. 11, nepřehlédnete – tovární budova se světle zelenou fasádou
a fotovoltaickými panely na střeše je v obdivuhodné kondici. Stejně tak areál – přijedete-li v létě, kolem kalírny budou kvést květiny, pilně činit se budou včely z nedalekého ﬁremního úlu, od dřevěného stolu ve svahu nad budovou vás s úsměvem
pozdraví někdo z ranní směny, která bude mít pauzu na svačinu, a pávi procházející kolem fabriky vás
nejspíš donutí k udivenému zvednutí obočí. Pokud
se do tohoto koutu Valašska vypravíte v zimě a vydáte se po naučné stezce kolem kalírny, při troše
štěstí budete moci pozorovat srnky u krmítka
za budovou. A vůbec byste neřekli, že ještě na přelomu milénia byla budova v dezolátním stavu.
„Tady například chyběly zdi, svah za fabrikou se
sesouval tak, že tu nemohly projet ani tatrovky
odvážející desítky let hromaděný nepořádek,
všechno kolem bylo kontaminované olejem či růz-
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nými chemikáliemi a některé stroje tu stály od založení zbrojovky,“ popisuje nám Aleš Šlechta, v jakém stavu budovu v roce 1999 kupoval. „A když
jsem se ráno probouzel dole v hotelu, kde jsem
tehdy přespával, slýchával jsem místní, jak se cestou na směnu baví o tom, co by ještě bylo možno
z podniku odnést,“ dodává Šlechta a bezděky tak
ilustruje nejen mentální nastavení tehdejších zaměstnanců, ale i skutečnost, že Valašsko není jeho
rodným krajem. Bývalý člen jedné z elitních vojenských jednotek se do Vsetína přestěhoval z Prahy,
a to až ve svých čtyřiceti letech. Dnes už jej ale
můžete směle považovat za naturalizovaného Valacha, který žije v chalupě z třicátých let v kotárech
nad Vsetínem a způsobem života se neliší
od svých sousedů.
Vztahem k regionu a místním lidem je ostatně deﬁnován jak jeho přístup k zaměstnancům, tak
k ekologii. „Základem slova ekologie je řecké ‚oiko‘,
tedy domov, obydlí nebo prostor. A jméno Aleš,
které je také řeckého původu, se vykládá třeba
jako ‚pomoc‘,“ odpovídá Šlechta s úsměvem
na otázku, proč se už dvě desítky let snaží propojit
metalurgii s ekologií. „Jelikož to mám rád čisté
a upravené doma nebo u sebe v kanceláři, logicky

‚oiko‘

domov
prostor
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si na tom zakládám i v provozu nebo
v okolí kalírny,“ vysvětluje podnikatel svoji
v zásadě jednoduchou ﬁlozoﬁi. „Otázka
spíš je, proč to tak nemají i všichni ostatní,“ zamýšlí se. Stejný přístup, tedy uvažování o světě, v kterém žijí, a péči o něj,
očekává i od svých třiašedesáti zaměstnanců. Tyto etické a environmentální
hodnoty jim vštěpuje jak při úvodním školení, během kterého absolvují vnitřní „naučnou stezku“ (a mimo jiné se naučí, jak
po sobě umýt toaletu), tak nenásilně během řady pravidelných teambuildingů
a dalších akcí, které Galvamet pro své
zaměstnance pořádá.

