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PETROLawards 
letos podesáté...
Každý rok společně s  vydáním druhého čísla PETROLmagazínu vy-
hlašuje vydavatelství PETROLmedia profesní celooborové soutěže 
PETROLawards o  významné počiny v  oboru výroby a  distribuce po-
honných hmot a  čerpacích stanic v  České a  Slovenské republice. Při 
přípravě soutěžních podmínek jsem si uvědomil, že letos se uskuteč-
ní soutěž již desátým rokem. Za uplynulé desetiletí si PETROLawards 
v rámci našeho oboru získalo silnou prestiž a to nejen mezi odborníky 
z petrolejářské branže, ale s výrazným přesahem i do oblastí veřejného 
života. Koneckonců o  tom svědčí každoroční zájem laické veřejnosti 
a médií zejména o to, která z nominovaných benzinových pump získá 
titul čerpací stanice roku. Nemenší pozornosti se tradičně těší i nomi-
nace v dalších soutěžních kategoriích – osobnost roku a projekt roku. 

Prakticky se všemi nominacemi se mají možnost čtenáři PETROL-
magazínu a návštěvníci serveru PETROL.cz možnost průběžně sezna-
movat v reportážích a recenzích. Věnujeme se nejen čerpacím stani-
cím, které mají svoji stabilní rubriku, ale všem zajímavým projektům 
a  inovacím, které jsou ukázkou invence a  šikovnosti lidí z  firem, pů-
sobících na našem trhu. PETROLawards má ambici prezentovat každý 
zajímavý počin či projekt, který přispívá ke zvyšování kvalitativní tech-
nologické, technické, marketingové či provozní úrovně našeho oboru 
jako celku. Pro inovativní a kreativní firmy je prezentace v oborovém 
magazínu spojená s účastí v prestižní soutěži vítanou a až na výjim-
ky bezplatnou propagací své značky, výrobků, služeb. Drtivá většina 
našich partnerů a kolegů si plně uvědomuje, že za každou stránkou, 
kterou věnujeme jejich společnosti, je často práce našich redaktorů, 
fotografů, korektorů, grafiků a  dávají nám najevo různými formami 
svůj vděk a často i uznání za dobře a profesionálně odvedenou práci. 
A to nás samozřejmě nejen těší, ale i zavazuje. 

Překvapením po více než deseti letech bezproblémové spolupráce 
je nepříjemné zjištění, že se v naší branži naleznou lidé, kteří si práce 
odvedené de facto v  jejich prospěch neváží. Dohodnout se na kom-

pletním zpracování dvoustránkové repor-
táže včetně návštěvy a focení, aby těsně 

po zaslání hotových materiálů přišlo 
oznámení, že firma si žádnou publi-

citu nepřeje, je (nejen) v  naší opti-
ce výrazem podnikatelské kultury 
příslušné společnosti. Věřím, že jde 
o politováníhodný případ, který se 
v naší branži stane maximálně jed-

nou za deset let. 

Tomáš Mikšovský
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Pokud nakoupíte nejméně 30l PHM a správně zodpovíte soutěžní otázku, 
můžete vyhrát 500 litrů benzínu nebo nafty. Akce probíhá 1. – 31. 5. 2016
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Česko před  
20 lety na 
západní zdroje

Společnost CCS opět zdražila 
poplatky za používání svých karet

Ropovod IKL před 20 lety napojil Českou re-
publiku na západoevropskou ropovodnou 
síť, čímž významně snížil závislost země na 
dodávkách z  Ruska prostřednictvím ropo-
vodu Družba. Výstavba IKL včetně tankoviš-
tě ve Vohburgu proběhla i na tehdejší dobu 
v rekordním čase: téměř 350 km dlouhá trasa 
a čtyři nádrže o celkovém objemu 200 000 m3 
byly hotovy během necelých dvou let. Po-
trubní systém o délce 347 km propojil Cen-
trální tankoviště ropy v  Nelahozevsi s  tan-
kovištěm ropy v bavorském Vohburgu, kam 
putuje ropa z italského přístavu Terst. Česká 
republika tím po více než 30 letech získala 
alternativní zásobovací trasu schopnou za-
stoupit východní ropovod Družba.

„Česká republika získala s  ropovodem 
IKL jistotu, že v  případě problémů na Druž-
bě nezůstane takzvaně na suchu. Prozíravost 
tohoto rozhodnutí se potvrdila již několikrát. 
K různým výpadkům dodávek z Ruska došlo 
z  technických, politických i  ekonomických 
důvodů např. v  letech 2007, 2008 a  2012. 
Díky IKL je Česko bez problémů přestálo,“ říká 
generální ředitel MERO ČR Stanislav Bruna.

V Bulharsku se údajně prodává na pum-
pách benzin, který pochází od Islámského 
státu. Alespoň to tvrdí noviny Trud, které 
se odvolávají na zdroj v  celní správě. Na 
problém se přišlo díky satelitním snímkům 
USA a  Ruska, pohonné hmoty se prý do-
stávají do Bulharska tankery vypravenými 
z  Řecka na terminály ve Varně a  Burgasu. 
Během plavby však tankery dělají nepláno-
vané zastávky v několika tureckých přísta-
vech. Předpokládá se, že zde čerpají palivo 
od tureckých obchodníků, kteří obchodují 
s  IS. Pašované produkty lze dobře odhalit, 
protože svou kvalitou nesplňují evropské 

normy. Z  Řecka tankery jezdí proto, aby 
na tyto pohonné hmoty získaly legální do-
kumenty. I když o problému s pohonnými 
hmotami z  IS oficiální místa v  Bulharsku 
mlčí, v  současné době probíhají rozsáh-
lé kontroly čerpacích stanic a  provádějí 
se speciální prověrky, které se týkají více 
než 50 obchodních objektů. Rusko již del-
ší dobu tvrdí, že Turecko je hlavním od-
běratelem ropy od Islámského státu, a  že 
do tohoto obchodu je zapleten i  turecký 
prezident Erdogan. Své tvrzení podepřelo 
družicovými záběry s kolonami cisteren na 
tureckých hranicích.

Využívání karet CCS je velmi oblíbené, v roce 
2014 jimi řidiči platili natankované palivo za 
15,7 miliardy korun, výsledky za rok 2015 
zatím nebyly zveřejněny. Firma toho využí-
vá, a  tak od 1. února zvedla ceny poplatků 
za jejich používání. Důvodem zdražení je 
podle představitelů firmy CCS klesající cena 
paliva, neboť část poplatku z používání karet 
se účtuje z  aktuální ceny pohonných hmot. 

Ceny změnila drobná úprava formulace 
v druhé poznámce pod čarou u ceníku. Na-
výšení servisního poplatku se nově nepočítá 
z průměrné ceny paliva nad 15 korun, ale nad 
10 korun. Při ceně nafty okolo 27 korun za litr 
se jedná o zvýšení z 0,70 na 1,00 Kč. K tomu 
je však třeba připočítat ještě další poplatky. 
Změna se týká menší části klientů, neboť 
většina zákazníků používá produkty s měsíč-
ními platbami. Největší firmy, které natankují 
minimálně 20 tisíc litrů PHM měsíčně, platí 
z natankovaného litru poplatek 43 haléřů, ty 
nejmenší (do 1200 litrů měsíčně) pak 80 ha-
léřů. Mezitím jsou ještě právě podle objemu 
nakoupených pohonných hmot další čtyři 
stupně poplatků. Poplatky se pak navíc kvůli 
zmíněné poznámce v  ceníku zvyšují o  další 
korunu.

Prodávají bulharští pumpaři 
PHM z Islámského státu?
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U ExxonMobil v USA  
lze platit mobilem

Unipetrol a Mero se dohodly na 
přepravních tarifech, což bylo upraveno 
dodatkem k již platné smlouvě o posky-
tování služeb úschovy a přepravy ropy. 
Dodatek je platný od 1. dubna, smlouva 
byla uzavřena na dobu neurčitou.

V Emirátech už stojí benzin skoro 
deset korun, řidiči si proto hromadně 
předělávají auta na zemní plyn, aby 
ušetřili. Miliardář Jan Světlík této příle-
žitosti využívá a v Dubaji otevírá čtyři 
čerpací stanice na CNG. Světlík s plynem 
ve Spojených arabských emirátech začal 
již v roce 2010, zakázka na vybudování 
a servisování nových čtyř plnicích stanic 
má hodnotu 80 milionů korun.

Prodej 68 pump OMV a Avanti 
společnosti Unipetrol schválil Úřad pro 
ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). 
Fúze prý nijak neohrožuje narušení 
hospodářské soutěže. Rozhodnutí zatím 
není pravomocné, podle předsedy 
úřadu Rafaje prý bude Unipetrol i nadále 
vystaven konkurenci jak ze strany firem, 
které provozují velké řetězce čerpacích 
stanic, tak ze strany malých podnikate-
lů, kteří vlastní jen jednu nebo několik 
čerpacích stanic. 

Rakouská sít čerpacích stanic OMV 
v České republice obdržela od kont-
rolního sdružení TÜV Austria certifikát 
potvrzující kvalitní složení aditivovaných 
prémiových paliv MaxxMotion, které 
tento řetězec nabízí. Potvrdil tím účinky 
paliv (ochrana před korozí, prémiová 
biosložka HVO, cetanové číslo) i výsledky 
testování motoru (čisticí efekt MaxxMo-
tion). 

Lukoil prodává 240 čerpacích stanic 
v Litvě, Lotyšsku a Polsku společnosti 
AMIC Energy Managament, údajně 
v rámci nové strategie pro východ-
ní Evropu. Dohoda mezi největším 
ruských prodejcem pohonných hmot 
na maloobchodním trhu a rakouskou 
společností AMIC bude uzavřena v dru-
hém čtvrtletí roku 2016. Podle zástupců 
Lukoilu je snížení zátěže 240 čerpacích 
stanic součástí programu optimali-
zace celé maloobchodní struktury ve 
východní Evropě. 

Krátce

Síť čerpacích stanic ExxonMobil v USA nově 
umožňuje platby prostřednictvím telefonů 
iPhone, respektive aplikace ApplePay. Mož-
ností platit v  obchodech chytrým mobilem 
je známá už delší dobu, asi největší rozmach 
této služby nastal v USA, kde je nejrozšířeněj-
ší aplikací tzv. Apple Pay společnosti Apple, 
která umožňují pomocí NFC používat tele-
fony iPhone místo platební karty. Takto lze 
platit například ve „fasfoodových“ řetězcích 
Subway, v automatech na Coca-Colu, obcho-
dech s elektronikou Radio-Shack nebo v dro-

geriích Wallgreens. Nyní tuto službu nově 
nabídla síť čerpacích stanic sítě ExxonMobil, 
která provozuje na přibližně 6000 pumpách 
mobilní platby přímo u  stojanu pomocí 
vlastního systému Speedpass+ již od roku 
2012. A tento systém by měl být nyní k dis-
pozici i  pro telefony Apple. „ExxonMobil 
chce, aby služby byly pro zákazníky co nej-
pohodlnější a  tato aplikace je navržena tak, 
že dokáže ušetřit čas u čerpací stanice,“ tvrdí 
Matt Bergeron, viceprezident paliv a  maziv 
ExxonMobil.

Rosněfť chce přes Družbu  
zvýšit podíl v Evropě
V ruské státní ropné společnosti Rosněfť v sou-
časné době intenzivně pracují na zvýšení po-
dílu na jejich tradičních trzích. Platí to zejména 
pro trh evropský. V  letošním roce by společ-
nost chtěla zvýšit dodávky ropy pro evropské 
zákazníky přes ropovod Družba o  3 až 5 % až 
na 29 milionů tun. Jelikož evropský trh je pro 
firmu strategický, lze se zároveň domnívat, že 
Rosněfť s cílem zvýšit svůj podíl na tomto trhu 
ještě dále sníží cenu. Hlavním zájmem je zvýšit 
dodávky do Německa, Polska a Česka. Podle zá-
stupců firmy by k tomu měly přispět i dodatky 
ke smlouvám, které Rosněfť podepsal koncem 
minulého a začátkem letošního roku s polskými 
společnostmi PKN Orlen a Grupa Lotos a které 
zmíněné zvýšení dodávek umožňuje.
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Grantový program Zelené oázy podpoří 20 projektů
Společnost MOL v rámci svého grantového 
programu Zelené oázy finančně podpoří 
20 projektů celkovou sumou 1,4 milionu 
korun. Program má za cíl navracet vodu 
a  zeleň do měst a  jeho prostřednictvím 
tak menší organizace a  spolky získají po-
třebné finance pro realizaci svých záměrů. 
Na výběru těch nejlepších projektů MOL 
spolupracuje s  Nadací Partnerství. Spoju-
jícím prvkem projektů podpořených v prv-
ním ročníku je zapojení obyvatel v daných 
obcích či městech – ať již do samotné re-
alizace záměru, nebo později do údržby 
a užívání zkultivovaných ploch. Organizace 
a spolky budou například sázet stromy, vy-
tvářet a revitalizovat vodní biotopy či kulti-
vovat zelené plochy tak, aby v nich všichni 
mohli relaxovat a  trávit svůj volný čas. Po 
celé České republice vzniknou přírodní 
zahrady, upraví se veřejná prostranství se 
zelení nebo studánky a  prameny. Granty 
získají i projekty na sběr a využití dešťové 
vody. „Zájem lokálních komunit ze všech 

krajů České republiky byl už hned v  prv-
ním ročníku grantového programu veliký. 
Z množství velmi kvalitních projektů neby-

lo snadné vybrat ty nejlepší,“ uvedla Kristí-
na Félová, generální ředitelka společnosti 
MOL Česká republika.

Rakouská ropná společnost OMV by chtěla 
prodat 100 % své turecké dceřiné společ-
nosti OMV Petrol Ofisi. V  současné době 
se hledají vhodní partneři i  poradci na 
podporu této transakce a  její strukturo-
vání. OMV Petrol Ofisi je lídrem v turecké 
distribuci paliva. S  1785 čerpacími stani-
cemi firma provozuje největší síť pump 
v  Turecku a  je i  největším dodavatelem 
paliva komerčních či průmyslových zákaz-
níků. Celkově turecká dceřiná společnost 
zobchodovala v roce 2015 10 milionů tun 
pohonných hmot. Kromě toho OMV Pet-
rol Ofisi vlastní i největší sklad pohonných 
hmot a  logistické společnosti v  Turecku 
s  celkovou skladovací kapacitou přesa-
hující 1 milion metrů krychlových. Firma 
je také největším distributorem maziv 
v zemi.

Mateřská firma se sídlem ve Vídni se 
v poslední době rozhodla uvolnit svůj ma-
jetek a  získat finanční prostředky, aby se 
připravila na dlouhé období nízkých cen 
ropy, což potvrzuje i prodej části své čes-
ké sítě čerpacích stanic Unipetrolu. Firma 
OMV je považována za jednu z největších 
společností svého druhu ve střední Evro-
pě, ke konci roku 2014 měla v  11 zemích 
síť zhruba 4100 čerpacích stanic. Na konci 
roku 2016 to však může být úplně jinak.

OMV chce opustit turecký trh 
s pohonnými hmotami
OMV chce opustit turecký trh 
s pohonnými hmotami
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Odvoz české nafty z Německa se komplikuje
Odvoz státní nafty za 1,2 miliardy korun z are-
álu zkrachovalé společnosti Viktoriagruppe 
v německém Krailingu se opět komplikuje. 
Insolvenční správce Mirko Möllen našel kup-
ce areálu a s prodejem nechce váhat. Pro 
Správu státních hmotných rezerv to je kom-
plikace, protože o odvozu nafty bude muset 
jednat s novým majitelem. Tím se přípravy 
na transport, který za tvrdých podmínek po-
volil konkursní správce, vracejí vlastně na za-
čátek. Zástupci českého státu budou muset 
vyjednávat s novým partnerem, jehož zájem 
se dohodnout může být velmi malý. Původní 
dohoda zněla, že Česko musí naftu odvézt 
do 30. dubna, ale tento termín byl tak jako 
tak nesplnitelný. Státní úředníci se shodují, 
že dopravit 80 milionů litrů nafty do Česka 
by trvalo minimálně do půlky června. Nyní 
se však bude zřejmě opět čekat, než projeví 
své úmysly nový majitel areálu.

Gulf otevřel v Mexiku první zahraniční čerpací stanici
Gulf Oil je první zahraniční firmou, která 
vstoupila na mexický maloobchodní trh 
s  pohonnými hmotami poté, co mexická 
vláda zrušila svými reformami monopolní 
postavení státu. První čerpací stanice Gulf 
Oil byla otevřena v  hlavním městě Mexico 
City. Gulf Oil má v plánu provozovat v Me-
xiku okolo 100 čerpacích stanic s obsluhou 
i  bez ní. „Jsme patřičně hrdí, že jsme byli 

v Mexiku první,“ říká Sergio de la Vega, ge-
nerální manažer firmy společnosti Gulf Me-
xiko. Druhá pumpa bude už brzy otevřena 
v Monterey. Gulf Oil ale nechce stavět nové 
čerpací stanice, místo toho plánuje nabíd-
nout stávajícím provozovatelům čerpacích 
stanic Pemex franchisový systém se zají-
mavými bonusy, aby je patřičně nalákal na 
spolupráci.

Petrolejářský a  těžařský průmysl Mexika 
byl znárodněn v  roce 1938 a  od té doby za-
hraniční společnosti čekaly, kdy si budou moci 
ukousnout z obrovského nerostného bohatství 
největší středoamerické země, která je i  přes 
zastaralé technologie a pokles těžby v objemu 
vyprodukované ropy desátou zemí světa. V bu-
doucnu by navíc Mexiko mohlo sázet také na 
obrovské zásoby břidlicového plynu.
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Pozvánka na hlavní evropský 
veletrh oboru čerpacích stanic 
a myček aut 

UNITI expo je největší akcí v oboru čerpacích stanic a myček aut v Evropě a jedinou, která spojuje 
pod jednou střechou všechna odvětví důležitá pro tuto sféru podnikání. Využijte výhod jedinečné 
události v oboru: 

 Získejte komplexní přehled o nabídce v oboru. Čeká na Vás přibližně 400 vystavovatelů 
z více než 30 zemí.

 Seznamte se s nejnovějšími odbornými poznatky a nejlepšími podnikatelskými záměry 
v bezplatném přednáškovém programu UNITI expo.

 Setkejte se s odborníky ze všech oblastí a diskutujte s nimi o nových řešeních pro Vaše 
 podnikání. 

 Na přehledně členěné výstavní ploše najdete na první pokus nabídku vhodnou právě pro Vás! 

 Užijte si svůj pobyt: Využijte rychlou a pohodlnou dopravu, dostatek parkovacích míst přímo 
před vchodem, volný vstup a bezplatné stravování v HACK GenussGARTEN!

To vše a ještě mnohem více Vám nabízí UNITI expo 2016 .
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Projekty a inovace

Skupina MOL pořádá programy hledání nových talentů 
Growww a Freshhh 2016, které jsou součástí její strategie 
hledání nejtalentovanějších odborníků z regionu a doplnění 
týmů jak v sídle společnosti, tak i v jejích pobočkách.

Programy Growww a Freshhh – šance 
pro budoucí profesionály

Projekt VŠCHT FUELPAGE pomůže Srbsku očistit trh s palivy
Počátkem února letošního roku odstartoval 
projekt FUELPAGE v  oblasti monitorování 
kvality paliva Vysoké školy chemicko-tech-
nologické Praha pro Srbsko. Hlavním cílem 
projektu je eliminace negativního vlivu šedé 
ekonomiky na trhu s motorovými palivy.