Ekologizace polyká miliony
„Já vám ty kilowatty klidně řeknu, ale to
nikoho nebude zajímat,“ brání se skromně
Šlechta odpovědím na otázky, jaká ekologická opatření ﬁrma za dobu své činnosti
provedla, jakých úspor dosáhla a kolik
do ekologizace provozu investovala. Urči-
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tou představu si ale můžeme udělat třeba
z informace, že solární elektrárna na střeše budovy má po loňském rozšíření výkon
246 kWp, což odpovídá zhruba 9 procentům celkové spotřeby elektrické energie
Galvametu. Na ﬁremním webu se pak dočítáme, že tyto fotovoltaické panely
za dobu své životnosti uspoří zhruba
4 000 tun CO2. Další střípek do mozaiky
přidává Přemysl Hon, jeden z předáků,
kterého potkáváme u švýcarské linky
SOLO PROFITHERM 500, z jejíž zvonové
pece právě ke stropu šlehají oranžové
plameny: „Touto linkou na tepelné zpracování konstrukčních a nástrojových ocelí
v ochranné atmosféře tvořené směsí metanolu a dusíku jsme nahradili dvě menší
pece, které měly v součtu menší výkon
a horší emisní parametry.“ Firma tím ročně
ušetří 274 MWh elektrické energie
a 291 tun CO2. Přemysl Hon nám zároveň
ochotně vysvětluje, jak linka separuje
vodu a olej použitý pro kalení oceli. „Hadry

používané pro hrubé čištění už se nespalují, ale perou,“ ukazuje na kontejner vedle
linky Hon a vysvětluje, že v rámci ekologizace výrobního procesu se opracované
výrobky vracejí zákazníkům v původních
obalech. „A vzduch, který vypouštíme ven,
je ﬁltrován,“ zvedá pohled k vzduchotechnickému systému zavěšenému pod stropem. Dozvídáme se také, že právě chodíme po podlaze vyrobené z recyklovaných
pneumatik, nebo že odpad, který vyprodukují, vnímá ﬁrma jako surovinu, která
může posloužit dalším zájemcům.
Úsporně kalírna hospodaří i s dalšími
zdroji – jímá například dešťovou vodu
a využívá také dvě studny postavené
za války. Bez užitku nezůstává ani teplo,
které voda získala během chlazení pecí.
„Ještě než to bylo moderní, pořídil pan
Šlechta dvě tepelná čerpadla,“ chválí vizionářství svého šéfa Miroslav Janošek,
který má v Galvametu na starosti ekolo-
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gickou problematiku. „Dříve odpadní teplo
tak můžeme využít k vytápění budovy
a k ohřevu vody na sprchování a podobně.
Průmyslová voda se tím zároveň ochlazuje a my ji můžeme znovu použít pro
ochlazování pecí,“ vysvětluje. Firma rovněž pořídila technologii, díky které ze
vzduchu získává dusík používaný při výrobě. Zkrátka a dobře, stačí se rozhlédnout
a každému musí být jasné, že milionů,
které Aleš Šlechta v průběhu posledních
dvou desetiletí investoval do ekologizace
své ﬁrmy, bylo opravdu hodně. A že rozhodně nebyly poslední.
„Kalírna nikdy nebude ekologicky stoprocentně čistý provoz,“ říká na rovinu Šlechta
s poukazem na ohromnou spotřebu elektřiny, vody a technických plynů používaných při činnosti ﬁrmy. „I nadále se ale budeme snažit o další ekologizaci,“ dodává.
Galvamet byl mimochodem v roce 2020
první tuzemskou kalírnou, která si necha-
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la zpracovat audit své uhlíkové stopy.
„Audit za rok 2020 ukázal, že jde
o 56 tun CO2 ročně. Je to samozřejmě
hodně, ale na druhou stranu je třeba říct,
že jen během posledních 3 let jsme se dokázali zlepšit o neuvěřitelných a technickými opatřeními realizovaných 983,5 tuny
ročně. Věřím, že naše plány přispějí k dalšímu zlepšení,“ uvádí Šlechta.

Úcta k lidem a okolí
Jak už jsme naznačili, majitele Galvametu
odlišuje od mnoha dnešních podnikatelů
nejen ekologický přístup k podnikání, ale
také vztah k zaměstnancům. Ty ostatně
Šlechta, mimochodem obdivovatel baťovských principů, považuje spíše za kolegy.
A když o nich hovoří jako o borcích, víte,
že jeho úcta k nim je naprosto upřímná.
Moc dobře si totiž uvědomuje, že za svůj
úspěch vděčí z drtivé části právě jim.
Na Wikipedii si pod heslem „kalení“ můžete mj. přečíst, že „kaličství je specializova-

21.03.22 11:39

# INSPIR ATION

74

Předák Přemysl Hon
při kontrole čištění oleje
linky SOLO PROFITHERM 500

UDRŽITELNOST
A ODPOVĚDNOST
S pojmem ekologie si při popisu
podnikatelského přístupu Aleše
Šlechty nevystačíte. Kromě přirozeného postoje k ochraně životního
prostředí a úcty k zaměstnancům si
zakládá i na vztazích s okolním
světem. Asi půl milionu korun ročně
věnuje Galvamet charitě, do sponzoringu kulturních institucí a dalších
CSR aktivit, spolupracuje se školami
a dává práci tělesně postiženým
i jinak znevýhodněným lidem. Díky
tomu všemu získala v uplynulých
letech řadu ocenění včetně dvojnásobného titulu TOP Odpovědná ﬁrma
udělovaného platformou Byznys pro
společnost.
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ná profese, kterou nelze vykonávat bez
znalosti teorie,“ a že i když jsou dnes veškeré procesy v kalírenských pecích řízeny
počítačem, které dělníci „pouze“ obsluhují,
vysoká kvaliﬁkace kaliče je nadále nutná.
A právě na průběžném zvyšování kvaliﬁkace je práce v Galvametu postavena.
„Tohle jsou naše kvaliﬁkační schody,“
ukazuje Aleš Šlechta na grafy na nástěnce nedaleko ﬁremního minimuzea. „Tady
si každý může kdykoli ověřit, jak se mu
zvýší plat poté, co složí některou z kvaliﬁkačních zkoušek,“ vysvětluje majitel kalírny, že o své budoucnosti ve ﬁrmě a výši
odměny rozhoduje de facto každý sám.
Firma se nicméně své lidi snaží ke zvyšování kvaliﬁkace všemožně motivovat.
Kvaliﬁkovaný zaměstnanec ji sice stojí víc
peněz, zároveň jí ale přináší nové obchodní možnosti. „Bez kvaliﬁkovaného personálu bychom třeba nezískali certiﬁkát
Nadcap, bez kterého bychom nemohli
pracovat pro ﬁrmy z leteckého či kosmického průmyslu,“ vysvětluje Šlechta nad
bednou s částmi výtokových trysek, které
jsou po zušlechtění připraveny k odeslání
přednímu americkému výrobci letadel.
Podobně je to i s certiﬁkacemi pro oblast
zdravotnictví atd.

Jistě, i v Galvametu se občas u některých
zaměstnanců projeví odstředivé tendence, péče o lidi (ﬁrma má dokonce i vlastní
hospodářku, která může pracovníkům
pomoci s vyřizováním některých soukromých záležitostí) spolu s kvaliﬁkačním
systémem se odrážejí v tom, že většina
zaměstnanců spojuje svou profesní dráhu s Galvametem na dlouhou dobu. I to
je jeden z předpokladů udržitelnosti,
o kterou Šlechta usiluje. Základní premisa udržitelnosti je splněna – bez zušlechťování kovů se průmysl nikdy neobejde. „Pracuje se tu osmdesát let a já
bych rád, aby tu ﬁrma byla třeba ještě
za dalších osmdesát. A je mi jedno, jestli
bude v té době vyrábět třeba ledničky,
důležité je, aby zůstaly zachovány kultura a principy, které jsem zde prosadil.“
uzavírá Aleš Šlechta, a netají se tím, že
jeho nástupcem ve vedení ﬁrmy nebude
nikdo z potomků, ale některý z jeho dlouholetých zaměstnanců. Nemělo by tak
zmizet cenné a po mnoho desetiletí
z generace na generaci předávané
ﬁremní know-how.