VŠCHT Praha, jakožto hlavní držitel 
know-how, se spojí s Českou asociací petro-
lejářského průmyslu a obchodu za ČR. Své vě-
domosti a zkušenosti budou předávat srbské 
straně v zastoupení ministerstva pro obchod, 
turismus a telekomunikace, ministerstva pro 
těžbu a energii, Srbské národní petrolejářské 

komise a Fakulty mechanického inženýrství 
při Bělehradské univerzitě.

V příštích měsících čeká skupinu scree-
ning a analýza dosavadní monitoringové 
infrastruktury v Srbsku a následné předání 
českých a evropských praktik, spojených s na 
míru ušitým transferem znalostí ve formě do-
poručení pro systémová zlepšení. Česká stra-
na pomůže i při budování kapacit klíčových 
zájmových skupin v Srbsku prostřednictvím 
tréninku a praxe v ČR. 

�� AUTOR: Tomáš Mikšovský  
ZDROJ: VŠCHT Praha 

Growww 

Growww je jednoletý intenzivní program pro 
absolventy, který nabízí těm nejtalentovaněj-
ším jedinečnou příležitost začít svou kariéru 
v  mezinárodní ropné a  plynárenské společ-
nosti, získat pracovní zkušenosti pod vedením 
profesionálů a  osvědčit se v  multikulturním 
pracovním prostředí. Během programu stu-
denti získají vědomosti o odvětví účastí v Bu-
siness Education Programme (BEP) a vytvoří si 
profesionální vztahy. Každý mladý profesionál 
je mentorován starším kolegou. Po ukončení 
programu většina jeho účastníků pokračuje 
ve své kariéře ve Skupině MOL na odborných 
nebo specializovaných pozicích. 

Program Growww nabízí absolventům 
více než 170 pozic v rámci celé skupiny v obo-
rech, jako je strojírenství, ekonomie, IT, přírodní 
a  společenské vědy. Pozice jsou otevřeny ve 
13 zemích – v Maďarsku, Rakousku, Slovensku, 
Německu, Srbsku, Slovinsku, Pákistánu, Chor-
vatsku, Rumunsku, Bosně a Hercegovině, Itálii, 
Polsku a  České republice. Program Growww 

také pomáhá ženám urychlit profesionální 
růst. Minulý rok přijal obzvláště vysoký podíl 
uchazeček (přes 35 % v  porovnání s  průmě-
rem v rámci odvětví i společnosti). Od prvního 
spuštění programu Growww v roce 2007 bylo 
přijato 1 770 jeho účastníků a téměř 40 % bý-
valých účastníků programu bylo ve společnosti 
povýšeno.

Freshhh 

Zábavná simulační hra z  ropného a  plynáren-
ského průmyslu, Freshhh, čeká na to, až v  ní 
univerzitní studenti projeví znalosti v  reálných 

situacích. Freshhh je mezinárodní online stu-
dentská soutěž, v  níž studenti v  tříčlenných 
týmech musejí od základů vybudovat novou 
ropnou společnost, činit rozhodnutí ve výzkum-
ných a vývojových projektech a při správě rafi-
nérie různých produktů a  nalézt nejlepší port-
folio produktů k  zajištění co nejvyššího zisku. 
Pět nejlepších týmů ze soutěže Freshhh se utká 
v živém finále, které se koná 25. května v Praze. 
Nejlepší týmy budou mít možnost vyhrát cel-
kem 25 000 eur a  získat nabídku zaměstnání 
v mezinárodním týmu Skupiny MOL.

Tomáš Pavlík, Operator Training System 
Engineer ve společnosti Slovnaft, členské spo-
lečnosti Skupiny MOL, a někdejší finalista soutě-
že Freshhh 2008, o obou programech řekl toto: 
„Poté, co jsem dosáhl nejvyšší příčky v soutěži 
Freshhh, nabídli mi místo v programu Growww 
Skupiny MOL. Program Growww byl výborný 
zážitek, zvláště několikaměsíční práce na směny 
– to mi skutečně otevřelo oči a díky tomu dnes 
vím, jak to funguje ve skutečné rafinérii.” 

�� AUTOR: Tomáš Mikšovský 
ZDROJ: MOL Česká republika
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Unikátní výcviková aréna je 
v Čechách

Veřejnost vás zná jako ředitele humanitární 
organizace či diplomata. Méně již jako 
bezpečnostního experta…
Já jsem se posledních 25 let pohyboval v ob-
lasti nejrůznějších válčišť a v nejrůznějších kri-
zových oblastech světa, ať už jako humanitár-
ní pracovník, novinář, diplomat, bezpečnostní 
expert. Konflikty a války a nejrůznější bezpeč-
nostní krize jsem zažil na vlastní kůži a odtud 
vychází moje znalosti. Navíc jsem prožil téměř 
7 let života v  Izraeli, který je „laboratoří“ na 
bezpečnost „par excellence“ v  celosvětovém 
měřítku. Mé zkušenosti proto také hodně vy-
cházejí právě z izraelské reality.

V současnosti v Česku pomáháte při 
realizaci poměrně unikátního projektu 

v rámci Evropy. Mohl byste tento projekt 
stručně popsat?
Izrael nejenom že válčí ve válkách konvenč-
ních, ale je samozřejmě napadaný i ve vál-
kách kybernetických, a  to už po dlouhou 
dobu. Izrael díky nutnosti se účinně bránit 
a zároveň díky obrovským investicím státu 
je prostě na poli kybernetické bezpečnosti 
světovou velmocí bez ohledu na to, že má 
pouze 8,5 milionu lidí. Nyní se podařilo 
část izraelského know-how přenést k  nám 
prostřednictvím kybernetické výcvikové 
arény společnosti CyberGym Europe ne-
daleko Prahy. Ta bude sloužit nikoli jenom 
pro Českou republiku, ale pro Evropu. Aré-
na umožňuje využít zkušeností z  obrany 
izraelské kritické infrastruktury vč. energe-
tického sektoru, kam kromě výroby a distri-
buce elektřiny patří i  ropný a  plynárenský 
průmysl.

Školil CyberGym už nějaké zástupce nebo 
odborníky z českých firem?
Celá řada firem z Evropy, především z energe-
tiky, průmyslu a finančního sektoru byla již vy-
cvičena v aréně v Izraeli. Školily se tam i někte-
ré české subjekty, většina však čeká, až bude 
otevřena aréna přímo tady, protože to pro ně 
bude dostupnější a určitě i  levnější. Aréna se 
staví v Řitce u Prahy a naplno bude spuštěna 
1. června, s tím, že teď tam probíhá pilotní ově-
řování systémů a dva měsíce otevřených dveří.

Stojíme na prahu kybernetické 
války?

Existuje v současné době pro oblast střední 
Evropy reálné nebezpečí sofistikovaného 
kybernetického ataku?
Jsem přesvědčen o tom, že takové nebezpečí 
existuje a  dokonce si myslím, že by škodlivý 
útok nemusel být až tak sofistikovaný, protože 
současné systémy prostě nejsou připraveny. 
Na druhou stranu je pravda, že Česká repub-
lika naštěstí neleží na frontové linii. Musíme 
dnes nicméně sledovat, co se děje nejen v Iz-
raeli nebo v USA, ale i jinde v Evropě, ve Velké 
Británii, Německu a třeba i na Ukrajině a v Rus-
ku. Podle toho můžeme odhadovat, jaký útok 

Kybernetická bezpečnost

Tomáš Pojar, český diplomat, bezpečnostní analytik 
a prorektor Vysoké školy Cevro Institut hovoří v rozhovoru 
o novém fenoménu moderní doby: kybernetické útoky na 
kritickou infrastrukturu státu i komerční firmy. Podle něj je 
dnes ideální čas pro budování obrany proti  kyberatakům.

Éra neviditelných kybernetických 
válek již začala
Éra neviditelných kybernetických 
válek již začala
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a  jakým způsobem pravděpodobně přijde 
i k nám. Z geografického hlediska se útoky na 
energetickou nebo průmyslovou infrastruktu-
ru našim hranicím přibližují, a zároveň jsou čím 
dál tím sofistikovanější.

Byly v nedávné historii vedeny kybernetické 
útoky proti petrolejářským firmám?
Jeden z největších útoků byl veden na saud-
sko-arabské ARAMCO, který vyřadil na více 
než 10 dní celou počítačovou síť společnosti 
a  v  důsledku i  produkci. Škody dosáhly mili-
ard dolarů. Častější jsou útoky na elektroener-
getiku, nedávno v  Brazílii, USA, poslednímu 
velkému útoku čelili na Ukrajině. Odehrávají 
se i drobnější útoky na infrastrukturu v západ-
ní Evropě, ale naštěstí zatím o žádný masivní 
útok nešlo. Což neznamená, že přijít nemůže. 
Naopak, z vývoje ve světě se dá usuzovat, že 
se útokům na energetickou infrastrukturu ne-
vyhneme.

To zní, jako kdyby byla za rohem 
kybernetická válka. Je podle vás 
kybernetická válka efektivnější než ta 
běžná, vedená konvenčními zbraněmi?
Já bych to řekl jinak. Každá současná válka ve-
dená konvenčními zbraněmi je zároveň vede-
ná i  v  kybernetickém prostoru. Kybernetická 
válka současnosti je nedílnou součástí válek 
jako takových. K tomu, že se v minulosti bojo-
valo na zemi, ve vzduchu a na moři, teď přibyl 
čtvrtý rozměr, a to je právě kybernetický pro-
stor. Éra kybernetických válek a  kybernetic-
kého soupeření již začala. Velký kybernetický 
konflikt, pokud k němu dojde, nebude samo-
statnou válkou, ale bude součástí nějakého 
širšího konfliktu.

Kritické místo: lidský faktor

Kdo jsou ti útočníci? To už asi nejsou jen 
nějací studenti, kteří se předhánějí, kdo umí 
lépe hackovat...
Útočníky mohou být jednotlivci, kteří se před-
hánějí v tom, co kdo dokáže napadnout. Mo-
hou to být i  nejrůznější aktivisté. Například 
v  USA vláda Spojených států každoročně 
vyhlašuje největšího znečišťovatele ovzduší 
a vždy pro jistotu „vítězi“ oznámí výsledek do-
předu. Nikoli kvůli tomu, aby se mohl dobře 
mediálně bránit, ale protože vědí, že ve chvíli, 
kdy žebříček znečišťovatelů bude zveřejněn, 
tak na něj okamžitě bude následovat masivní 
útok „zelených“ ideových hackerů. 

Útočníky mohou být také zhrzení bývalí 
zaměstnanci, stejně tak to může být i konku-
rence nebo prostí zloději i sofistikovanější kri-

minální bandy. Nebo to mohou být nějaké cizí 
státy, které mají zájem na oslabení kritické in-
frastruktury jiného státu. Pravdou samozřejmě 
je, že schopnosti států, které do kybernetické 
obrany i útoku systematicky investují, jsou vý-
razně větší než schopnosti jednotlivců. 

Zde se ale už bavíme o takzvaných 
sofistikovaných útocích?
Záleží na tom, jak dobrá je obrana. Čím je lepší, 
tím více musí být útok sofistikovaný. Státy mají 
možnost uvolnit obrovské množství peněz, 
know-how a  lidí, mají nepoměrně větší mož-
nosti než jednotlivci. Ale určitě i  jednotlivec, 
jednotlivý aktivista nebo zloděj může způsobit 
poměrně velké škody, a  nemusí se rozhodně 
jednat o sofistikovanou aktivitu nepřátelského 
státu. Vždy záleží na konkrétní firmě a konkrét-
ním útočníkovi, na jeho motivech, na tom co 
a jak chce dosáhnout. Znáte-li vlastní nepřáte-
le, můžete se vždy lépe bránit. A zároveň víte, 
komu útok můžete vrátit.

Útok může být veden ve formě 
elektronického útoku prostřednictvím IT, ale 
pro překonání bezpečnostních opatření je 
podle mně nezbytný živý člověk působící ve 
struktuře napadeného subjektu.
Existuje celá řada studií ve světě, které ukazují 
obrovské množství útoků a škod způsobených 
vlastními současnými nebo bývalými zaměst-
nanci. Ať již se na útoku podílejí vědomě nebo 
nevědomě. Některé ty studie hovoří o  55 %, 
jiné o 72 a některé dokonce o 85 %. Vždy je to 
nad 50 %. Ochrana tedy nikdy není jen o hard-
waru a  softwaru, ale vždy zároveň o  chování 
lidí – o chování útočníků a jejich motivaci včet-
ně chování obránců a  celého systému, který 
chcete chránit. Izraelci dobře vědí, že když 
v kybernetickém prostoru něco ubránili, nebo 
někde naopak úspěšně zaútočili, vždy tou nej-
větší silou, respektive slabinou, ať už z pozice 
obránce nebo útočníka, je nakonec lidský fak-
tor. Koneckonců mě právě tato izraelská zku-
šenost na Cevru inspirovala ke spuštění post-
graduálního programu MBA – Management 
a kybernetická bezpečnost. 

Obecně se daleko více investuje do softwaru 
a hardwaru a zapomíná se na lidský 
potenciál... 
Ano, hardware a software jsou nesmírně důle-
žité, ale lidé jsou stále naprosto zásadní. Jaký-
koliv systém bez lidí nesestavíte, nezprovozníte 
ani neubráníte. Útočník jde vždy po největších 
slabinách oběti. A tím nejslabším článkem jsou 
lidé nebo způsob, jakým ti jednotliví lidé daný 
systém špatně postaví a provozují. 

Investice do vlastní bezpečnosti

Izrael s osmi miliony obyvatel je menší než 
Česko a přitom dokáže dlouhé roky 
odolávat prakticky permanentním útokům. 
Co je podstatou úspěchu Izraele na poli 
obrany, ve které představuje absolutní 
světovou špičku? 
Jednak je to jejich vůlí k přežití a jednak tím, že 
dávají na vlastní obranu 7,5 % HDP. My nejsme 
schopni dát ani 1 %. Nejde o  to, že bychom 
měli dávat stejně, jsme přece jen v diametrál-
ně odlišné situaci. Zavázali jsme se nicméně 
k výdajům ve výši 2 % a pokud bychom naše 
sliby dodržovali, byli bychom lépe připrave-
ni. Izraelci navíc paralelně s  tím dávají 4,5 % 
HDP do vědy a výzkumu, my se sotva, když to 
všechno posčítáme, možná dostáváme opět 
k  1 %. Kromě vůle k  přežití, k  vlastní obraně, 
stojí za úspěchem Izraelců právě vůle k  neu-
stálým inovacím. Propojíte-li obranu a  inova-
ce se silnou ekonomikou, vytvoříte excelentní 
firmy, produkty a  systémy, které vám zajistí 
relativní bezpečnost a  sekundárně možnost 
know-how, hardware i  software úspěšně vy-
vážet do zahraničí. Na jednu stranu Izraelcům 
nezávidím, že jsou v  permanentní válce. Na 
druhou stranu jim ten tlak nedovolí upadnout 
do letargie. Nakonec jsou ze své složité situace 
schopni vytěžit maximum.

Jak přistupuje ke kybernetickým hrozbám 
útoků EU?
Žádný jednotný postup Evropy, ať už na bázi 
Severoatlantické aliance nebo na bázi člen-
ských zemí EU v  tuto chvíli neexistuje, byť je 
o  něj do určité míry snaha. Záleží na aktivitě 
konkrétních států. Některé skutečně ať již 
formou zákonů nebo investic svoji ochranu 
berou vážně a jsou lépe připraveny. Ti nejpři-
pravenější budují vlastní kybernetické jednot-
ky. Jsou ale také státy, které nedělají vůbec nic. 
Česko je někde zhruba mezi. O  něco se sna-
žíme, což je samozřejmě dobrá zpráva. Je ale 
ještě dlouhá cesta k tomu, aby celý systém naší 
ochrany skutečně fungoval.

Od letošního ledna u nás vstoupil v platnost 
Zákon o kybernetické bezpečnosti. Jak 
motivuje strategické firmy, aby začaly 
budovat ochranu proti možným atakům 
z kyberprostoru?
Máme zákon a bylo zřízeno Národní centrum 
kybernetické bezpečnosti a pomalu se začíná 
brát kybernetická obrana vážně i na Minister-
stvu obrany. Zákon napomáhá, na druhou stra-
nu není rozhodně dokonalý. Například sankce 
jsou zanedbatelné a nepůsobí tedy v tom-
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Rozhovor a polemika

to směru motivačně. Máme tu nicméně 
určitý základ, který naznačuje i budoucí smě-
řování. Každá firma by se v tuto chvíli měla za-
myslet nad tím, jak z dnešního pohledu zákon 
naplňuje a zároveň si může jednoduše odvo-
dit, kam se svět, resp. Evropa i Česká republika 
budou v blízké budoucnosti posouvat, na co 
je třeba se připravit v horizontu následujících 
5-10 let. Firmy by se ale měly chránit zejména 
s ohledem na vlastní pud sebezáchovy, s ohle-
dem na vlastní přežití. Podobně jako dnes ve 
světě, bude i u nás pokračovat viditelný nárůst 
útoků zaměřených na kritickou infrastrukturu.

Zákon se týká především státních firem 
MERO a Čepro, které pro stát přepravují 
a skladují strategické rezervy ropy 
a pohonných hmot. Vyplývá také zákonná 
povinnost postarat se o kybernetickou 
bezpečnost pro zahraničního vlastníka 
českých rafinérií Unipetrol, který je součástí 
polského polostátního PKN ORLEN? 
Zaleží na tom, kdo spadá do definice kritické 
infrastruktury. Dle mého názoru tam dnes celá 
řada subjektů, které by do ní spadat měly, chy-
bí. Doufám, že se seznam subjektů bude dále 
rozšiřovat. Zákon je ale jen jedna část motiva-
ce, druhou je motivace investovat do vlastní 
bezpečnosti a tím i do vlastního přežití. Žádný 
akcionář by neměl bezpečnost podceňovat. 
Mnohým se to již nevyplatilo.  

V poslední době jsme byli svědky krize 
v komunikaci mezi zástupci státních firem 
a polským vlastníkem rafinérií. Myslíte si, že 
by se měla v případě zajištění strategické 
bezpečnosti v rámci ropného sektoru 
zajišťovat spolupráce nejen na komerční, ale 
především na státní úrovni?
Samozřejmě je třeba komunikovat s Polskem 
jakožto silným vlastníkem PKN Orlen, stejně 
tak jako je třeba komunikovat s  Maďarskem 
a  se Skupinou MOL. Bez vzájemné komuni-
kace by byla naše situace složitější. Do určité 
míry jsme nad vlastní kritickou infrastrukturou 
kontrolu ztratili, naštěstí ne nad veškerou. Stá-
le máme například přímou kontrolu nad ro-
povody, naproti tomu již nevlastníme páteřní 
plynovody. To neznamená, že je všechno ztra-
ceno. Musíme prostě dělat všechno pro to, aby 
celý systém fungoval a aby části kritické infra-
struktury, ať už je vlastníkem kdokoliv, byly 
alespoň pod nějakým dohledem státu z  po-
hledu bezpečnosti. A  to zejména s  ohledem 
na možné krizové situace, které mohou nastat. 
Nakonec je to na státu, aby i během skutečné 
krize nebo války zajistil alespoň základní fun-
gování celého systému.

Malé i střední firmy

O vlastní kybernetickou bezpečnost by se 
měly starat podle vás i malé a střední firmy?
O  svou kybernetickou bezpečnost by se sa-
mozřejmě měly starat i  malé a  střední firmy, 
protože ve chvíli, kdy vám někdo ukradne 
know-how, peníze nebo vás zcela znedůvěry-
hodní na trhu, tak můžete obratem skončit. Na 
druhou stranu odpovědnost státu je výhradně 
v  rozsahu kritické infrastruktury, tedy základ-
ního fungování státu. Stát by neměl být zao-
patřovacím ústavem a neměl by se starat o to, 
jak mají zajištěnu kybernetickou bezpečnost 
jednotlivé firmy, které nespadají do kritické in-
frastruktury a jejichž krach by neměl celospo-
lečenský dopad. 

Ve světě existuje spousta firem, které zkra-
chovaly kvůli kybernetickým útokům, poté, 
co je přímo oslabily a způsobily přímé ztráty, 
například krádeží peněz nebo nejrůznějších 
citlivých údajů. Nebo například v  sousedním 
Německu v  důsledku kybernetického útoku 
nedávno zatuhla vysoká pec, což znamena-
lo její fyzickou likvidaci. Daleko zásadnější 
a často nevyčíslitelné bývají nicméně nepřímé 
následky v  podobě ztráty důvěry u  klientů 
a  odběratelů. Firmy, které následkem kyber-
netického útoku ztratí důvěryhodnost, se au-
tomaticky ocitají na pokraji bankrotu. Řada 
z nich v byznysu skončí. 

Je na vlastnících firem, nakolik cítí nebezpe-
čí, nakolik do své bezpečnosti investují a nako-
lik si myslí, že se jim to vyplatí. Nebo nakolik 
risknou to, že na ně žádný útok nepůjde. Až 
čas ukáže, jestli se při zanedbání investic do 
bezpečnosti jednalo o  dobrý úsudek, či ne. 
Někomu to nakonec může vyjít, jiný na podce-
nění rizika tvrdě doplatí.

A jaká je podle vás pravděpodobnost, že byl 
úsudek špatný a k napadení dojde?
Dnes se to dá asi i  trochu vyčíslit, alespoň se 
o to snaží například pojišťovny, už teď existují 
nejrůznější pojistky pro případ kybernetických 
útoků. Cena pojištění se odvíjí od velikos-
ti firem, jejich zaměření a  významu na trhu 
a  z  toho plynoucí pravděpodobnosti útoku. 
Na většinu subjektů asi skutečně ničivý útok 
nepůjde. Napadené a  nepřipravené a  nepo-
jištěné firmy však tvrdě narazí. Cena pojistky 

se samozřejmě odvíjí od konkrétních bezpeč-
nostních opatření. Je to stejné jako při pojiště-
ní proti vloupání. Pokud nemáte bezpečnostní 
zámek, pojistka je vyšší. Pokud nemáte dveře, 
nikdo vás ani nepojistí. 

Připravenému štěstí přeje

Není veškerá aktivita kolem budování 
kybernetické bezpečnosti předčasná?  
„Nač stahovat kalhoty, když brod je ještě 
daleko“?
Připravujeme se teď na to, že k  tomu brodu 
dříve či později dojdeme. A  vždy platí to, že 
připravenému štěstí přeje. Počet útoků přibý-
vá a v některých sektorech to platí dvojnásob. 
Stejně tak stoupá sofistikovanost útoků a úto-
ky se geograficky přibližují České republice. 
My se ve stejnou dobu stále více propojuje-
me a  stáváme se na kybernetickém prostoru 
stále závislejšími. Povědomí v  české odborné 
i  laické veřejnosti o kybernetických hrozbách 
naštěstí stoupá. 

Dnes navíc i  díky výcvikové aréně Cyber-
Gym můžeme čerpat ze zkušeností těch, kteří 
skutečné útoky zažili. Ten prožitek, byť zpro-
středkovaný, je pak zcela klíčový pro vlast-
ní nastavení systému a  pro jeho fungování 
v době krize, v době útoku. Nyní máme stále 
čas se kvalitně připravit, abychom byli odol-
nější v okamžiku, kdy k reálnému útoku dojde. 
A už vůbec bychom neměli zaspat a říkat si, že 
nám žádné nebezpečí nehrozí. Jediné, co teď 
nevíme, je kolik času nám na přípravu skuteč-
ně zbývá.

Co vy si osobně přejete do budoucna, aby 
se vám žilo a pracovalo bezpečně?
Já mám Českou republiku rád. Prožil jsem 
spoustu času života v  různých krizových ob-
lastech po světě a vždy jsem se sem zpět rád 
vracel, rád tady žiju. Doufám, že si zachováme 
svoji svobodu, bohatství i bezpečí. Jedno bez 
druhého koneckonců nejde. Abychom žili i na-
dále v  bezpečí, musíme vzít odpovědnost za 
svoji bezpečnost do vlastních rukou.
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Tomáš Pojar (1973) 
vystudoval v Česku politologii a mezinárodní vztahy a v Izraeli bezpečnostní studia, v minulosti pracoval v ne-
ziskovém sektoru, mj. jako ředitel humanitární organizace Člověk v tísni. Poté byl náměstkem ministra zahraničí 
a v posledním období českým velvyslancem v Izraeli. V současnosti je prorektorem pro zahraniční vztahy na vysoké 
škole CEVRO Institut, kde působí jako pedagog v oboru Politologie a Bezpečnostní studia. Zároveň je vice-presiden-
tem Česko-izraelské smíšené obchodní komory, kde se věnuje vztahům České republiky a Izraele především na poli 
byznysu a bezpečnosti.
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Naše tradice, vaše budoucnost
Adast Engineering, s.r.o. je inženýrsko – dodavatelská společnost, která se orientuje na vyšší typy dodávek pro skladování, výdej a technologie 
ropných produktů s určením pro majitele a provozovatele čerpacích stanic, skladů PHM, průmyslových areálů, elektráren a ostatních zařízení, 
která potřebují zásobovat PHM.  Adast Engineering, s.r.o. je součástí skupiny ADAST. Naše společnost se zabývá prodejem náhradních 
dílů, záručním a pozáručním servisem na území České republiky. Svým zaměřením pokrývá spektrum činností od zpracování projektové 
dokumentace technologických zařízení, přes zajištění dodávek a montáží, až po závěrečné uvedení do provozu. Samozřejmostí je provádění 
povinných periodických kontrol zmíněných instalovaných technologií včetně jejich servisu.
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Čerpací stanice měsíce

Synergie pumpy s autoservisem

Čerpací stanice společnosti GOLC ve Světici je 
u silnice druhé třídy na výjezdu z Říčan směrem 
na Mnichovice, Struhařov, tedy do jedné z nej-
větších rekreačních oblastí v okolí Prahy. Stanice 
zde vznikla nedlouho po revoluci, otevřena byla 
v roce 1995. Čerpací stanice GOLC na černokos-
telecké výpadovce dlouhou dobu byla jediná, 
která měla otevřeno nonstop. Následující de-
setiletí bylo doslova zlatým obdobím rozkvětu, 
kdy se čerpací stanice těšila živému zájmu ne-
jen místních, ale zejména sezónních zákazní-
ků široké obce chatařů a  výletníků, kteří tudy 
houfně mířili každý víkend od jara do podzimu 
za čistým vzduchem a  odpočinkem. Majitelé 
společnosti GOLC v Praze provozovali úspěšný 
značkový autosalon a  areál čerpací stanice se 
postupně rozrůstal o další motoristické služby. 

Přibyl autoservis s pneuservisem a v rámci nej-
větší rekonstrukce v roce 2009 na místě původ-
ního kiosku vyrostla několikapatrová budova 
se shopem, autosalónem s  administrativním 
zázemím, která se stala symbolem úspěšně se 
rozvíjející společnosti. 

Poslední desetiletí se neslo v  duchu na-
růstající konkurence, kdy jako houby po dešti 
v  blízkém okolí vyrostlo hned několik desítek 
konkurenčních stanic různé úrovně a  velikosti 
a  v  oblasti se rozhořela dlouhotrvající cenová 
válka. Provozovatelé dosud solitérní benzinové 
stanice GOLC historicky vsadili na kvalitu, kte-
rá se stala nosným prvkem jejich dlouhodobé 
podnikatelské strategie. Proto ve snaze odolá-
vat nepřiměřenému tlaku na ceny pohonných 
hmot se rozhodli přijmout franšízu společnosti 
Benzina. Přestože se stali součástí největší sítě 
v  Česku, tradiční značka však nesplnila jejich 

očekávání lépe odolat konkurenci, na druhou 
stranu ale zhruba dvouleté spojenectví s  Ben-
zinou pomohlo stanici překonat krizi na trhu 
vyvolanou nejen hospodářskou recesí, ale ze-
jména vlnou prodejů extrémně levných neda-
něných pohonných hmot z nekalých dovozů. 

Sezóna od Velikonoc do podzimu

Dnes je opět čerpací stanice nezávislá a nedáv-
né spojenectví připomíná totem a atika přestře-
šení, ze kterých byly sejmuty logotypy Benziny. 
Propojení čerpací stanice, autosalonu a autoser-
visu s pneuservisem je trvalou konkurenční vý-
hodou. Stálým zákazníkům je GOLC schopen po 
celý rok nabídnout kompletní motoristické služ-
by. Například před zimou zdarma změřit baterii 
nebo dnes aktuálně výměny pneu na přelomu 
zimní a letní sezóny. Mnohdy je nonstop stanice 

Čerpací stanice GOLC ve Světici u Říčan si za více než dvacet 
let provozu vybudovala pevnou a věrnou klientelu mezi 
místními obyvateli a chataři z rozsáhlé rekreační oblasti 
v okolí Prahy.

BŘEZEN – GOLC, Světice 

Sezona začíná o Velikonocích
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Čerpací stanice měsíce

GOLC záchranou pro motoristy, kteří se na cestě 
ocitli v nesnázích. 

Výdejní plocha stanice je dostatečně pro-
storná a  i  díky rozměrnému přestřešení nabízí 
komfortní tankování i za velmi nepříznivého po-
časí. Nepřehlédnutelnou dominantou je pak ob-
služná budova, před kterou je k dispozici dosta-
tečný počet parkovacích míst pro auta zákazníků, 
kteří je díky bohatému prosklení čelní fasády mají 
stále na očích. Hned za vchodem do prostorného 
vestibulu se na levé straně rozkládá showroom 
autosalonu, napravo je obchod čerpací stanice, 
uprostřed je široký koridor se schodištěm do ves-
tibulu či mezaninu budovy, se zvýšenou úrovní 
podlahy. Zde se nalézá nově vybudovaná kavár-
na s  velmi pohodlným posezením v  křesílkách. 
Proskleným zadním traktem pak přímo navazu-
je na venkovní letní zahrádku v klidném závětří 
budovy. Zákazníci si sem rychle navykli zajít 
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Čerpací stanice měsíce

Provozovatel: GOLC Oil, a.s.

Provozní doba: nonstop

Nabídka produktů: Natural 95, Diesel, LPG

Služby: prodejna, bistro, kompresor, 
vysavač, (autoservis, pneuservis, autosalon/
autobazar)

Počet zaměstnanců: celkem 6 stálých 
včetně vedoucí

Zaujalo nás (přednosti a pozitiva)
  Nový prostor občerstvení s návazností na 
klidnou letní zahrádku
  Možnost parkování před budovou
  Spojení s autoservisem umožňuje rozšířit 
nabídku 

Skryté rezervy 
  Atika a totem bez logotypu
  Uspořádání nabídky celého sortimentu 
zboží v shopu
  Prodejní komunikace personálu

Čerpací stanice GOLC 

Jak a kdy jste se dostala k provozování 
čerpací stanice a co jste dělala předtím?
Já jsem dlouho u  stejné firmy GOLC pra-
covala jako vedoucí prodeje autosalonu 
v  Praze a  měla jsem na starosti prodej 
nových vozů. Poté, když jsme postavili 
pobočku autosalonu s  čerpací stanicí zde 
v Říčanech, přešla jsem sem a pomalu jsem 
převzala práci vedoucí čerpací stanice...

Co vás na profesi provozovatele čerpací 
stanice nejvíc uspokojuje?
Bude to znít možná jako klišé, ale vždycky 
je to spokojený zákazník. A  ještě když se 
vrací kvůli něčemu, třeba na dobrou kávu 
nebo pro čerstvé pečivo, které každý den 
několikrát rozpékáme. Nejvíc potěší, když 
zákazník naši obsluhu třeba jen ústně po-
chválí.

Jaké má vaše čerpací stanice přednosti 
nebo zajímavé zvláštnosti?
Já si myslím, že naší velkou předností je 
spojení se servisem, což ostatní stanice 
v  lokalitě nemají. Myslím si, že dokážeme 
pomoci zákazníkovi, který je v nouzi, a to si 
myslím, že je naše největší plus.

Jak se vyrovnáváte s konkurencí celé 
plejády čerpacích stanic různých značek 
v blízkém okolí?
Za prvé jich je hrozně moc a je pro mě neu-
věřitelné, že se pořád otevírají v okolí nové. 
Takže výtoče i prodeje se samozřejmě sni-
žují. Ale vyrovnáváme se s tím, prostě je to 
každodenní boj o každého zákazníka.

Kvalitativní úroveň čerpací stanice byla 
ověřena komplexním hloubkovým auditem 
v rámci sytému CONVENIENCE externí 
nezávislou specializovanou firmou TOMAS 
consulting. Audit zároveň potvrdil způso-
bilost nominace čerpací stanice měsíce 
do soutěže PETROLawards 15 v kategorii 
Čerpací stanice roku.

Na slovíčko s vedoucí

Dana Barešová (1964)

na vynikající espresso nebo posedět v klidu 
stranou ostatního ruchu. Čerpací stanice je dnes 
především lokální záležitostí s poměrně pevnou 
skupinou věrných zákazníků – štamgastů. 

Hlavní sezóna zde začíná pravidelně o  Ve-
likonocích a  končí na podzim se zazimováním 
chat. A  tak od minulého roku zavedli úspěšně 
prodej točené zmrzliny a vychází vstříc i specific-
kým požadavkům cyklistů, kterých rok od roku 
stále přibývá. Audit provedený na čerpací stanici 
zjistil velmi silný potenciál ke zlepšení v shopu, 

především v  oblasti prezentace nabídky zboží, 
merchandisingu. Problémové je také celkové ne-
kompaktní dispoziční uspořádání prodejny, kdy 
část regálů s průmyslovým zbožím a kategoriemi 
automotive je dislokována na ploše autosalonu. 
Vedení společnosti si to uvědomuje a  uvažuje 
v  budoucnu celé přízemí vyřešit tak, aby lépe 
odpovídalo současnému vývoji preferencí a po-
žadavků zákazníků. 

�� AUTOR: Tomáš Mikšovský 
FOTO: autor
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Za mimořádně vynikajícím výsledkem auditu čerpací stanice 
Shell v Plzni na Koterovské ulici stojí především maximální 
profesionalita, proaktivní a vstřícný přístup personálu i nový 
Billa stop&shop. 

DUBEN – Shell Plzeň, Koterovská

Premium každým coulem

Billa stop&shop přinesl novou 
kvalitu
Čerpací stanice Shell v Plzni na Koterovské ulici 
by mohla být jednou z  mnoha čerpacích sta-
nic stejné značky. Stejné totemy, stejné shopy, 
stejné záchody, jednotný marketing. Za síťovou 
uniformitou se může její provozovatel se svými 
lidmi pohodlně schovat nebo může naopak 
nabídnout totální profesionalitu, vstřícnost 
a  komunikativnost. Druhý příklad klade všeo-
becně vysoké nároky na personál i samotného 
nájemce, ale výsledkem je široká obec věrných 
zákazníků, kteří i uvnitř tak rozvětvené sítě dá-
vají přednost té své čerpací stanici, kam se rádi 
vracejí. To samozřejmě přináší i kýžený obchod-
ní nebo chcete-li prodejní úspěch. 

Stanice v Plzni na Koterovské ulici je jednou 
z prvních, které Shell v Česku vybudoval. Jedná 
se o  standardní vysokokapacitní stanici měst-

ského typu s mycí linkou, která nedávno prošla 
modernizací. I původní části stanice působí zá-
novním dojmem, což svědčí o usilovné a syste-
matické péči provozovatelů o čistotu a údržbu 
interiéru i exteriéru. Dojem kazí jen pár detailů: 
pobořený reklamní poutač a vyvrácená značka 
na vjezdu či poškozené skříně vysavače a kom-
presoru v  zadním traktu a  také je patrné, že 
i přes aktuální úsilí personál prohrává boj s od-
straňováním tmavých úkapů z okolí výdejních 
stojanů. 

Poslední a  zároveň podstatnou změnou 
byla rekonstrukce staré prodejny a  sociálního 
zařízení. Prodejní plocha shopu byla rozšířena 
v rámci implementace nového konceptu part-
nerské společnosti Billa s  názvem stop&shop. 
Nové regály s  profesionálně naaranžovanou 
a  průběžně doplňovanou nabídkou převážně 
potravinářského sortimentu lákají zákazníky 

k  nákupům. Další novinkou je také možnost 
poslat zásilku službou DHL do celého světa 
prostřednictvím informačního terminálu poho-
dlně z čerpací stanice. Za zmínku stojí i  široká 
nabídka kávy, od obyčejné instantní přes espre-
sso z čerstvě umleté kávy z automatu až po při-
pravenou rukou obsluhy do hrnečku nebo skla. 

Unikátní řízení a motivace 
personálu

Pokud hovoříme o vysoké úrovni čerpací stani-
ce, pak je především zásluhou jejího personálu. 
O  profesionalitě celého týmu stanice svědčí 
zcela mimořádný a  vynikající výsledek auditu. 
Velmi zkušený nájemce za více než 20tiletou 
praxi nalezl účinný systém organizace a  moti-
vace zaměstnanců. Na čerpací stanici pracuje 
celkem 13 zaměstnanců, z toho je jedna vedou-
cí čerpací stanice, ve směně jsou pak 2 pracov-
nice za kasou, které například pečou i  čerstvé 
pečivo. Potom je zde jedna pracovnice, která 
má ve své kompetenci výhradně Billa Shop 
včetně objednávek, uspořádání a  doplňová-
ní nabídky zboží a  prodejních akcí. Ve směně 
v době nejvyššího vytížení stanice se prolínají 
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dva venkovní prodejci, kteří nejen pomáhají zá-
kazníkům s  tankováním, ale velmi nenásilnou 
formou se nabízejí s  pomocí při doplňování 
provozních kapalin nebo doporučují programy 
mytí. Zároveň se starají o  údržbu a  úklid ven-
kovních prostor a myčky.

V týmu jsou zaměstnanci, kteří zde pracu-
jí 10 let, dokonce i  20 let, ti tvoří pevné jádro 
pracovního kolektivu. Pozoruhodná je přede-
vším poměrně unikátní spolupráce s  vysoko-
školáky studujícími na plzeňských vysokých 
školách, které na pumpě dle potřeb využívají 
jako brigádníky. Vůbec ale nejde o běžný způ-
sob brigády u čerpací stanice, kdy studenti myjí 
skla na autech a přijímají nedaněnou odměnu 
v  hotovosti od vděčných zákazníků. Zde musí 
splňovat všechny standardy kladené na řadové 
zaměstnance. Nejdříve musí projít řádným pro-
školením, musí být oblečení do firemního 
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jsou k  dispozici a  tímto způsobem pomáhají 
provozovateli stanice posilovat tým personálu 
na víkendy, zaskakovat na nočních nebo vykrý-
vat výpadky při nemocích a dovolených. 