22.03.22 12:25

75_GAL_INZ1.indd 75

21.03.22 11:40

# CR E ATIVITY

76

Zelený
den
Ambicí majitele
Galvametu Aleše Šlechty je šířit myšlenku
udržitelnosti ke všem, kteří jsou ochotni
naslouchat, přemýšlet a diskutovat. Proto
vznikl projekt Zelený den. Inspirativní
setkání se zajímavými lidmi můžete prožít
i vy, vaši zaměstnanci či obchodní partneři.
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77
V Galvametu jsme strávili dva
dny při aktivitách, které nás
konfrontovaly s lidskými
příběhy, zkušenostmi,
pohledem na život a na svět.
V téměř domácí atmosféře
jsme chtěli myslet na to, jak
udělat svět lepším místem
pro lidi a co udělat pro životní
prostředí. Vrcholem všeho
však bylo, když přestala jít
elektřina. Večer tím získal
svoje kouzlo. A lidé se změnili.
Úvahy o nezbytnosti
a udržitelnosti energetiky se
staly tématem večera.
Mária Řičánková
jednatelka Studio CTC, s. r. o.

H

ra o Zemi, kterou už dvanáct let
ochotně hrají zaměstnanci Galvametu, se zhmotnila nejen do podoby
naučné stezky kolem ﬁrmy, ale i do nabídky vzdělávacího projektu Zelený den. Pokud byste hledali co
nejjednodušší pojmenování formy, můžete sáhnout po slově workshop. „My ale raději používáme
spojení ‚příjemné odpolední setkání‘. Lépe to vystihuje to, co u nás zažijete,“ říká Šlechta. Během Zeleného dne se studenti nebo zaměstnanci ﬁrem
a institucí ve vzdělávacích prostorách Galvametu,
v jeho provozních prostorech, ale třeba i v lese u ﬁremních studní setkají s Alešem Šlechtou, jeho kolegy a profesionály z několika vzdělávacích agentur (I2M, MANAG, Studio CTC, prof. Milan Zelený
a IPA, prof. Ján Košturiak), aby se společně – navíc
nad valašským občerstvením z projektu Okoštuj –
zamysleli nad ekologickou stopou člověka.
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V duchu Komenského principů probíhá ekologické
vzdělávání formou her. Konkrétně týmových her.
„Na úvod každý dostane papír a barvy, aby namaloval svět, v jakém by chtěl žít. Nebo to, co mu
v tom současném chybí. A pak si o tom všem popovídáme a nenásilně budeme hledat cestu. Cestu
jednotlivce, skupiny, ﬁrmy či instituce,“ říká Aleš
Šlechta a dodává, že princip je v zásadě triviální –
jde o to, aby se lidé cítili skvěle doma, v práci,
ve společnosti… Výhodou podle něj je, že při takovémto setkání jsou lidé ochotni debatovat otevřeněji než ve svém zaměstnání. Zapojí-li se do těchto debat v rámci Zeleného dne i jejich nadřízení,
nejenže získají cennou zpětnou vazbu a inspiraci,
ale dost často také zjistí, že řadu věcí je možné
opravdu realizovat. Dost často i s vynaložením překvapivě malého úsilí či prostředků.
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Ve Vsetíně se

hraje o Zemi
78

Dvanáctým rokem probíhá v Galvametu projekt nazvaný Hra o Zemi. Jeho smyslem je
zvýšit zájem lidí z ﬁrmy i jejího okolí o otázky životního prostředí, podpořit rozvoj
občanské společnosti a popularizovat myšlenku udržitelného rozvoje. Myšlenkové
a etické principy ﬁrmy se zhmotnily do podoby naučné stezky kolem kalírny.

Druhá zastávka seznamuje zájemce
s historií technologií používaných
v Galvametu a s tím, jak společnost
přistupuje k ekologické problematice.

Stezka o čtyřech zastávkách je určena primárně zájemcům o práci v Galvametu, ale
přestože vede areálem ﬁrmy, projít si ji
může kdokoli. Třeba cyklisté projíždějící
po cyklostezce vedoucí kolem ﬁrmy.

kai zen

První zastávka je zamyšlením nad ekologickými
principy a klade často
znepokojivé otázky týkající se současného
světa. Text odkazuje
mimo jiné na japonskou
metodu neustálého
zlepšování „kaizen“
a na stejnojmennou
knihu profesora Jána
Košturiaka.
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Třetí tabule je věnována mimo jiné problematice uhlíku ve vztahu
k životnímu prostředí
a tzv. uhlíkové stopě.
Na čtvrté tabuli je pak
zpracována historie
vsetínské zbrojovky
a vývoj její produkce,
přičemž akcent je kladen na objekt č. 11,
v němž dnes funguje
Galvamet.
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Text: Daniel Mrázek
Foto: Jakub Červenka
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Hradecko:
destinace, kterou planeta ocení
Rozsáhlé městské lesy s bohatou biodiverzitou, ekologické farmy produkující regionální
speciality nebo kempy, které se díky odpovědnému přístupu pyšní známkou Safe Travels.
Že nemusí jít o ubytování ve skromných podmínkách, dokazuje Park360 – moderní
multifunkční prostor, který vás přesvědčí o tom, že ochrana přírody není nuda.
To je Hradecko – první společensky odpovědná destinace v Česku.

3,2,1...360

Snižujeme
svou CO2
stopu.
Do roku 2030
chceme být
klimaticky
neutrální
a energeticky
soběstační.
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„Hradecko hravě projedete na kole a vlakem se
dostanete prakticky do všech zajímavých turistických cílů. Když se turista ubytuje v Hradci Králové,
může velmi jednoduše podnikat půldenní nebo
jednodenní výlety hvězdicovitě do všech světových stran,“ popisuje Daniela Manďáková z Destinačního managementu Hradecko, v čem společenská odpovědnost a udržitelnost regionu spočívá.
Hrdý titul „první společensky odpovědná destinace“ Hradecko nosí od loňského léta.
Příroda a soužití s ní je v oblasti na prvním místě.
Dosvědčuje to například zbrusu nový Park360
u královéhradeckého letiště. Areál nemající v Česku
obdoby nabízí prostor pro festivaly, ﬁremní teambuildingy, konference i další společenské akce.
Součástí je i Glamp360 poskytující pohodlné kempování v prostorných stanech nebo vybaveném
teepee. „Fungujeme na principech cirkulární ekonomiky. Baví nás minimalizace odpadu. Fandíme
sdílené a hromadné dopravě. Snižujeme svou CO2
stopu. Do roku 2030 chceme být klimaticky neutrální a energeticky soběstační,“ dočteme se

na stránkách Park360.cz. Energie v areálu pochází z obnovitelných zdrojů a třídí se tu hned
14 druhů odpadů.
Park360 se staví odpovědně i vůči aktuální zdravotní situaci. Získal tak známku Safe Travels,
kterou vydává Světová rada pro cestování a cestovní ruch (WTTC). Stejnou známku má i Kemp
Stříbrný rybník na východním okraji Hradce Králové. Kromě procházek po lese nabízí i širokou škálu sportovních či adrenalinových zážitků. Provozují ho Městské lesy Hradec Králové. Ty navíc
na Hradecku budují i druhově pestrá jezírka a biodiverzitu podporují také péčí o staré a mrtvé
stromy. S ekologií a lesním hospodářstvím návštěvníky seznamují prostřednictvím naučných
a pohádkových stezek, kterými jsou místní lesy
doslova protkané.
Další možnosti ubytování nebo například centra
zaměřená na ekologickou osvětu najdete na stránkách Hradecko.eu, kde můžete vyplnit i dotazník
spokojenosti. Jeho vyplněním přispějete ke kvalitnějším službám a navíc získáte malý dárek.
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Krása
ctící
přírodu
Yves Rocher je jednou z mála kosmetických značek, která si pěstuje vlastní rostliny používané ve svých produktech.
Na 60 hektarech našich polí v Bretani se
řídíme zásadami agroekologie a respektujeme okolní ekosystém. Dbáme na udržitelný způsob sekání a pěstování živých
plotů a nepoužíváme herbicidy. Model
pozitivního zemědělství nám umožňuje
pěstovat a sklízet naše rostliny podle přirozených cyklů ročních období, díky čemuž
můžeme zajistit jejich zdraví a odolnost.
Jsme také hrdí na to, že devět našich ikonických rostlin (chrpa, heřmánek a další)
je od července 2021 certiﬁkovaných
podle UEBT.