�� AUTOR: Tomáš Mikšovský 
FOTO: autor

stejnokroje. Poté si je přezkouší jak vedoucí 
stanice, tak i osobně nájemce. Teprve pak mo-
hou „na plac“, do krátkého zácviku jako obsluha 
v shopu i za pokladnou! Spolupráce vydrží zpra-
vidla po celou dobu jejich studia k oboustranné 
spokojenosti. Studenti průběžně informují ve-
doucí čerpací stanice o svém volném čase, kdy 

Provozovatel: Shell Czech Republic, a.s.
Provozní doba: nonstop
Nabídka produktů: Shell FuelSave Natural 
95, Shell FuelSave Diesel, Shell V-Power 
Nitro+ 95, Shell V-Power Nitro+ Diesel, Shell 
V-Power Nitro+ Racing

Služby: prodejna, bistro, kompresor, 
vysavač, myčka

Počet zaměstnanců: Celkem 13 stálých, 
z toho 9 žen a 4 muži

Zaujalo nás (přednosti a pozitiva)
  Kompetentní, aktivní, vstřícný a příjemný 
personál
  Profesionální uspořádání a doplňování 
nabídky zboží v shopu
  Unikátní systém řízení a motivace personálu

Skryté rezervy 
  Chybí venkovní posezení
  Propadlá vozovka a poškozený poutač 
u vjezdu
  Vysavač a kompresor – poškozené skříně se 
zašlými popisky

Čerpací stanice Shell Plzeň, Koterovská

Kvalitativní úroveň čerpací stanice byla 
ověřena komplexním hloubkovým auditem 
v rámci sytému CONVENIENCE externí 
nezávislou specializovanou firmou TOMAS 
consulting. Audit zároveň potvrdil způso-
bilost nominace čerpací stanice měsíce 
do soutěže PETROLawards 15 v kategorii 
Čerpací stanice roku.

Kdy jste se dostal k provozování čerpacích 
stanic a co jste předtím dělal?
K čerpací stanici jsem se dostal v  roce 1993, 
kdy jsem nastoupil na Benzinu v  Plzni jako 
nájemce. Čerpací stanici pak koupila němec-
ká DEA, která ji kompletně přestavěla. V roce 
2000 čerpací stanice šla do majetku Shell 
Czech Republic. Takže od začátku nového mi-
lénia jsem u firmy Shell a  teď mám v nájmu 
celkem 6 čerpacích stanic. Čtyři v Plzni a dvě 
na oboustranné odpočívce dálnice D5 v Sojo-
vicích u Rokycan.

Co vás na profesi zkušeného provozovatele 
čerpacích stanic nejvíc uspokojuje?
Se značkou Shell se mi vyplnil můj klukovský 
sen, od malička jsem velikým fandou formu-
le 1 a týmu Ferrari, který je pevně se Shellem 
propojený. Celý den v práci jsem ve firemním 
oblečení nebo jindy v  triku z  Ferrari shopu 
a jakmile se jede nějaký závod, sednu si, fan-
dím a  nikdo mě nesmí rušit. Ale nejvíce mě 
baví pochopitelně práce s lidmi, se zákazníky 
a především se zaměstnanci.  

Na šesti velikých stanicích máte velký 
počet zaměstnanců, jak se vám je daří 
motivovat?
Zaměstnance vedeme k tomu, aby se v práci 
snažili, podle jejich výkonu jsou hodnoceni. 
Zavedl jsem pro ně zaměstnanecký program 
s  bonusy. Těm nejlepším zařizuji různé od-
měny například pobyty v  Třeboni, masáže 
a podobně. Je to motivace i pro ty, kteří třeba 
zrovna nově nastoupí, aby věděli, čeho mo-
hou dosáhnout.

Na slovíčko s nájemcem

Karel Kripner (1957)
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Stoleté kaliště v centu Ostravy

Ostravská rafinérie minerálních olejů. V  roce 
2001 zkrachovala, nevyrábí od roku 1997. 
Do té doby sto let produkovala ropné odpa-
dy z výroby. Do areálu dnešních lagun se od 
konce 19. století ukládaly odpady z rafinérské 
výroby, ve 20. století k nim přibyly odpady z re-
generace použitých mazacích olejů. Nahroma-
dilo se jich asi 300 tisíc tun ve třech jímkách. 
Odpady jsou toxické, silně páchnou, ohrožo-
valy podzemní vody. Areál lagun Ostrama leží 
uprostřed Ostravy, jen kilometr od sídliště Fi-
fejdy. 

Vzhledem k  náročnosti likvidace lagun 
převzal po ukončení činnosti chemičky Ostra-
mo v roce 1996 odpovědnost za tuto ekologic-
kou zátěž stát. Správu a zajištění sanace lagun 
dostal na starost státní podnik Diamo. V roce 
2003 stát vypsal na likvidaci lagun veřejnou 
soutěž, garantovanou do výše 4 mld. Kč, které 
byly později zvýšeny na 4,2 mld.

Čistá Ostrava

V roce 2004 získalo zakázku Sdružení Čistá Os-
trava vedené firmou Geosan (Group). Zavázalo 
se za zhruba 2,6 miliardy korun zpracovat do 
roku 2010 asi 200 tisíc tun tekutých i pastovi-
tých odpadů obsahujících mimo jiné toxické 
těžké kovy a  polychlorované bifenyly. V  roce 
2015 měla být hotová i kompletní rekultivace 
zamořeného území. Sdružení slibovalo, že la-
guny zavápní, vytěží a smícháním s uhelným 
prachem vyrobí přes 400 tisíc tun alternativ-
ního paliva pro elektrárny a  cementárny, což 
bude mít i ekonomický efekt. Zkušební těžba 
začala v roce 2008.

Vývoz paliva z kalů do Polska

Palivo se ale nedařilo v českých cementárnách 
a případně elektrárnách či kogeneračních spa-
lovnách v  dostatečném množství udat, a  tak 
od roku 2009 137 000 tun palivových směsí 

převzaly k využití převážně v Polsku dvě české 
a dvě polské firmy a prostřednictvím firmy Bal-
tom, která pro Čistou Ostravu zajištovala zpra-
cování a distribuci kalů, je vyvezly na skládku 
u Katovic. Na tomto místě je nutné dodat, že 
palivová směs GEOBAL 4 (zhruba 80 % kalů + 
20 % vápna) měla příslušný certifikát a  bylo 
možné ji volně obchodovat v  EU. Likvidace 
ostravských ropných lagun tak od roku 2010 
zaměstnávala i polské úředníky. Tamní Inspek-
ce životního prostředí prověřila sklad v Katovi-
cích. Následně o problémech Poláci informova-
li české ministerstvo životního prostředí. V roce 
2011 musela Čistá Ostrava vývoz do Polska za-
stavit poté, co polské úřady označily palivo za 
nebezpečný odpad a  požádaly české orgány, 
aby zajistily odvoz 20 000 tun zpět do Česka. 

Žaloba městských částí 
a exekuce

V roce 2011 se na lídra Sdružení Čistá Ostrava 

Likvidace ropných zátěží

Historie více než desetileté likvidace největší ekologické 
zátěže v Česku – ropných lagun bývalé Ostravské rafinérie 
minerálních olejů Ostramo má své pokračování. Pro Ostravu 
a její obyvatele letos vysvitlo pověstné světýlko na konci 
pořádně dlouhého a černého tunelu.

Ostravské ropné laguny 
– světlo na konci tunelu
Ostravské ropné laguny 
– světlo na konci tunelu
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společnost Geosan doslova navalily v několi-
ka vlnách nečekané problémy. V říjnu Centrál-
ní městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 
podává trestní oznámení, aby se prověřily 
úniky nebezpečných látek z lagun. Obyvatelé 
Ostravy už několikrát čelili vysoké koncentra-
ci oxidu siřičitého, který se uvolnil při sanaci 
ropných lagun. Starosta Moravské Ostravy 
a Přívozu Jiří Havlíček tehdy potvrdil, že kvůli 
zápachu si na radnici stěžovalo stále více lidí. 
Došlo k  masivnímu úniku škodlivých látek, 
ohrožující obyvatele sídlišť Fifejdy a části cen-
tra Ostrava Přívoz, kde byly koncentrace znač-
ně překročeny. To už se úniky zabývá inspek-
ce životního prostředí. Následující rok byla 
za chybu při sanaci ropných lagun v Ostravě 
udělena Českou inspekcí životního prostře-
dí pokuta společnosti Geosan Group ve výši 
5,5  milionu korun. Firma těžila kaly intenziv-
něji, než mohla, a do ovzduší uniklo nadlimit-
ní množství oxidu siřičitého. Lidi v okolí jedné 
z  největších ekologických zátěží proto trápil 
nepříjemný zápach. 

Další ránou pro Geosan bylo rozhodnutí 
Okresního soudu v Kolíně o uvalení exekuce 
na základě obchodního sporu ve výši nece-
lých 75 milionů korun se sudbdodavatelskou 
firmou Baltom z Liberce. Přestože Geosan čelil 
exekuci, mohl na lagunách dál pracovat (pří-
pad insolvence byl ve smlouvách totiž ošet-
řen). Baltom až do jara 2011 těžil ropné kaly 
z  lagun bývalé ostravské chemičky Ostramo 
a zpracovával je na alternativní palivo, určené 
ke spalování v elektrárnách či cementárnách. 
Geosan ale firmě vypověděl smlouvu, podle 
Baltomu neoprávněně, a uzavřel novou s par-
dubickým Šamonilem. Navíc ji údajně zůstal 
dlužen 100 milionů korun. Firmy se následně 
přou o to, kdo komu dluží. 

Spása na druhé straně republiky?

Sdružení Čistá Ostrava v roce 2011 stálo před 
reálnou hrozbou statisícových sankcí, pokud 
by obsah lagun nestihlo odtěžit do konce roku. 
Těžba proto pokračovala a 110 000 tun paliva 
GEOBAL 4 z  Ostravy bylo odvezeno a  mezi-
deponováno na skládce odpadu společnosti 
CELIO v Litvínově. Sdružení tak stihlo sjedna-
né množství kalů odtěžit a  odvézt. Palivo je 
majetkem společnosti Lafarge Cement, která 
jej měla spálit v cementárně v Čížkovicích. Ta 
nejprve zkušebně spálila několik dávek, aby 
se prověřilo dodržení emisních limitů. Zkouš-
ky dopadly pozitivně a cementárna měla kaly 
pálit příštích pět let. Proti tomu ale v listopadu 
téhož roku demonstrovalo na 500 lidí v Tepli-
cích, Lovosicích a Litoměřicích.

Lidem i  samosprávám a  vedení okolních 
obcí a měst také vadilo, že se o věci rozhodo-
valo bez vědomí veřejnosti, přestože skládka 
i  cementárna měly všechna potřebná povo-
lení úřadů dle legislativy. Petici ale už pode-
psaly tisíce lidí. Účastníky akce nerozptýlila ani 
ujištění ze strany cementářů nebo Ústeckého 
kraje, který se snažil občanům doložit, že ne-
bezpečí nehrozí a emise zůstanou pod povo-
lenými limity. Pořádající občanská iniciativa 
Proti kalům v  tlaku na kompetentní orgány 
nepolevila. Na skládce CELIO a v cementárně 

v Čížkovicích bylo provedeno na 40 (!) kontrol 
ČIŽP a  jiných orgánů, ale ty žádné porušení 
nezjistily.  

Vícenáklady

Sdružení Čistá Ostrava slíbilo vyčistit území 
po sto let staré chemičce za 2,6 miliardy korun 
(bez DPH). Doposud byly vyfakturovány nákla-
dy ve výši 1,53 mld. Kč bez DPH, z toho bylo vy-
naloženo cca 710 mil. Kč na odtěžení kalů, 300 
mil. Kč na vybudování infrastruktury, sítí 

Třídění paliva GEOBAL 4. Odstraňování nadsítného z paliva GEOBAL 4.

Pohled na lagunu R3 z technologie nepřímé termické desorpce. Zavápňování kalů v laguně R3. Aplikace oxidu 
vápenatého do kalů v laguně R3 pomocí zařízení Allu PM 500 (power mixer) a Allu PF 7+7 (pressure feeder)
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a  přípravy pro sanaci zemin a  520 mil.  Kč 
na čerpání a čištění podzemních a lagunových 
vod. O další částku sanaci měla prodražit úpra-
va nefungující linky na čištění zemin areálu 
Ostrama. DIAMO nemohlo zařízení bez dalších 
nutných úprav pro zajištění bezpečnosti uvést 
do plného provozu. Čistá Ostrava neúspěšně 
žádala příplatek půl miliardy korun, na což 
státní podnik odmítá přistoupit. 

2012 – Zastavení těžby

Otazníků kolem ceny vyskočilo víc. Údiv vzbu-
dilo především „dodatečně objevených“ 70 ti-
síc tun kalů v třetí, nejmladší laguně Ostrama. 
Ty jdou nad rámec původní smlouvy a přijdou 
nejméně na 210 milionů korun, ale jen v pří-
padě, pokud se najdou cementárny, které jej 
spálí. 

Poslední jímka obsahuje přesně o  polo-
vinu více odpadu, než jak tvrdily předběžné 
průzkumy. Podle šéfa ostravské divize Dia-
ma Josefa Havelky průzkumné sondy před 
lety narazily na „falešné dno“, tedy ztvrdlou 
krustu tři metry pod hladinou nádrže. Dle 
pamětníků se tam navážela stavební suť 
a  předpokládalo se, že v  laguně R3 je cca 3 
metry kalů a cca 3 metry stavební sutě. Nyní 
se ukazuje, že v laguně R3 bude jen malá část 
stavební sutě. Přesné záznamy o tom, co se do 
lagun ukládalo, nejsou a těžko se odhadova-
lo množství i  složení. Jenomže jímka má na 

všech dostupných nákresech hloubku mezi 
5 a 5,5 metru. Průzkumné práce prováděla pro 
DIAMO v roce 2001 odborná firma Geologický 
průzkum Ostrava a  pochybnosti o  množství 
nastaly až v roce 2011 při odtěžování laguny 
R3. Čistá Ostrava laguny čistí od roku 2007, 
jímky měla vyprázdnit do konce roku 2011. 
Až v průběhu roku 2011 po odtěžení plánova-
ného množství bylo upřesněno množství tzv. 
nadbilančních kalů.

Sanace lagun se v  roce 2012 zastavila 
a připravovala se další sanace, pracovalo se na 
zadávacích podmínkách a následně na dvou-
kolové soutěži, která byla završena podpisem 

smlouvy na likvidaci zbylých kalů v  prosinci 
2015. Zatím bylo z  lagun vytěženo 200 tisíc 
tun kalů, konkrétně z laguny R3 byly vytěženy 
zhruba dvě pětiny kalů. 

Betonový sarkofág

Proti pronikání ropných látek do podzemních 
vod je území okolo lagun spolehlivě zabez-
pečeno prostřednictvím udržovacího čerpání 
z vrtů v okolí lagun. Čerpání spolehlivě chrání 
podzemní vody v okolí před kontaminací (po-
dobně je například zabezpečen areál rafinérie 
Kralupy).

Panoramatický pohled na ostravské laguny (zleva R3 - R2 a část již zlikvidované R1)

Zavápňování kalů v laguně R2. Aplikace oxidu vápenatého do kalů v laguně R2. 
V popředí zařízení Allu PF 7+7 (pressure feeder)
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Neutuchající tlak ze strany obyvatel síd-
lišť v okolí lagun, které je obtěžují zejména zá-
pachem, a také municipalit na příslušné orgány 
přinutil novou politickou reprezentaci státu se 
problému sanace letité zátěže aktivně věnovat. 
Ministerstvo financí chtělo nejprve sanaci lagun 
převzít pod sebe a rozhodně už na ni neposílat 
žádné miliardy korun navíc. Začátkem minulé-
ho roku přišlo Ministerstvo financí s  návrhem 
na místo vytěžení laguny zalít betonem a nadli-
mitní objem kalů skrýt pod jakýsi sarkofág. „Co 
mně na celém projektu vadí, to je představa, že 
se zeminy strčí do jakýchsi kontejnerů, odjedou 
k uskladnění na druhý konec republiky. Není jed-
nodušší vytvořit jednu velkou konzervu přímo 
v té lokalitě?“ ptal se Závodský. Radní Moravsko-
slezského kraje tuto variantu několikrát důrazně 
odmítli. V  Ostravě ale představa obří betonové 
plochy místo vyčištěné půdy vyvolala zděšení. 

Vítěz tendru a čtyři náhradníci 
v záloze

Vicepremiér a ministr financí Andrej Babiš (ANO) 
při své návštěvě na místě loni na jaře vyslovil 
výhrady vůči jednacímu řízení bez uveřejnění 
na sanaci vod ve výši 818 milionů korun. Bylo 
podle něj nejméně o  168 milionů předražené. 
Řízení bylo později zrušeno. Ministerstvo financí 
nakonec nad největší ekologickou zátěží v zemi 
převzalo iniciativu s cílem učinit maximum pro 
to, aby náklady byly co nejnižší. Při řešení sanace 
lagun ale nakonec Babiš našel s Diamem shodu 
a podpořil jím vypsané otevřené výběrové řízení 
na definitivní odstranění kalů. 

Tendr na odstranění jedné z největších eko-
logických zátěží v  Česku vyhrála firma AVE CZ 
odpadové hospodářství a loni v prosinci se stát-
ním podnikem Diamo už podepsala smlouvu na 
odstranění 91 562 tun takzvaných nadbilančních 
kalů. Stát za to zaplatí téměř 430 milionů korun 
bez DPH. Zakázku vyhrála firma AVE díky nejnižší 
ceně. Původně se odhadovalo, že sanace bude 
stát dvojnásobek, tedy necelou miliardu. Ministr 
průmyslu a obchodu Jan Mládek z ČSSD uvedl, 
že nejprve byla v užším zadávacím řízení uzavře-
na rámcová smlouva s pěti uchazeči. Ti následně 
předložili nabídku k uzavření prováděcí smlou-
vy. Výsledek výběrového řízení schválilo minis-
terstvo financí. Pokud by technologický postup 
vítězné firmy neuspěl v procesu EIA, umožňuje 
rámcová smlouva podniku Diamo, aby vybral 
dalšího z pěti kandidátů. 

Budou kaly zlikvidované do tří let?

Podle šéfa ostravského závodu Diamo Josefa 
Havelky si firma AVE musí zajistit příslušná povo-

lení a odvézt kaly z areálu do tří let a má celkem 
pět let na to, aby kaly energeticky využila nebo 
jinak zlikvidovala. Lhůta 36 měsíců na odtěžení 
kalů a jejich odvezení z areálu lagun začala běžet 
podpisem smlouvy.

Společnost AVE tak bude mít obtížný úkol: 
Nalézt místo, kde bude moci odpad uskladnit 
a  spálit. Přestože měření ČIŽP u  cementárny 
v Čížkovicích na Litoměřicku prokázala, že pálení 
ropných kalů z  ostravských lagun v  cementár-
ně není zdraví škodlivé a uznávají to i účastníci 
někdejších protestů proti spalování, jedním de-
chem ale zdůrazňují, že nechtějí, aby po spálení 
první várky cementárna dovezla další. I organi-
zátoři někdejších protestů připouštějí, že se obá-
vali zbytečně. Přesto se na Litoměřicku stávají 
ostravské kaly aktuálním tématem. 

Odpadová společnost AVE se tak musela po-
ohlédnout i po jiných místech, kde by bylo mož-
né kaly spálit. V podkladech pro soutěž uvedla, 
že zvažuje skladování u  Čáslavi a  spalování 
v  cementárně v  Práchovicích a  ve vlastní spa-
lovně průmyslových odpadů v areálu bývalého 
Kaučuku v Kralupech nad Vltavou. Materiály už 
pročítali i na zdejší radnici a jsou proti. AVE zatím 
tvrdí, že má ještě dost času, aby řekla, jak s kaly 
definitivně naloží. Za necelé dva roky již musí být 
všechna povolení včetně časově náročné studie 
vlivu na životní prostředí. Pokud to AVE nedo-
káže, smlouva s ní bude ukončena a nastupuje 
další v pořadí podle výsledků výběrového řízení. 

Finální sanace 

Dnes již je téměř jisté, že ropné kaly z Ost-
ravy za pár let zmizí. Dekontaminace zemin 

předmětem veřejné zakázky nebyla. Odtě-
žení a likvidace zbývajících 92 tisíc tun nad-
bilančních kalů jsou pouze jednou z  fází 
sanace lagun, velmi důležitou a  klíčovou, 
ne však poslední. Na odvoz ropných kalů 
by měla navázat sanace kontaminovaných 
zemin na dně a  podél stěn lagun, jejichž 
množství se odhaduje téměř na 400 tisíc 
tun. Na finálním dořešení sanace pracuje 
společně MF, MŽP, MPO, Diamo, Krajský 
úřad MS kraje a  Statutární město Ostrava. 
Definitivní využití území je dáno platným 
územním plánem, který musí Diamo jako 
zpracovatel návrhu konečného stavu sana-
ce lagun Ostramo respektovat. 

Politická reprezentace Moravskoslez-
ského kraje připouští výhradně komplexní 
dekontaminaci celého území okolí lagun 
zasaženého ropnými látkami. Podle Barba-
ry Stalmachové z Institutu enviromentální-
ho inženýrství Hornicko-geologické fakul-
ty ostravské VŠB-TUO by nejvhodnějším 
řešením sanace byla jednoznačně obnova 
funkčního využívání celého areálu. „Existu-
je mnoho možností, ať už obnova směrem 
k  využití v  rámci lehkého průmyslu, nebo 
naopak směrem k  lesnickým či parkovým 
úpravám. Přínosem by mohl být lesopark 
i  znovuoživení krajiny živočichy,“ popsala 
Barbora Stalmachová. 

�� AUTOR: Tomáš Mikšovský 
FOTO: AVE, MPO, DIAMO, 
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Řešení pro ochranu životní prostředí a správu palivových 
nádrží z Tokheim ProGauge vám pomohou spravovat palivové 
nádrže a více profitovat prostřednictvím efektivního řízení 
zásob paliv. ProGauge nabízí snížení nákladů, zjednodušení 
realizačních procesů a odstraňuje riziko úniku paliv a jejich 
ztrát. Výběrem výrobků TOKHEIM víte, že budete mít lokální 
podporu od předního světového maloobchodního specialisty 
na palivové hospodářství.

Chytřejší  řešení
pro správu
palivových nádrží

•	 XMT	sondy	Přesné a dlouhodobě 
spolehlivé drátové a bezdrátové 
sondy s inteligentní technologií pro 
zvýšení spolehlivosti a kvality.

•	 MagLink	LX	Příští generace systémů 
řízení zásobníků paliv, který 
nabízí flexibilní přístup k měření 
palivových nádrží.

•	 3D	Laser	Bezpečný, rychlý a 
nákladově efektivní automatický 
kalibrační systém zásobníků paliv.

Better	quality	all	round	 Website:	www.tokheim.cz			|			Email:	info@tokheim.cz	

Drátové a bezdrátové XMT sondy MagLink LX konzola 3D	Laser
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Likvidace ropných zátěží

Na likvidaci ropných lagun v Koramu Kolín, Paramu Pardubice 
a Unipetrolu Litvínov/Kralupy a koneckonců i na likvidaci 
ostravských lagun po zaniklém Ostramu se v minulosti 
významnou měrou podílela Cementárna Lafarge Čížkovice 
u Lovosic.

Likvidaci ropných kalů ideálně  
zajistí cementárny

Cementárny versus  
spalovny odpadů

Jedním z  nejekologičtějších a  nejšetrněj-
ších způsobů odstranění ropných odpadů 
ze starých ekologických zátěží je jejich tzv. 
spoluspálení v cementárnách. Ve vyspělých 
členských zemích EU je spalování alterna-
tivních paliv připravených na bázi průmy-
slových odpadů v  cementárnách zásadně 
preferováno před spalováním ve spalov-
nách, ryze účelově nazývaných Zařízení pro 
energetické využití odpadů (ZEVO). Ener-
getické využití alternativního paliva pro vý-
robu tepla a elektrické energie ve spalovně 
ZEVO je totiž výrazně nižší než energetické 
využití v cementárně. 

Po stránce ochrany životního prostředí 
jsou cementárny a ZEVO zcela srovnatelné. 

Energetické využívání odpadů spoluspa-
lováním je totiž upraveno řadou přísných 
evropských a  českých norem, především 
zákonem o  Integrované prevenci a  ome-
zování znečištění. Cementárny a  ZEVO 
kontinuálně měří předepsané ukazatele 
a  Krajský úřad i  Česká inspekce životního 
prostředí pravidelně a velmi přísně výkazy 
kontrolují. Navíc minimálně 2x ročně nezá-
vislá akreditovaná laboratoř provádí kont-
rolní měření emisí.

Dokonalé a bezezbytkové 
spalování 

Podstatou srovnávání účinnosti nebo, chce-
te-li, dokonalosti procesu likvidace nebez-
pečných ropných látek v cementárně a ZEVO 
je pracovní teplota pece, která je určující pro 

Cementárny s povolením pro spoluspalování odpadu 

P. č. Provozovatel Adresa provozovny Kapacita 
spalované-
ho odpadu 
(t/rok)

Množství 
spáleného 
odpadu                           
(t/rok 2012)

Množství 
spáleného 
odpadu                           
(t/rok 2013)

Množství 
spáleného 
odpadu                           
(t/rok 2014)

Pozn.

1 Českomoravský 
cement, a.s.

Praha 16 – Radotín 88 000 0 0 0 Odpad byl zatím využíván pouze 
v roce 2007 pro emisní měření.  

2 Lafarge Cement, a.s. Čížkovice 100 000 67 799 62 475 75 714

3 CEMEX Cement, a.s. Prachovice 70 000 53 653 49 001 59 662 Dne 27.1. provedla ČIŽP kontrolu 
spojenou s přezkumem Krajského 
úřadu Pardubického kraje, která 
byla zaměřena zejména na pří-
pravu provozovatele zařízení na 
zavedení závazně stanovených 
závěrů o nejlepších dostupných 
technikách (BAT).

4 Českomoravský 
cement, a.s.

Mokrá-Horákov 113 800 59 474 57 102 60 414

5 Cement Hranice, a.s. Hranice 45 000 25 297 24 598 32 313

Seznam povolení ke spalování a spoluspalování odpadů  je zveřejňován na stránce (http://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/oez/emise/spalovny/evidence/index.html). 
Všechna zařízení pro spoluspalování odpadu mají integrovaná povolení, která jsou dostupná na stránkách IPPC( www.ippc.cz/obsah/integrovana-povoleni/seznam-provo-
zovatelu-a-jejich-integrovana-povoleni/)
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snadná implementace do stávajícího systému 

24/7 provoz díky samoobslužnému ovládání
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MYCÍ A ČERPACÍ 

technologickou náročnost dalších technologických stupňů zpracová-
ní produktů spalování. 

Cementářská rotační pec je ideálním zařízením k energetickému 
využívání spalitelných odpadů. Při teplotě plamene 2100 °C a při ně-
kolikasekundovém zdržení hořícího paliva v až 15 m dlouhém plame-
ni dojde k dokonalému spálení všech organických látek. Vysoké tep-
loty spalin zaručují dokonale spálení všech nebezpečných látek, jako 
jsou například PCB. Při slinování, kdy surovinová moučka je roztave-
na, jsou veškeré prvky obsažené v palivu (jako je například síra, žele-
zo, hliník a těžké kovy) pevně zavázány do krystalické mřížky slinku. 
Systém cyklónových odlučovačů funguje jako účinný filtr k zachycení 
kyselých součástí kouřových plynů (SO2, HF, HCl). Dochází k rychlému 
zchlazení spalin a je tak zabráněno zpětné syntéze a tvorbě ještě ne-
bezpečnějších látek, např. dioxinů. 

Spalovny ZEVO jako například AVE Kralupy nad Vltavou, kterou 
její provozovatel plánuje využít pro spálení ropných kalů z  ostrav-
ských lagun, pracuje ve srovnání s  cementárnami při polovičních 
teplotách. Spalovací část tvoří rotační pec a dohořívací komora. Tep-
loty zde dosahují až 1100 °C. Potřebnou teplotu spalování zajišťují 
přídavné hořáky na zemní plyn a topný olej. Dalším technologickým 
stupněm je tzv. dohořívací komora s dobou zdržení min. 2 s., která za-
jišťuje úplný rozklad organických látek. Nespalitelný zbytek odchází 
ve formě škváry nebo strusky. 

Nedostačující kapacita ZEVO 

Důležitým faktorem je také kapacita ZEVO a cementáren (viz tabulka). 
V  optice požadavku zvládnout likvidaci ostravských kalů v  rozsahu 
necelých 100 000 tun do cca pěti let je celková maximálně povolená 
roční kapacita spalovny AVE Kralupy 10 000 tun takřka zanedbatel-
ná ve srovnání s cca desetinásobnou kapacitou cementáren. Pokud 
by navíc byla využita celá kapacita spalovny jen na zpracování kalů, 
musela by společnost AVE ročně předisponovat část spalovaných 
odpadů na jiné zpracovatelské (popřípadě skládkové) kapacity, což 
představuje další nepřímé navýšení zátěže životního prostředí. Tento 
problém sekundární ekologické zátěže v  případě cementáren díky 
jejich nevyužitému potenciálu pro spalování alternativního ropného 
paliva zcela odpadá.

Bezpečná a efektivní likvidace ropných zátěží

Likvidace ropných kalů úpravou na alternativní palivo s jeho násled-
ným spálením v cementárnách je nejen ekologicky šetrná a mimo-
řádně efektivní. Alternativní palivo na bázi ropných kalů je pro ce-
mentárny totiž mnohem levnější než uhlí nebo plyn. Výhodné pro 
cementárny je mnohdy navíc to, že za využití alternativního paliva 
dostávají zaplaceno. Spalování v cementárnách je na rozdíl od spa-
loven bezezbytkové, jelikož zde žádný nespalitelný zbytek nevzniká. 
Ten se stává součástí slinku a nahrazuje tak část suroviny pro výsled-
ný produkt a odpadá tedy nutnost jeho dalšího zpracování. Cemen-
tárna je momentálně jediným (a v případě Lafarge Čížkovice praktic-
ky prověřeným) zařízením v republice, které může alternativní palivo 
na bázi ropných kalů bez jakýchkoliv dalších investic bezpečně spálit. 

�� AUTOR: Tomáš Mikšovský 
FOTO: Lafarge Cement 

ZDROJ: ČHMU, Lafarge Cement, EC Kralupy, AVE, MPO, VŠCHT/Petroleum.cz
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Post Paris – Future of Fossil Fuels

Jak bude vypadat trh s pohonnými hmotami za 5, 10 nebo 
20 let? Atributy budoucnosti trhu pohonných hmot byly 
nosným tématem Mezinárodní konference v režii Evropské 
asociace nezávislých petrolejářů (UPEI), která se konala 
10. 3. 2016 v Praze.

Jak na emise skleníkových plynů? 
Vyšší efektivitou stávajících motorů

Mezinárodní konferenci o  budoucnosti auto-
mobilových paliv za českou stranu spoluor-
ganizovaly asociace SČS, ČAPPO a  společnost 
W.A.G payment solutions v  pražském hotelu 
Radisson Blu Alcron. Role moderátora se zhos-
til Attila Dsupin, který je českému trhu dobře 
znám ze svého několikaletého angažmá v čele 
tuzemské pobočky Slovnaftu. Více než sedm-
desátka hostů si vyslechla pět přednášek a ná-
slednou panelovou diskusi.

Cílem je bezuhlíková ekonomika

Vojtěch Kotecký (Glopolis Praha) uvedl všechny 
přítomné do tématu. Shrnul výsledky pařížské 
konference z  pohledu ochrany životního pro-
středí a  připomněl dohodu učiněnou všemi 
účastníky – příspěvek ke globální změně po-
časí způsobený lidskou činností by neměl pře-
sáhnout 2 stupně Celsia, lépe by bylo, kdyby 
to bylo jen 1,5 stupně. V praxi to znamená, že 

kolem roku 2070 (tedy za 50 let!) by již neměly 
existovat energetické zdroje založené na spa-
lování fosilních paliv, lidská aktivita by se měla 
transformovat na „bezuhlíkovou ekonomiku“. 
A nejen to, zároveň bude třeba najít technolo-
gie schopné odčerpávat CO2 z  atmosféry. Do-
pad na zdroje paliv v dopravě je zřejmý.

Snaha snížit závislost EU na 
dovozu fosilních paliv

Philip Good (Evropská komise, DG Energy) do-
plnil Vojtěcha Koteckého poznámkou, že „Paříž“ 
vlastně představuje první celosvětovou doho-
du. Dohoda definuje cíl, ale nikoli cesty, jak ho 
dosáhnout. Ty budou průběžně nastavovány ve 
formě závazků jednotlivých účastníků dohody 
a kontrolovány v pětiletých cyklech. Podstatné 
také je, že dohoda v sobě zahrnuje i princip po-
moci rozvojovým zemím a to jak v podobě eko-
nomické, tak v podobě transferu nízkoemisních 

a bezemisních technologií. Pokud by v politice 
EU zůstala nadále platná dnešní pravidla, pak 
výsledkem bude, že globální teplota nevzroste 
„jen“ o 2 °C, ale o  téměř 5 °C. To znamená, že 
v příštích letech musí dojít k dalšímu zpřísňová-
ní povolených emisí skleníkových plynů. V roce 
2030 chce EU dosáhnout 40% a v roce 2050 až 
80% snížení emisí proti stavu v roce 1990. 

Zajímavá byla jeho predikce energetic-
kého mixu (a  to je téma, na kterém se svým 
týmem pracuje). Snižování emisí má být dosa-
ženo zejména snižováním energetické nároč-
nosti, tedy spotřeby energie. Z hlediska zdrojů 
se do roku 2030 očekává zejména významný 
pokles spotřeby uhlí, které bude nahrazováno 
obnovitelnými zdroji. Fosilní kapalná a plynná 
paliva, stejně jako jaderné energie si zhruba 
zachovají své stávající podíly na energetic-
kém mixu. Podstatná byla i citace východiska 
politiky Evropské unie související s  dopravou. 
„V sektoru dopravy je důležité snižovat emise 
skleníkových plynů a  snížit naši závislost na 
dovozu fosilních paliv“. Nárůst využití obnovi-
telných zdrojů by se měl soustředit zejména na 
sektor výroby elektrické energie. Podle Philipa 
lze proto předpokládat, že cestou, jak snižovat 
emise skleníkových plynů z dopravy, bude ve-
dle využití elektromobilů využívajících elektři-
ny z  obnovitelných zdrojů další zefektivnění 
stávajících spalovacích motorů (nižší spotřeba, 
nižší emise). 

Vývoj efektivních  
automobilových motorů

Ilja Lingorski se na situaci podíval suchým po-
hledem liberálního ekonoma. V  příštích pěti 
letech bude investováno 400 miliard dolarů do 
vývoje automobilových motorů s cílem zvyšo-
vat výkon, snižovat spotřebu a plnit požadavky 
různých regulačních opatření. Na grafech uká-
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zal, jak se USA staly za posledních několik let 
díky těžbě břidlicového plynu z dovozce ener-
gie vývozcem. Břidlicovému plynu také zřejmě 
vděčíme i za dnešní nižší ceny energií. Na dal-
ších obrázcích ilustroval naopak závislost Evro-
py na dovozu ropy a plynu. Obě tato paliva je 
schopna Evropa pokrýt vlastními zdroji z třeti-
ny až poloviny. U zemního plynu je však rizikem 
až 100% závislost některých zemí na jediném 
zdroji (dovozu z Ruska). I přesto, a v souvislosti 
s  předpokládaným dalším nárůstem nákladní 
kamionové dopravy (očekává se 17% nárůst do 
roku 2030) považuje zemní plyn za velmi po-
třebný a cenově dostupný zdroj.

Méně skleníkových plynů  
z nafty než CNG

Laura Lonza z  Joint Research Centre byla po-
žádána o  porovnání emisí skleníkových plynů 
z různých energetických zdrojů v dopravě, což 
pro ni bylo jako spoluautorku „Well to Wheels 
Analysis“ snadným úkolem. Laura vystupovala 
jako vědec, její prezentace byla založena niko-
li na politických rozhodnutích a  deklaracích, 
ale na měřitelných faktech. Závěry jsou jasné 
– dnešní emise skleníkových plynů ze zemní-
ho plynu využitého v dopravě leží někde mezi 
naftou a  benzinem. Předpokládá se jejich sni-
žování zejména díky efektivnějším plynovým 
motorům, naftu by CNG mohlo dohnat, ale ni-
koli předehnat, někdy po roce 2020. Přitom za 
vysokými emisemi skleníkových plynů z  CNG 
není vlastní spalování v motoru, ale úniky me-
tanu při těžbě a manipulaci. 

Vědci z JRC říkají, že žádnou ze známých 
technologií ani žádný ze známých zdrojů ne-

Ivana Indráčka, jednoho z organizátorů, který na konferenci vystupoval v dvojroli 
předsedy SČS a vicepresidenta UPEI, jsme se zeptali, proč v Praze a proč právě toto 
téma?
Už když jsme s Martinem Vohánkou, který je se svou firmou WAG Payment Solutions, také 
členem UPEI, kolegy z ostatních zemí zvali na pravidelnou jarní konferenci do Prahy, vě-
děli jsme, že příležitosti využijeme i k uspořádání významnější a přitom tematicky úzce 
založené akce. Odpověď na první část otázky je tedy jasná – využili jsme příležitosti, kdy 
se v Praze sešlo celé UPEI. Na mezinárodní konferenci snadněji seženete zajímavé před-
nášející. A českým účastníkům jsme zase chtěli dát příležitost setkat se se zahraničními 
kolegy a konkurenty.

A to téma?
Konečné rozhodnutí o tématu padlo až v půli prosince a to pod dojmem výsledků paříž-
ské klimatické konference. Potvrdili jsme si, že v  Bruselu často slýchaná hesla jako „de-
karbonizace“ nebo „bezuhlíková ekonomika“ začínají nabývat reálné podoby. A že vedle 
těch všech direktiv o infrastruktuře pro alternativní paliva, o značení paliv, o výkaznictví 
původu zboží a všeho dalšího, co se v Bruselu nachystalo a chystá, se tu objevuje jedno 
velké a zásadní téma, které s sebou nese obrovský otazník. Jak vůbec bude vypadat trh 
s pohonnými hmotami za 5, 10 nebo 20 let? Jak rychlá bude jeho proměna? Tohle je ta 
hlavní diskuse, kterou musíme vést, protože na jejím výsledku závisí sama existence firem 
v jejich dnešní podobě. A pro mne osobně bylo velkou motivací, aby na konferenci ho-
vořily nezpochybnitelné autority a jasně potvrdily, že východiska, na kterých stojí český 
Národní akční plán čisté mobility, stojí na vodě a jsou cíleně zkreslena.

Bylo těžké získat přednášející? Vždyť jen dva z pěti byli z Česka.
Chtěli jsme samozřejmě pozvat jen ty nejlepší a zároveň jsme chtěli poskládat pětilístek 
osobností, z nichž každá se na téma konference podívá z jiného úhlu. A myslím, že se to 
docela povedlo. Například Laura Lonza je spoluautorkou jedné z rozhodujících studií, na 
kterých je založena celá evropská „dekarbonizační“ politika. Philip Good je součástí týmu 
připravujícího evropskou strategii 2030 v energetice. Ilja Lingorski reprezentuje čistě ne-
závislý ekonomický a liberální pohled na věc. Vojta Kotecký patří k nejznámějším a nejci-
tovanějším českým environmentalistům. A každý účastník konference potvrdí, že Škoda 
Auto nemohla poslat nikoho lepšího než Michala Kaderu.