Chráníme okolní faunu i ﬂóru
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Příroda, biologická rozmanitost a rovnováha biodiverzity jsou pro nás vždy na prvním místě. Proto kromě pěstování vlast-
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ních složek pečujeme
i o okolní přírodu. Přispíváme ke zvyšování počtu
rostlinných druhů, čímž podporujeme rozmnožování místní fauny.
Sázíme ovocné stromy, budujeme rybníky,
chráníme mokřady. Umístili jsme skrýše pro plazy
a netopýry a také úkryty pro motýly a berušky. Zavázali jsme se
k ochraně včel, pro které jsme na našich organických polích nainstalovali 200 úlů. Chov včel podporujeme i v Maroku, kde jsme
nainstalovali úly do 5 vesnic. Kromě ochrany opylovačů má tato
iniciativa význam i pro místní ženy, které tak dostanou nový
zdroj příjmu a šanci zlepšit své životní podmínky.

Nadace Yves Rocher bojuje za přírodu
Náš závazek chránit přírodu daleko přesahuje hranice našeho
rodného kraje v La Gacilly a jako hlavní patron Nadace Yves
Rocher již 30 let podporujeme projekty zaměřené na ochranu biodiverzity po celém světě. Jsme obzvláště hrdí na to,
že jsme po boku Nadace oslavili splněný cíl 100 milionů
vysazených stromů. Nákupem našich produktů z nejekologičtějších řad zasadí Nadace Yves Rocher strom. Děkujeme,
že stojíte při nás a pomáháte nám plnit naše závazky!

cíl 100 milionů

Text a foto: Yves Rocher
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Text: redakce
Foto: Shutterstock.com

82

ni
ci OSN v Ke
na konferen
se
ři
u
líd
p
ví
ví
to
Svě
připra ůd
zoluce, která
re
tí
je
ři
m
p
le
a
cí
jím
dohodli n
plastech“. Je
u dohodu „o
o
zn
va
la
zá
p
ro
p
roti zá vě
ětový boj p
nik
bude celosv
uva, jejíž vz
dpadu. Smlo
o
o
h
la
vé
o
m
st
pla
zemí, by ě
stupci 200
zá
li
si
la
h
b
u
odso
rnovat y
2024 a zah
ku
ro
o
d
t
u
stů
vznikno
y nových pla
zákaz výrob
ění
št
či
e
mohla např.
pekty zn
všechny as
it
n
d
ě
le
d
h
ů
p
zo
a
ceánu,
ě částic v o
tn
e
vč
–
y
st
pla
i.
vém řetězc
a potravino

21.03.22 11:55

Jste také
připraveni na

BUDOUCNOST?

83_OBALKA_III_F0122.indd 83

21.03.22 11:56

PŘIPRAVENI NA BUDOUCNOST
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210 tisíc
I vy jste mezi prvními čtenáři
nového magazínu FUTU.
Ať už si k vám našel cestu v tištěné
nebo elektronické verzi.
Děkujeme a těšíme se zase příště!
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