Musím potvrdit, že konference byla skutečně hodně zajímavá.
Dobrou zprávou pro ty, kteří se nemohli zúčastnit, je, že jsme záznamy všech přednášek 
i panelové diskuse zpřístupnili na youtube kanálu SČS. Přednášky Laury Lonza a Philipa 
Gooda jsou navíc opatřeny českými titulky.

Konference Post Paris – Future of Fossil Fuels

lze považovat za obecně dobrý nebo obec-
ně špatný. Budoucnost je v  pestré nabídce 
možností, které reflektují lokální zdroje. To 
platí samozřejmě pro bioplyn, bionaftu, ale 
i  výrobu elektrické energie, která má být 
použita jako energetický zdroj v  dopravě. 
Předpokládá se i  vyšší využívání hybridních 
vozidel, které jsou již dnes schopny význam-
něji přispívat ke snižování emisí. Hlavním 
příspěvkem však bude snižování spotřeby 
a emisí z klasických spalovacích motorů díky 
dalšímu technologickému vývoji. Některé 
technologie se ale již nyní ukazují nevhod-
nými. Například výroba vodíku ze zemního 
plynu generuje mnohem více skleníkových 
plynů než využití nafty nebo benzinu. 

Doprava produkuje  
jen 0,4 % emisí

Michal Kadera ze Škoda Auto byl požádán o po-
hled automobilového průmyslu. Připomněl, že 
emise skleníkových plynů z dopravy představu-
jí asi 0,4 % všech světových emisí těchto plynů. 
Je tedy ona snaha o snižování emisí, vyžadující 
neuvěřitelné zdroje na straně výrobců automo-
bilů, států i spotřebitelů, mířena tím správným 
směrem? Zajímavě doplnil i  prezentaci Laury 
a to doplněním emisí skleníkových plynů, které 
generuje výroba vozů. Tato fáze totiž nevyznívá 
vůbec dobře pro elektromobily.

�� AUTOR: Tomáš Mikšovský a Ivan Indráček 
FOTO: Vojta Indráček
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Infrastruktura pro alternativní paliva

Směrnice Evropského parlamentu a Rady o zavádění 
infrastruktury pro alternativní paliva.

Říká se jí AFI

Bez prostoru pro národní 
kličkování

Svůj původ vzala dne 25. ledna 2013 ještě 
jen jako návrh nového dokumentu Evrop-
ské komice a Rady pod pořadovým číslem 
5899/13. Záměrem rodičů bylo rozřešit 
z odpovědnosti jim svěřené, zda bude dřív 
na poli alternativních paliv slepice, či vej-
ce. Tedy jestli bude unijním úsilím a státy 
zajištěna alternativním palivům hmatatel-
ná pobídka či bude vyčkáváno na osvíce-
nými zákazníky vytvořenou dostatečnou 
poptávku. Bylo rozhodnuto nespoléhat na 
vrtochy zákaznické přízně, tak jako vždy 
převážně orientované komerčně s  prvky 
tradicionalismu, ale proaktivně vytvořit 
základ atraktivní nabídky, tedy infrastruk-
turu pro prodej moderních paliv i za situa-
ce, kdy zákaznický zájem ještě nedosáhne 
kritického objemu.

Pak po více než rok a půl trvajícím pro-
cesu jednání, schvalování, rozporování 
a  dohadování spatřila světlo světa směr-
nice s  označením 2014/94/EU. Ve vínku si 
nese povinnost ukládající všem členským 
státům EU převést do 18. listopadu 2016 
její obsah do národních legislativních sys-
témů. A jak už bývá u směrnic EU obvyklé, 
převážně vážně, tedy bez prostoru pro ná-
rodní kličkování, košatou kreativitu či dru-
hoplánové výklady.

Bez LPG a biopaliv 

Státy do stanoveného data zakotví do 
svých národních předpisů zásadní charak-
teristiky vzniku infrastruktury alternativ-
ních paliv a vytvoří takové podmínky, aby 
tato paliva byla v dostatečném rozsahu ve-
řejně k dispozici na lokálním trhu. Jak pro 
domácí, tak pro krajánky, neboť podsta-
tou směrnice je dosažitelná rovnocenná 
nabídka alternativních paliv pro všechny 
občany zemí EU a to na technologicky stej-
né platformě. Pro srozumitelnost a jedno-
značnost jsou podporovaná alternativní 
paliva ve směrnici vyjmenována a  dále 

je i  stanovena povinnost, jak mají vypa-
dat technické specifikace zařízení, z  nichž 
jsou dostupná. Do družiny alternativních 
paliv (či spíše by se hodilo říct médií pro 
pohon vozidel a plavidel) byl přijat zemní 
plyn v podobě stlačené i zkapalněné (CNG, 
resp. LNG), vodík a elektrická energie. Ptá-
me-li se, proč ne také biopaliva či LPG, tak 
zcela zřejmě tyto již byly shledány tržně 
vyspělými a  dostatečně podporovanými 
jinými nástroji, například nižší spotřební 
daní, a není tedy třeba jim pomáhat z ple-
nek direktivními nástroji na vznik dalších 
prodejních míst.

Implementace směrnice není 
zcela direktivní 

Systém podpory vzniku a  rozvoje nových 
médií pro dopravu by postrádal smysl, 
pokud by byl nesourodý, nekoordinovaný 
a  chyběly by mu kontrolní mechanismy. 
Zejména ty má zabezpečit koncipovaný 
a  čas od času aktualizovaný vnitrostátní 
rámec politiky, ve kterém každý členský 
stát bude deklarovat své cíle, formy pod-
pory a  následně vyhodnocovat dosažená 
plnění. Přes snahu o  sjednocení procesů 
a  termínů se nejedná u  implementace 
směrnice o  zcela direktivní mechanismus. 
Členským státům je ponechána volnost 
zohlednit stav svých ekonomik a zejména 
tradice dopravních modelů a  to i  s  ohle-
dem na geografii, neboť směrnice obsahu-
je i požadavky na lodní či dokonce námořní 
dopravu. Největší volnost je zatím přisou-
zena implementaci vodíkového paliva. To 
s  vědomím, že vodíková technologie po-
honu vozidel ještě není dostatečně pevně 
usazena v  koncepcích výrobců motorů 
a také je ještě příliš vzdálena ekonomické 
výhodnosti jiných paliv – ať konvenčních, 
či ostatních alternativních. 

Pozitivní diskriminace

Ovšem každá podpora nově zaváděných 
alternativ, a  to platí obecně nejen pro pa-

livářský sektor, v sobě vždy nese prvek po-
zitivní diskriminace a tedy skrytého čertíka 
až nezdravých výhod, jejichž dopad není 
někdy na první pohled odhadnutelný. Ne-
musíme pro příklad chodit daleko a dokon-
ce ani nemusíme opustit družinu alterna-
tivních pohonných hmot. Jak vyplynulo 
ze zkušeností německých sousedů, kteří 
v implementaci CNG předběhli mnohé stá-
ty a  začali s  ní již před více lety, pozitivní 
vliv podpory byl až překvapivě rychle utlu-
men nástupem nedávné vládní podpory 
elektromobility. Výsledkem je citelný po-
kles prodeje CNG (i automobilů na něj) na 
německém trhu, včetně zavírání viditelné-
ho počtu CNG plnicích stanic. Eso přebito 
esem a  výsledkem je sotva tak plichta. To 
ale není záměrem podpory alternativních 
paliv. Ta by měla být harmonická a  nene-
chat jedno moderní médium kanibalizo-
vat na druhém, když ještě ani nevyrostlo 
z dětských střevíčků. Podobný příklad nám 
skýtá i Slovensko, které rázným ukončením 
krátce trvajícího daňového zvýhodnění 
CNG prakticky anulovalo sotva nastartova-
né mladé odvětví. Dívejme se a poučme se. 

Ing. Pavel Šenych
Autor článku je zástupce ředitele odb. plynárenství a ka-
palných paliv Ministerstva průmyslu a obchodu a bývalý 
dlouholetý ředitel Shell Czech Republic.
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Laserová kalibrace a ověřování nádrží
•na líh, biolíh, benzíny a jiné ropné produkty
•na naftu, sloužící jako SHR
•na LTO
•na čerpacích stanicích

•Autorizované metrologické středisko (dle ČSN ISO 17025)
•Záruka kvality a stability (20 let na trhu)

Kontakt:
Houdek spol. s r.o., 

Ještědská 85, 460 08 Liberec
Tel.: 482 770 884,482 771 352, 603 858 724

info@houdeksro.cz, www.houdeksro.cz

Nejen proto byla svolána na počátek 
letošního března do Vídně dobrovolná 
porada zástupců zemí středoevropského 
regionu, kteří mají implementaci směrnice 
na starosti. Sešli se odborníci ze SRN, Ra-
kouska, Maďarska, ČR, Slovenska a Slovin-
ska a projednali své dosavadní zkušenosti 
s přípravou implementace směrnice. Z ta-
kových jednání vzcházejí právě důležitá 
naučení a  možná spolupráce, třeba v  pří-
hraničních oblastech.

Jak si stojí Česko coby člen EU?

Lze konstatovat, že žádná ostuda. Svým ob-
sahem a  členěním je již vnitrostátní rámec 
politiky prakticky na světě, především díky 
Národnímu akčnímu plánu čisté mobility, 
který schválila vláda ČR na svém jednání dne 
20. 11. 2015. Jeho obsah i členění se požadav-
kům směrnice asymptoticky blíží. A  existují 
u  nás i  další závazné dokumenty. Jmenujme 
například Dopravní politiku ČR na roky 2014 
– 2020. S  výjimkou explicitního deklarování 
elektrické energie pro pohon vozidel (elektric-
kou energii jako celek řeší energetický zákon 
458/2000 Sb.) a  veřejně přístupnou dobíjecí 
stanici, všechna ostatní alternativní média 
i infrastrukturu pro ně má česká legislativa ko-
difikovány již dnes, a to včetně vodíku. 

Jak bude postupovat další zapracová-
ní evropské směrnice? Co ještě chybí? Co je 
třeba vyspecifikovat a  kde nalezne odborná 
a  široká veřejnost zrcadlové zobrazení poža-
davků směrnice v našich zákonech?

Je zřejmé, že podstatnou část obsahu 
přenese novela zákona o  pohonných hmo-
tách, tedy zákona 311/2006 Sb. Na zákon 
o  pohonných hmotách navazuje i  směrnice 
133/2010 Sb., ve které jsou stanoveny zejmé-
na kvalitativní požadavky na jednotlivá média 
a  kterou bere při svých kontrolách v  potaz 
Česká obchodní inspekce. V  této vyhlášce 
bude muset dojít k rozšíření o požadavky na 

vodík. Určitě se některé prvky ze směrnice ob-
jeví také v zákoně 56/2001 Sb., o podmínkách 
provozu vozidel na pozemních komunikacích.

Kompatibilita plnicích hrdel 
a nabíjecích zásuvek

Ještě bude třeba zcela vyjasnit, v jakých před-
pisech budou uloženy požadavky na technic-
ké specifikace prodejních míst jednotlivých 
médií. Co se za tím skrývá? Nic menšího než 
to, aby v celé EU na sebe pasovaly koncovky 
výdejních hadic a  hrdel nádrží vozidel. No 
a u elektřiny jde o to, jak bude zajištěna kom-
patibilita přípojek, když někteří výrobci elek-
tromobilů používají systém CHAdeMO a  jiní 
zase Combo 2. Že bychom se nakonec přeci 
jen poučili z letitých mrzutostí, které panovaly 
při výrobě koncovek nabíječek všech mož-
ných mobilů a  elektronických zařízení? Jed-
notná koncovka? Proč ne. V jednoduchosti je 
elegance.

Jednotné označování produktů

Další známou neznámou je, zda ve směrnici 
navrhované jednotné označování pohonných 
médií (třeba i  rozlišením barevnými štítky), 
které chystá Evropa, bude do závazného listo-
padu na světě. A to ještě nemluvíme o speciál-
ním požadavku na nematoucí způsob uvádě-
ní cen pro zákazníky, které má mít charakter 
fiktivního porovnání jednotkových cen paliv. 
Tady se Evropská komise ve směrnici také za-
vazuje vypracovat jakousi jednotnou metodi-
ku. Třeba se dočkáme toho, že budeme číst na 
stanicích ceny všech pohonných hmot v koru-
nách za nějaký společný pohonný jmenovatel. 

Zákon o pohonných hmotách 
ještě letos?

Je patrné, že naše legislativa je na po-
žadavky směrnice již dnes relativně na-

chystána a  aktivně zapracovává zbývající 
detaily. Například povinné registrace ve-
řejně přístupných dobíjecích stanic, jejich 
umístění i cenotvorbu za dobití či výměnu 
akumulátoru.

V  každém případě je návrh novely zá-
kona 311/2006 Sb. o pohonných hmotách, 
vzešlý z pera Ministerstva průmyslu a ob-
chodu, již v  meziresortním připomínko-
vém řízení, které má za cíl posbírat komen-
táře všech neopominutelných institucí 
a připravit konečnou verzi textu pro vládu. 
Materiál do vlády je plánován na duben 
letošního roku a  další projednání v  Parla-
mentu a Senátu se bude držet zákonnými 
jednacími procedurami. Předpokládá-
me, že listopadový termín implementace 
směrnice je splnitelný.

Při porovnání s jinými zeměmi nám pak 
z dotazů a dalších získaných informací vy-
plývá, že jinde na tom nejsou s transpozicí 
směrnice ani dál, ani lépe. Je vidět, že Mini-
sterstvo průmyslu a obchodu pojalo svou 
gesční povinnost k  transpozici směrnice, 
svěřenou usnesením vlády z loňského pro-
since, velmi seriózně.

�� AUTOR: Pavel Šenych 
FOTO: Jiří Kaloč

Datum / místo narození:
22. října 2014 / Štrasburk

Jméno:
Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady o zavádění infrastruktury pro 
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AFI - Osobní data



PETROLmagazín 2/2016 34 Zpět na obsah

Alternativa

Velkou hvězdou výstaviště Palexpo, a to nejen v očích českých ná-
vštěvníků autosalonu, byla studie šestimístného SUV Škoda Vision S. 
Předobraz sériového SUV, které by se údajně mělo jmenovat Kodiaq, 
nadchnul designem exteriéru i interiéru. Sériová podoba bude mno-
hem střízlivější, ale základní proporce se již nezmění. Hranaté tvary 
a lomené plochy jsou adekvátní současnému designovému jazyku 
automobilky. Přední část přichází s nízkou maskou chladiče a LED 
světly. Koncept má kliky schované v linii spojující přední a zadní svět-
la, kola mají rozměr 21 palců. Interiér plný displejů nabízí místo pro 
šest cestujících ve třech řadách. A co je důležité, poprvé je pod ka-
potou Škody hybridní pohonné ústrojí kombinující čtyřválec 1.4 TSI 
a elektromotor s celkovým výkonem 166 kW. Podle představitelů 
automobilky by se právě hybrid měl do dvou let dostat i do sériové 
výroby a první ho dostane vlajková loď automobilky – Superb.

Ženevská novinka od Citroënu je z úplně jiného soudku. „Plá-
žový“ čtyřmístný kabriolet E-Mehari představuje elektromo-
bil, který svým jménem a určením navazuje na slavný „plasto-
vý“ teréňák. Možná si jej pamatujete z francouzských komedií 
ze 60. a 70. let minulého století, kdy v něm jezdili třeba četníci 
ze Saint Tropez. Novodobé Méhary postavené na platformě 
řady C4 Cactus bude mít samozřejmě díky elektromotoru 
o výkonu 68 koní nulové emise a vyvine maximální rychlost 
110 km/h. S akumulátorem o kapacitě 30 kWh pak ujede oko-
lo 200 km a na trh by se mělo dostat již v příštím roce.

Samotná Toyota jakoby v poslední době trochu tápala v designu svých 
modelů s alternativními pohony. Důkazem je tvarově zvláštní vodíkový 
Mirai i hybridní Prius nové generace a koneckonců i v Ženevě předsta-
vená studie hybridního crossoveru C-HR, který je postaven stejně jako 
Prius na nové modulární platformě TNGA. Kompaktní „městské“ SUV, 
které by mělo představovat konkurenci pro Hondu HR-V nebo Mazdu 
CX-3, však míří do sériové výroby. Vyrábět by se mělo v Turecku a kromě 
hybridní verze s pohonným ústrojím z modelu Prius budou k dispozici 
i verze s klasickými spalovacími motory. 

Škoda Vision S Citroën E-Mehari

Toyota C-HR

Autosalon Ženeva 2016

Autosalon v Ženevě je v mnohém jedinečný 
a unikátní. Nikde jinde na světě totiž neuvidíte tolik 
automobilových novinek na tak malém prostoru. 

Ženevské dozvuky pro budoucnost

V souladu se snižováním CO2 bylo letos na ženevském autosalonu k vi-
dění mnoho automobilů, které ke svému pohybu aspoň na určitou 
vzdálenost nepotřebují naftu nebo benzin. Pro příznivce elektrické bu-
doucnosti na silnicích je jistě potěšitelné, že stále více těchto modelů se 
již vyrábí nebo se do výroby připravuje. 

Ve Švýcarsku se automobily nevyrábějí, a tak jsou si zde na rozdíl 
od Frankfurtu nebo Paříže všichni rovni a všichni mají stejné možnosti 

včetně japonských a korejských značek. Do Ženevy se pravidelně sjíž-
dějí i nejvyšší představitelé současného automobilového průmyslu, 
kteří zde novinářům sami prezentují zásadní novinky. Když máte rádi 
automobily, vyplatí se ho vidět na vlastní oči. Jestli se vám to letos 
nepodařilo, podívejte se s námi na několik novinek, které nás zaujaly. 

�� AUTOR: Jiří Kaloč 
FOTO: autor
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Na závěr jsme si nechali nové velké kombi od Volva s označením V90. 
Už první fotky naznačovaly, že to bude elegantní automobil, setkání 
naživo to však ještě předčilo. Elegance zvítězila i nad praktičností, 
kombi totiž nabídne pro zavazadla po sklopení druhé řady jen 1526 l, 
což je mnohem méně, než nabídne třeba výrazně kratší Škoda Octavia 
Combi. Jinak se ovšem budoucí majitelé mohou těšit na luxusní 
interiér a asistenční systémy nové generace, které toto kombi zase 
přiblíží autonomnímu řízení. A proč o tom píšeme zde? Na vrcholu 
celé řady totiž bude hybridní verze T8 o celkovém výkonu 410 k s čistě 
elektrickým dojezdem 50 km. Pohonné ústrojí kombinuje přeplňo-
vaný čtyřválec 2,0 litru (323 k) pohánějící přední kola a elektromotor 
o výkonu 88 k, jehož točivý moment putuje na zadní kola. Ten energii 
čerpá z dobíjecího akumulátoru o kapacitě 9,2 kWh. Součástí hybridní-
ho systému je ještě elektromotor C-ISG o výkonu 46 k, který se využívá 
jako startér i generátor elektrické energie a v případě potřeby zvyšuje 
výkon zážehového motoru.

Vyrábět se však určitě bude korejský konkurent Toyoty Prius. Hyundai 
Ioniq se bude nabízet jako hybrid i elektromobil, má podobně tvarova-
nou karoserii typu liftback jako populární toyota a zároveň dostatečně 
velký zavazadlový prostor o objemu 750 litrů. V prvním případě by měl 
Ioniq kombinovat zážehový motor 1.6 litru o výkonu 105 k s elektro-
motorem (43 k), ve druhém jej pak bude pohánět elektromotor o výko-
nu 128 k, baterii o kapacitě 28 kWh a dojezdem okolo 250 km.

Luxusní značka DS, která se od Citroënu loni oddělila, se zase pochlu-
bila studií elektrického supersportu s názvem E-Tense Performance. 
Koncept dvoumístného kupé s karbonovým monokokem pohání 
elektromotor o výkonu 402 k, který posílá svůj točivý moment (až 
516 N.m) na zadní kola. Prototyp, který se určitě nedostane do sériové 
výroby, z klidu na 100 km/h zrychlí za 4,5 s a měl by ujet až 360 km.

Do koncernu Hyundai patří i značka Kia, která se sice trochu krčila 
v zadním koutě haly, ale na výstavní ploše vystavovala zajímavé modely. 
Shodou okolností byl jednou z novinek další konkurent pro Prius. Sériová 
novinka s názvem Niro představuje kompaktní rodinný crossover o délce 
4355 mm, její pohonné ústrojí kombinuje zážehový čtyřválec 1.6 GDI 
(102 k) a elektromotor (43 k).

Volvo V90

Hyundai IoniqE-Tense Performance

Kia Niro

Luxusní divize Toyoty představila studii Lexus LC500h. Neobyčejně 
elegantní 4,76 m dlouhé dvoudveřové kupé pohání tzv. Lexus Multi 
Stage Hybrid System. Jedná se o kombinaci 3,5litrového zážehového 
šestiválce o výkonu 300 koní se dvěma elektromotory. Zajímavostí je, 
že pohonné ústrojí spolupracuje se dvěma převodovkami. První je 
CVT, druhá pak klasická čtyřstupňová samočinná převodovka. Jak to 
celé funguje, není z tiskových materiálů úplně zřejmé, ale podle před-
stavitelů automobilky má právě čtyřstupňový automat umožnit větší 
zážitky z řízení tohoto celkově nevšedního kupé, které má do roku 
2017 přijít na trh. LC500h je navíc postaven na zbrusu nové platformě 
GA-L, na které přijede i nová generace vlajkové lodi Lexus LS.

Lexus LC500h
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Elektromobilita

V listopadu loňského roku schválila vláda Národní plán čisté 
mobility. Naplňují se tak příslušné směrnice EU. Ale v době, 
kdy až 50 procent produkce elektřiny států EU pochází 
z fosilních paliv a výroba elektřiny z atomu se utlumuje, 
se bohužel jeví vyzdvihování elektromobilů jako nonsens 
a pokrytectví. Zejména čeští příznivci elektromobility navíc 
mohou brzy přijít o iluze, které jim ovšem po dlouhou dobu 
nikdo nebude nahrazovat iluzemi jinými.

Kde budou mít naše  
elektromobily výfuky?

Co je to čistá mobilita?

Citujme z  tiskové zprávy MPO z  listopadu 
loňského roku: „…V příštích letech by mělo 
po českých silnicích jezdit stále více elektro-
mobilů a automobilů na alternativní paliva. 
K  dosažení tohoto cíle, který bude mít po-
zitivní dopady na kvalitu života ve městech 
a též pomůže snížit závislost ČR na ropných 
produktech, pomůže Národní akční plán čis-
té mobility (NAP CM)…

Podpora nízkoemisních vozidel přispě-
je především ke snížení produkce emisí ze 
sektoru silniční dopravy. Chceme proto také 
motivovat samotné občany a firmy, aby ná-
kup elektromobilů a vozidel na alternativní 
paliva zvážily…“. Potud tedy oficiální stano-
visko.

Naplňujme směrnice EU!

Vládní návrh dokumentu NAP CM byl ještě 
před loňským schválením předložen k  při-

pomínkovému řízení (pozdě a pod časovým 
tlakem EU) i našim profesním sdružením pe-
trolejářů – tedy odborníkům z ČAPPO a SČS. 
Interní debata se však poněkud míjela s kon-
cepčním cílem a  tendenčně se u některých 
odborníků omezila zejména na kritiku CNG. 
Zajímavé ale bylo, že silně problematické 
elektromobilitě nikdo – snad kromě úřed-
níků z MPO - nepřikládal zvláštní důležitost. 
Považujme to prosím za velmi typický obraz 
české reality: elektromobilitu totiž nikdo 
z odborníků při největší snaze nemůže brát 
zcela vážně! A asi je důvod proč. Čeští příz-
nivci elektromobility mohou totiž brzy přijít 
o  iluze, které jim ovšem po dlouhou dobu 
nikdo nebude nahrazovat iluzemi jinými… 

Na druhé straně jsou země jako kupří-
kladu Norsko, kde se elektromobilita velice 
dynamicky rozvíjí, ovšem na zcela jiných 
základech, ale zejména ve zcela jiné ekono-
mické a energetické realitě. A kupodivu bez 
regulativů Evropské Komise. Postavme tedy 
tu českou realitu do kontrastu s Norskem. 

Motivace českých občanů 
a firem

V Česku existují 4 typické skupiny podpo-
rovatelů elektromobilů. V té první jsou ze-
jména různí aktivisté v  pozici všeznalých  
„elektro-insiderů“ a  dále bohatí fanoušci, 
kteří zaplatí vysokou částku za své BMW i3 
nebo se již těší na ještě dražší nový model 
Tesla.  Druhou skupinu tvoří různí salonní 
analytici a geekové, kterým by elektromo-
bil jistě slušel stejně jako nejnovější smart-
phone nebo růžové elektrokolo, opřené 
u vchodu cool kavárny v Karlíně. Třetí sku-
pinou jsou energetické společnosti, které 
mají významnou lobbystickou pozici ve 
státních institucích. Čtvrtou kategorii jsou 
ony státní instituce. První skupina ráda 
obětuje čas a peníze, ta druhá většinou ani 
netuší, odkud že se v  zásuvce nebo nabí-
jecí stanici bere elektřina, ta třetí si dělá 
nutné ekologické P.R. a  čtvrtá kategorie 
jako obvykle tápe. Nikde ovšem ani stopa 
po běžném občanu-motoristovi, po malém 
podnikateli nebo fleet managerovi velké 
společnosti! Velmi typický je ovšem jeden 
údaj: na současných 1000 elektromobilů je 
u nás vybudováno 80 nabíjecích stanic. To 
je 12 elektromobilů na jednu. Zdá se tedy, 
že nejvíce motivované jsou energetické 
společnosti. 

Kde vzít v Česku „čistou“ 
elektřinu

Citujme hlavního ekonoma Deloitte Davi-
da Marka: „…podpora elektromobility by 
měla být zvažována v širším kontextu eko-
logické politiky a energetické koncepce…“ 
Zlatá slova! Kdyby při současné struktuře 
energetických zdrojů v  ČR jezdilo např. 
100 000 elektromobilů s  průměrným den-
ním nájezdem 150 km, kdy každý z  nich 
průměrně spotřebuje 16 kWh energie, pak 
musíme mít denně v energetické soustavě 
k  dispozici cca 1,6 GWh navíc. Počítáme-li 
se současnými 45 % výroby elektřiny z uhlí, 
by byl tento příkon rovný každý den dvou-
hodinové produkci elektrárny Tušimice. 
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Autor článku je elektrotechnický inženýr

Motivace norského občana:
  Odečtení DPH při nákupu vozu
  Nulové mýtné na dálnicích  
a v tunelech

  Ve městě parkování zdarma
  Trajekty zdarma
  Přístup do pruhů pro veřejnou 
dopravu

  Snížená silniční daň
  Nízká cena el. energie pro nabíjení

Výsledek: 
  Téměř 50 000 elektromobilů 
v provozu
  23 % nově registrovaných vozů jsou 
elektromobily

Ing. Miroslav Stříbrský

Polovina elektromobilů by tedy jezdila na 
hnědé uhlí. Teprve až budeme mít alespoň 
80 % energie z jaderných zdrojů (nic lepšího 
totiž do 20 let stejně nevymyslíme), pak se 
dá v Česku hovořit o nějakém ekologickém 
efektu a "čisté mobilitě" elektromobilů. 

Státní podpora?

Český stát ovšem přesto nezaváhal a začát-
kem března vyhlásil podporu nákupu elek-
tromobilů v  tuzemských firmách 80 milio-

ny korun. Peníze poskytne z  Operačního 
programu „Podnikání a  inovace pro kon-
kurenceschopnost“. Opět se potvrdilo, že 
chce-li něco tápající český úředník podpo-
řit, vymyslí dotaci. Samozřejmě, že žadatel 
musí zpracovat příslušný projekt. Otázkou 
zůstává, co má drahý, byť dotovaný, elek-
tromobil společného s  konkurenceschop-
ností. Ale asi bychom měli jásat – k  sou-
časné tisícovce budeme mít brzy asi tak 
o 150 konkurenceschopných polouhelných 
elektromobilů více! 
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„Elektrické“ Norsko

V této severské zemi je zcela jiná situace. Norský 
energetický mix totiž vypadá úplně jinak, než 
průměr EU: 95 % elektřiny pochází z obnovitel-
ných zdrojů (zejména vodních elektráren). Ni-
komu asi neunikne, že právě tato skutečnost je 
asi pro rozvoj elektromobility zcela zásadní. Nor-
sko je navíc bohatý stát a proto si může dovolit 
myslet to s  čistou mobilitou zcela vážně. Nikoli 
však formou regulativů nebo administrováním 
dotačních titulů, ale čistě ekonomickými nástroji 
(viz box Motivace norského občana).  Výsledkem 
je strmý nárůst počtu elektromobilů, které tvoří 
ročně až 23 % nově registrovaných vozidel. Elekt-
romobily a odpovídající sítě nabíjecích stanic pak 
v  této zemi nejsou předmětem nijak zvláštních 
úvah a diskuzí – Norové jezdí elektromobily pro-
tože se jim to jednoduše vyplatí a nabíjecí stani-
ce se staví, protože jsou potřebné. Přitom jistým 
ekologicko-ekonomickým paradoxem této země 
je, že její bohatství pochází z těžby fosilních paliv, 
která ovšem jdou převážně na export. 

Toto jednoduché srovnání ukazuje, že sku-
tečně čistý elektromobil může být jednoho dne 
běžnou součástí našeho života, ale pravděpo-
dobně toho nelze dosáhnout pouhými státními 
regulativy o čisté mobilitě, ale daleko komplex-
nějším přístupem, počínajícím především jas-
nou a také „čistou“ energetickou koncepcí nejen 
v Česku, ale v celé Evropské Unii. 

�� AUTOR: Miroslav Stříbrský 
FOTO: NEVA 

ZDROJ: Energetický regulační úřad, Norwegian 
Electric Vehicle Association, ČEZ, Delloite, idnes.cz

Počet registrovaných elektromobilů v Norsku do loňského roku.

Elektromobil a nabíjecí stanice jsou zcela běžným obrazem dopravy v Norsku
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Projekty a inovace

Od roku 1993, kdy benešovská strojírenská firma BEST 
vyrobila první nádrže pro čerpací stanici italské společnosti 
Tamoil v Žebráku, se pod současnou značkou BAEST Machines 
& Structures postupně vyprofilovala v jednoho z rozhodujících 
producentů nádrží v Evropě. 

Evropské centrum výroby nádrží

Tamoil – prubířský kámen

Benešovská strojírenská firma BEST, původ-
ně zaměřená na výrobu panelových forem 
a  autojeřábů, v  roce 1993 vyrobila první 
sadu čtyř podzemních nádrží pro čerpací 
stanici italské společnosti Tamoil v Žebráku. 
Od té doby se výroba nádrží pro uskladnění 
benzinu a  nafty stala pevnou součástí vý-
robního programu společnosti. BAEST Ma-
chines & Structures je středně velký výrobní 
a  obchodní strojírenský podnik se širokým 
výrobním programem zaměřeným na vý-
robu ocelových nádrží, tlakových nádob 
a svařovaných ocelových konstrukcí pro sta-
vebnictví, strojírenství, energetiku, ekologii, 
zemědělství, chemický, petrochemický a po-
travinářský průmysl. Aktuálně dává práci 
více než 200 pracovníkům a  je významným 
zaměstnavatelem Benešovska. Společnost 
ve vlastním areálu o rozloze 17 ha disponuje 
výrobními halami o rozloze 30 000 m2 a skla-
dovací plochou o rozloze 10 000 m2. 

Nadstandardní kvalita

Velkou devizou společnosti je kromě vyso-
ce kvalifikovaného týmu pracovníků a nej-
modernějšího technologického vybavení 
hlavně vysoká flexibilita. Výrobní program 
je zaměřen nejen na opakovanou výrobu, 
ale především na zakázkovou (malosério-
vou, popř. kusovou) výrobu. Dlouhodobá 
konkurenceschopnost společnosti na vel-
mi náročném evropském trhu je založena 
(dnes samozřejmě) na systémech kvali-
ty pravidelně certifikovaných dle norem 
ISO. S  prvními dodanými nádržemi BAEST 
M&S zavedl na trhu dodnes ojedinělý stan-
dard kontroly kvality. BAEST M&S  nádrže 
dopraví na místo určení a usadí je na určené 
místo. Po uložení nádrže pracovníci firmy 
znovu kontrolují, zda při přepravě nedošlo 
k  poškození izolace či dokonce netěsnosti 
pláště. Případné porušení se ihned opra-
vuje a nádrž se vždy ještě podrobí tlakové 
zkoušce. 

2 929 čerpacích stanic

U  realizace prvních nádrží pro čerpací stani-
ce stál generální ředitel společnosti František 
Kulovaný a dlouholetý obchodní ředitel Karel 
Janoušek: „Byly pro nás takovým prubířským 
kamenem, kdy jsme se vlastně naučili dělat 
nádrže, rozhlédli se po trhu a zjistili, že je to za-
jímavý byznys, pro který jsme velice dobře vy-
baveni.“ Dnes je výrobní číslo nádrží pro ben-
zinové pumpy na úrovni 4238. „Od té doby do 
dneška slouží tanky vyrobené v benešovském 
BAESTu M&S na více než 1 800 čerpacích sta-
nicích. Benešovský podnik přišel v Česku jako 
první na trh s  takzvanými ministavebnicemi 
čerpacích stanic. Ministavebnice DUO a QUA-
TRO v sobě integrují kompletní vybavení vý-
dejního prostoru čerpací stanice – dělenou 
nádrž, potrubní rozvody, šachty pod stojany, 
zastřešení a  odvzdušňovací potrubí s  pojist-
kami. Ministavebnice se přiveze z  výrobního 
závodu a na místě se usadí a sestaví do připra-
vené montážní jámy. Odpadají tak především 
veškeré práce s  potrubními rozvody. Díky 
významnému urychlení a efektivitě výstavby 
čerpací stanice zaznamenaly ministavebnice 
významný komerční úspěch. BAEST M&S jich 
dosud dodal 193 na český trh a  39 na Ukra-
jinu. Kromě nádrží či ministavebnic firma do 
současnosti vyrobila a dodala celkem 397 za-
střešení čerpacích stanic.

Výrobní program pro standardní čerpací 
stanice byl postupně doplněn o mobilní kom-
paktní výdejní zařízení pro menší, například 
podnikové čerpací stanice. „My jim říkáme 
BESTKY. V současné nabídce jich je celá škála 
a  dodnes jsme jich dodali 897,“ vypočítává 
Karel Janoušek. BAEST M&S  se dnes může 
pochlubit úctyhodnou bilancí: Od roku 1993, 
kdy zde spustili výrobu nádrží, se podílel na 
realizaci a  vybavení celkem 2 929 čerpacích 
stanic. Při porovnání s  celkovým počtem 
7 000 ČS v Česku si BAEST M&S „ukousl“ po-
řádný díl z celkového koláče. 
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Automaty a roboty ve výrobě

Firma pravidelně prochází průběžným pro-
gramem modernizace a  inovace. Uvážlivě 
investuje do nových technologií, které při-
nášejí nejen vyšší produktivitu práce, ale 
i  vyšší kvalitu výrobků a  dokonce i  rozší-
ření výrobního programu o  nové výrobky. 
Například v loňském roce investoval BAEST 
M&S  do nových technologií přes 40 mil. 
Kč. Na výrobě nádrží a  dalších „válcových“ 
výrobků se stále více podílejí automaty 
a  roboty, které vylučují negativa působení 
lidského faktoru. Firma disponuje moder-
ním výrobním vybavením, například zakru-
žovačkou plechů o  tloušťce až 50 mm (!), 
robotizovanými pracovišti, tandemovým 
svařováním nebo novým pálicím strojem 
na pálení plechů na vstupu do výroby. Vý-
robní prostory jsou pokryty zvedací a  ma-
nipulační technikou s nosností až do 50 tun. 

Velkoobjemové nádrže 
a speciální projekty

Technologické vybavení závodu umožnilo 
i zavedení výroby vysokoobjemových skla-
dovacích nádrží do objemu 300 m3. „Jsme 
vybaveni potřebnou logistickou technolo-
gií, dostatečně dimenzovanými výrobní-
mi prostory, pouze jsme museli zvednout 
světlou výšku vrat a podjezdů. Navíc máme 
ověřeno, že se na území ČR dá přepravit za 
rozumné peníze nádrž jako nadrozměrný 
náklad do průměru 5 400 mm,“ líčí Karel 
Janoušek. A hned poté, kdy BAEST M&S na-
bídl velkoobjemové nádrže na trh, projevily 
o ně až nečekaný zájem nejen firmy provo-

zující sklady pohonných hmot, ale napří-
klad i  distributoři olejů a  výrobci chemic-
kých látek. 

Díky oživení výstavby silnic a  dálnic 
se letos zněkolikanásobila poptávka po 
zajímavé specialitě ve výrobním portfo-
liu BAESTu M&S: skladovacích vytápěných 
nádržích na asfalt, včetně tepelné izolace 
a elektrického ohřevu. 

Nádrže a  další „kulaté“ výrobky (jako 
například sila, rozhledny či komíny) se po-
stupně staly „core“ byznysem společnosti 
BAEST M&S. V současnosti zaujímají ve vý-
robním programu 80% podíl. 

Perfektní kvalita za 
konkurenceschopné ceny

Stejně jako řada dalších progresivně se roz-

víjejících firem se i  BAEST M&S  v  součas-
nosti potýká s  nasyceností českého trhu, 
a  proto stále více výrobků míří do zahra-
ničí. V  současnosti má export 65% podíl, 
ale v plánu je jeho zvýšení na 80 %. Domi-
nantním zahraničním trhem je Německo, 
rozhodující je Rakousko a Francie. Nyní se 
podle slov Karla Janouška snaží pronik-
nout do Anglie, Skandinávie a samozřejmě 
na Balkán. Veškerý obchod včetně exportu 
zvládá BAEST M&S  prostřednictvím vlast-
ního obchodního oddělení v  benešov-
ském závodě bez potřeby zřizovat lokální 
zastoupení v zahraničí. 

Díky zvýšené obchodní aktivitě se 
před společností BAEST M&S otevírají dal-
ší, sice velmi perspektivní, ale velmi vzdá-
lené a  tudíž logisticky náročné trhy. Na-
příklad francouzská společnost pro svoji 
expanzi na africkém kontinentu projevila 
zájem o  ministavebnice čerpacích stanic 
v  kontejnerovém provedení. Kontejnery 
významně umožní nejen optimalizovat 
přepravu, ale navíc otevírají další možnosti 
úspěšně je nabídnout ve světě pro využití 
v armádě či při humanitárních akcích.

Obchodní strategie firmy – perfektní 
kvalita za přijatelné ceny – se firmě dlou-
hodobě vyplácí. Svědčí o tom každoročně 
stoupající objem výroby. Ambice benešov-
ské společnosti zaujmout pozici rozhodu-
jícího evropského hráče se v  současnosti 
naplňuje a  BAEST M&S  lze (bez jakékoliv 
nadsázky) považovat za evropské centrum 
výroby nádrží. 

�� AUTOR: Tomáš Mikšovský 
FOTO: autor
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Více než stovka v zelené

S postupnou proměnou na zelenou se u těch-
to stanic mohla veřejnost začít seznamovat 
už během října. Dnes po více než půl roce 
je MOL již v  situaci, kdy došlo k  přebarvení 
dalších více než 70 míst. V součtu s  loňským 
rebrandingem proto MOL už během března 
překonal magickou hranici 110 čerpacích sta-
nic nově převlečených do zelené barvy. V sou-
časném tempu rebrandingu přibližně 5 stanic 
každý týden přitom toto číslo neustále prudce 
stoupá a pomalu se tak MOL přibližuje vyty-
čené metě mít přebarvené všechny čerpací 
stanice ex-Agip do léta.

Dva týdny na čerpací stanici

Podle harmonogramu, pokud ho nenaruší kli-
matické podmínky, trvá přebarvení jedné čer-
pací stanice na zelenou zhruba 14 dní. První 
týden má k dispozici stavební firma, která dělá 
přípravu pro montáž image prvků, což zname-
ná například rozšíření základů pro totem nebo 
přípravu nového ukotvení, upravují se ale také 
ostrůvky a  spousta dalších důležitých detailů. 
Potom přichází i  natěračská práce, natírají se 
vlajkové stožáry, budovy, sloupy přestřešení atd. 

Další týden nastupuje firma, která montuje 
image prvky. Namontují se atiky, logo nad myč-
kou, provizorní logo nad kioskem, vymění se to-

MOL Česká republika v roce 2016

Na první fázi rebrandingu čerpacích stanic MOL, která 
proběhla během loňského léta a věnovala se ex-Lukoil 
čerpacím stanicím, navázala společnost MOL Česká republika 
masivním rebrandingem čerpacích stanic ex-Agip.

Rebranding čerpacích 
stanic MOL pokračuje

tem. Obvykle první, co tato firma na místě udě-
lá, je, že přijede s kamionem s  jeřábem, sundá 
starý totem a postaví totem nový. Jeřábem složí 
z kamionu materiál a začne montovat. Obvykle 
začne v pondělí dopoledne demontáží a do ví-
kendu jsou věci vyměněné.

Protože se projekt rebrandingu týká všech 
ročních období, je přirozené, že je nutné se při-
způsobovat také vrtochům jednotlivých měsíců 
a s tím spojeným omezením. Na zimu bylo nut-
né přerušovat práce na nátěrech, která se dnes 
už opět vrací do normálu. Současné dobré jarní 
počasí samozřejmě celý proces urychluje.

�� AUTOR: MOL Česká republika 
FOTO: autor
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Neo-Neon CZ s.r.o. 
Váš dodavatel LED osvětlení
• Návrhy a projekce LED osvětlení
• Široký sortiment
• Zboží skladem
• Skvělé ceny
•  Specializace na průmyslové, 

veřejné a komerční osvětlení

Chrášťany 43, 252 19, +420 777 666 690, eshop@led-house.cz, www.led-house.cz

Bezpečnost

Safety walk na čerpacích stanicích je jednoduchý prostředek, 
jak zvýšit povědomí zaměstnanců, kolegů, zákazníků 
a obchodních partnerů o bezpečnosti na rizikových 
pracovištích.

Safety walk na čerpacích stanicích

Každé nehodě lze předejít

Bezpodmínečně nutné je dodržování před-
pisů a  nezbytné ostražitosti. Podmínkou 
úspěchu je, že musí začít každý u  sebe. 
Bezpečnost obecně a  zvláště v  petrolejář-
ském průmyslu je stále v mnoha případech 
spojena s  více či méně kvalitním školením 
a spoustou vyhlášek, nařízení, zákazů a pří-
kazů. Tomu se nelze vyhnout. Úsilí o  před-
cházení nehod by tím však nemělo skončit. 

Safety walk je jednoduchý prostředek 
poznání, jak se konkrétní osoba chová a jaké 
povědomí o rizicích na svém pracovišti má. 

Efektivita je hlavně v tom, jakým způsobem 
je Safety walk prováděna. Důraz musí být 
vždy kladen na konkrétní osobu, jak vnímá 
rizika a nebezpeční okolo sebe a zda a jakým 
způsobem je jim schopna předcházet. 

Bezpečné chování je o  lidské reakci na 
konkrétní situace, kterým jsme vystaveni. 
Je to způsob, jakým lidé konají a reagují na 
své okolí. Jeho základem je obecně kultura 
prostředí a také zkušenosti získané v minu-
losti a  přítomnosti v  praxi. Například oso-
by, které standardně nepoužívají ochranné 
prostředky, v  tom budou jistě pokračovat, 
dokud jim to nebude vytknuto nebo se jim 
v nejhorším případě stane úraz či v důsled-
ku nepoužívání ochranných pomůcek one-
mocní. Teprve taková zkušenost je naučí 
chránit si své zdraví, to už je však většinou 
příliš pozdě. 

Aplikace Safety walk

Cestou, jak efektivně odstranit nedostat-
ky v  péči o  bezpečnost v  petrolejářském 
průmyslu, je aplikace Safety walk. Docílit 
skutečně proaktivního smyslu Safety walk 
je možné, pouze pokud hovoříte s lidmi na 
jejich pracovišti. Vyžaduje to zdvořilé vy-
stupování, klidné a věcné prostředí, jednání 
bez ohledu na rozdíl v pracovním zařazení 
a bez ohledu na to, zda se jedná o spoluza-
městnance či zákazníka.

Příklady oblastí, na něž se při Safety 
walk soustředit, jsou následující: jasné a do-
stupné pracovní a  bezpečnostní předpisy, 
ochranné prostředky, požární bezpečnost, 
ergonometrie pracoviště, prevence pádu 
či uklouznutí, práce ve výškách, práce s ne-
bezpečnými látkami, ochrana proti úrazu 
elektrickým proudem, nakládání s odpady, 
práce s  břemeny, pořádek na pracovišti 
a  kázeň. Při každém Safety walk je třeba 
k výběru oblastí kontroly přistupovat indi-
viduálně podle druhu pracoviště a  místní 
situace.

Safety walk není předmětem 
konkurence

Česká asociace petrolejářského průmyslu 
a  obchodu uplatňuje v  rámci činnosti pra-
covní skupiny Bezpečnost Safety walk již 
několik let. Má s touto metodou práce vel-
mi dobré zkušenosti a považuje ji za jeden 
z  prvků zlepšení úrovně obecné bezpeč-
nosti u  čerpacích stanic, na terminálech 
pro distribuci pohonných hmot a  dalších 
rizikových pracovišť. Výsledky Safety walk 
nepovažuje za předmět konkurence mezi 
společnostmi, ale za obecně prospěšnou 
věc. Uvítáme, pokud Safety walk začnou 
využívat i  ostatní subjekty působící v  pet-
rolejářském oboru.  

�� PR ČAPPO
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www.coyote.cz

www.coyote.cz

Čistě mezi námi,
           kojot je nejlepší.

autokosmetika
Autokosmetika COYOTE, pro vaše auto jen to nejlepší. Rychle, Snadno. Kvalitně.

www.automaxeurope.com

Walmsley enterprises international spol. s r.o. 

Pod Karlovarskou silnicí 241/27, Praha 6 - Ruzyně, 161 00
tel.: +420 272 700 530, e-mail: info@automaxeurope.com

ČISTICÍ
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Walmsley enterprises international spol. s r.o. 
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Základní pravidla úspěchu 
Safety walk:

  Klást otevřené a jasné otázky.
  Docílit toho, aby lidé mysleli pozitivně.
  Koncentrovat pozornost na lidi, nikoli 
na věci.

  Diskutovat o problémech, nikoliv 
o lidech.

  Nepoužívat checklist a zkusit se 
vyhnout psaní poznámek.

  Otázky klást s cílem zvýšení povědomí 
o bezpečnosti.

  Přesvědčit, že cílem je bezpečnost 
obsluhy zařízení.

  Snažit se být v bezpečnosti příkladem 
a sdílet přesvědčení o nutnosti chránit 
sebe i ostatní před nehodami.

Příklady správných otázek:
  Jakým rizikům jste vystaveni během 
vaší práce?

  Co se může přihodit při výkonu vašich 
pracovních aktivit?

  Co by se dalo udělat pro zvýšení vaší 
bezpečnosti, pracoviště a pracovních 
úkonů?

  Jaké prostředky nebo zdroje jsou 
potřeba k zajištění větší bezpečnosti 
vaší práce?

  Jak by se dalo to, co děláte, dělat 
bezpečněji?

  Co pro zvýšení bezpečnosti uděláte 
vy a jak vám mohu pomoci?

Zásady jednání:
  Hovořte klidně a věcně, nepřerušujte 
mluvčího, buďte pozitivní a spíše 
naslouchejte.

  Trpělivé naslouchání pracovníkům na 
jejich pracovišti je nejlepší způsob, jak 
se dozvědět pravdu.

  Cílem jednání je zvyšovat povědomí 

o bezpečnosti především pozitivním 
způsobem a snížit tak riziko 
mimořádných událostí.

  Motivujte zúčastněné osoby k aktivní 
spolupráci například tím, že zlepšení 
bezpečnosti bude odměněno.

  Dodržujte zásadu zpětné vazby 
informace o přijatých opatřeních.

  Dodržujte především všechny zásady 
bezpečnosti, jak při Safety walk, tak 
i při běžné činnosti

  Dodržujte zásady zdvořilé 
komunikace.

  Před navštívením konkrétního 
pracoviště se informujte o nehodách, 
které se tam v minulosti staly, a o tom, 
s jakými riziky se při Safety walk 
můžete setkat.

Aplikace Safety walk
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UNITI EXPO 2016

TATSUNO EUROPE vás zve k návštěvě svého stánku č. 3C30
v hale 3 na největší evropské výstavě UNITI expo 2016, která se 
koná od 14. do 16. června 2016 v německém Stuttgartu.

Premiérové novinky značky TATSUNO 
pro letošní veletrh UNITI expo

Novinky na veletrhu  
UNITI expo

Akciová společnost TATSUNO EUROPE bude 
na 150 m2  vystavovat jak své aktuální pro-
dukty - výdejní stojany pohonných hmot, 
AdBlue®, LPG a kombinované stojany na vý-
dej pohonných hmot spolu s AdBlue® a LPG, 
tak i vývojové novinky, které v nejbližší době 
uvede do sériové výroby. Jedná se zejména 
o samostatné stojany na stlačený zemní plyn, 
kde nabízí dvě designové varianty SMART 
a  EURO, tak i  stojany, kde je možné kombi-
novat nejen CNG spolu s naftou či benzinem, 
ale i s LPG, či všechny produkty dohromady.

Evropská premiéra: 
HYDROGEN-NX

Jako úplnou novinku značky TATSUNO na 
evropském trhu bude společnost vystavovat 
výdejní stojan na zkapalněný vodík pod ozna-
čením HYDROGEN-NX, který Firma TATSUNO 
Corporation představila ve spolupráci s  fir-

mou TOYOTA na výstavě Washington Auto 
Show. Důležitou součástí prezentace bylo 
zvýšení povědomí veřejnosti o  technologii 
využití vodíku jako paliva. Během výstavy 
proběhlo setkání a  diskuse s  představiteli 
státního Odboru energie (Department of 
Energy). Firma TATSUNO Corporation nabídla 
této instituci spolupráci při výstavbě zkušeb-
ní stanice, která by měla být využívána pro 
školení široké škály odborníků.

Výdejní stojan HYDROGEN-NX je v  sou-
časné době vyráběn mateřskou společností 
TATSUNO Corporation v  jokohamském vý-
robním závodě. Vodíkové stojany jsou již 
dnes běžným zařízením u  japonských silnic. 
V  současnosti probíhají aktivní obchodní 
jednání se severoevropskými a  západo-
evropskými zeměmi o  dodávkách těchto 
stojanů k  uživatelům. Stuttgartská výstava 
poslouží jako odrazový můstek těchto pro-
duktů k ostatním odběratelům. Přijďte shléd-
nout novinky z nabídky předního světového 
producenta výdejních technologií na UNITI 
expo.

Zpestření náročného 
veletržního programu

Současně vás zveme každý den od 16 hodin 
na zpestření náročného veletržního progra-
mu v  podobě Barman Show mistra České 
republiky a více mistra Evropy, pana Davida 
Neumanna, kterého jistě naši čtenáři znají 
z  televizních obrazovek, kdy můžete ochut-
nat některý z  čerstvě namíchaných nápojů 
z rukou špičkového barmana.

�� PR TATSUNO EUROPE

HALA 3 
STÁNEK  
č. 3C30



SPOLEČNOST MONTI UVÁDÍ NA TRH SOFTWARE 
PRO ŘÍZENÍ SERVISU A REVIZÍ ČERPACÍCH STANIC
Je součástí nyní již šesté generace systému M CONTROL

MONTI SYSTEMS s.r.o. Příkop 843/4 602 00 Brno
Provozovna: Nad Zámkem 1072, 674 01 Třebíč

t: 420 568 421 280, f: 420 568 421 280, e: info@monti.cz
www.monti.cz

M CONTROL se skládá z těchto modulů: 

NEW

Servis, periodické prohlídky a revize stanic tvoří jednu z největších položek celkových nákladů na provoz stanic. Současně však 
také jednu z největších možností kde šetřit. To umožňuje právě modul SERVIS STANIC.

• dispečink servisu lze sdílet s jednotlivými dodavateli (pokud nemají systém pro řízení servisu), 
popřípadě se dají sdílet jednotlivé „události“ (events, tickets) v systémech řízení servisu u dodavatelů

• přiřazení závady k zařízení umožnuje sledovat frekvenci závad a náklady servisu na jednotlivé části 
nebo klíčová zařízení, monitoruje se i jejich pořízení, záruční doba a stáří

• stejný princip je využit k vytváření plánu revizí a kontrole jejich plnění
• novinkou je i neustále updatovaný seznam povinností plynoucích z novel zákonů a norem

M CONTROL patří mezi moderní podnikové informační sys-
témy. Je customizovaný především pro řízení sítě technolo-
gických celků s automatickým provozem (stanic PHM, CNG, 
LNG, myček, záložních zdrojů atp.). Narozdíl od čistě dohle-
dových systémů obsahuje moduly umožnující řízení procesů 
a finanční controlling nákladů na provoz sítě.

M CONTROL zavádí:
• přehled a kontrolu do všech procesů sítě
• měřítka efektivity procesů
• motivaci pro dosahování úspor okamžitou prezentací 

výkonů a nákladů

Vyznačuje se: 
• Rychlostí práce a intuitivním prostředím – šetří čas.
• Multiplatformností, dá se tedy použít na Windows, Mac, 

nebo Linux operačních systémech, na PC, tabletech 
i smartphonech.

• Plnou náhradou papírové formy dokumentů 
elektronickou a jejich sdílení napříč moduly, ale i mezi 
systémy.

• Snadnou spoluprácí s jinými systémy – účetními, 
technologickými, pokladními.

• Nízkými náklady na pořízení a provoz systému.

MODUL SERVIS STANIC UMOŽŇUJE ŘÍDIT CELÝ PROCES ŘEŠENÍ ZÁVADY OD HLÁŠENÍ PO FAKTURACI, A TÍM 
MÍT POD KONTROLOU ČAS, NÁKLADY A KVALITU PROVEDENÍ OPRAVY

BASIC MODULE SUPERVIZOR INVENTORY 
MANAGEME

SERVIS STANIC CONTROLLING BACK OFFICE

Administrace
Data Exchange Inter 

face
Data Store

Quick Messaging
Reporty a prezentace

Bezpeč. stav stanic
Technický stav stanic
Legislativní stav stanic

Pečeti a plomby
Inspektoři

Pohyb paliva
Inventury
Bilance

Dispečink servisu
Řízení oprav

Revize

Objednávky
Poptávka

Plán a rozpočet
Pojistné události

Inspektoři
Inspekční záznamy

Technologická kontrola
Audit stanic

FUNKCIONALITY MODULU SERVIS STANIC

Dispečink servisu - kategorizace závad, přidělení řešitele
Řízení oprav - objednání zásahu, řízení procesu opravy, vyhodnocování

Revize - přehled stavu, časový plán, hlídání lhůt 
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TRASO

Bezobslužné čerpací stanice se již staly nedílnou součástí trhu, 
kdy byla překonána prvotní nedůvěra zákazníků.

Kontejnerové čerpací stanice 
přinášejí řadu výhod

Bezobslužné čerpací stanice si získávají stá-
le větší popularitu a jejich počet se neustále 
zvyšuje. Příčinou tohoto zájmu jsou stále se 
zvyšující provozní náklady a samozřejmě i za-
jímavá investiční příležitost pro podnikatele 
z  jiných oborů. Takovým příkladem můžou 
být bezobslužné ČS na parkovištích super-
marketů, autosalónů nebo jiných obchod-
ních center.

Kontejnerové řešení čerpací stanice s komplet-
ní nadzemní technologií přináší řadu výhod, 
mezi které patří: 
•  velice jednoduchá a rychlá instalace bez nut-

nosti velkých stavebních úprav
•  platební terminál pro platby běžnými pla-

tebními kartami, kartami dalších vydavatelů 
a také v hotovosti

•  jednoduchý provoz a  intuitivní ovládání od 
provedení platby, čerpání až po tisk daňové-
ho dokladu 

•  vysoký komfort pro konečného zákazníka 
(rychlé a jednoduché tankování)

•  možnost mobility – stanici je možné přemís-

tit (investice není omezena na jeden vybraný 
pozemek)

•  kompaktní estetické provedení, možnost ba-
revných kombinací dle vlastních preferencí

•  kompletní dodávka na klíč, helpdesk
•  technické řešení minimalizuje mzdové nákla-

dy na obsluhu 
•  možnost umístění reklamy na obrazovce pro-

dejního zařízení 
•  bezpečný a pohodlný způsob prodeje pohon-

ných hmot s minimálními provozními náklady

Bezobslužné čerpací stanice se již staly ne-
dílnou součástí trhu, byla překonána prvotní 
nedůvěra zákazníků a  v  současné době již 
poskytují na jedné straně plnohodnotné a žá-
dané služby pro zákazníky a na straně druhé 
jsou zajímavými a výnosnými investicemi pro 
provozovatele.

�� PR TRASO 

TRASO s. r. o.
Markova 1767,  

744 01 Frenštát pod Radoštěm
obchod@traso.cz, www.traso.cz

Rychlost, když  
ji potřebujete!

Krátké časy  
programů  
v mycí špičce.

U Trati 48, 100 00 Praha 10 
e-mail: washtec@washtec.cz  
web: www.washtec.cz
tel.: 274 021 231

ATRAKTIVNÍ EDICE

SoftCare Pro Classic Race
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MÁTE U POKLADNY TY
NEJPRODÁVANĚJŠÍ

TYČINKY?

SE SPRÁVNÝMI
VÝROBKY U POKLADNY

NAVYŠTE AŽ 3X SVÉ OBRATY.
6 Z 10 NEJPRODÁVANĚJŠÍCH
TYČINEK NA ČERPACÍCH STANICÍCH V ČR
Věděli jste, že se na čerpacích stanicích v ČR za jediný den prodá téměř 2.000 kusů tyčinky Margot 100 g?                                                                                                              Zdroj: AC Nielsen, Čerpací stanice MAT 2-2016“

inz_tycinky_A4.indd   1 07.04.16   16:58

Rychlost, když  
ji potřebujete!

Krátké časy  
programů  
v mycí špičce.

U Trati 48, 100 00 Praha 10 
e-mail: washtec@washtec.cz  
web: www.washtec.cz
tel.: 274 021 231

ATRAKTIVNÍ EDICE

SoftCare Pro Classic Race
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Volba padla na AutoMax

Mycí centrum bylo otevřeno 18. prosince, 
takže v  době našeho rozhovoru se spolu-
majitelem a jednatelem firmy Apl Cars Pa-
trikem Linhartem začátkem března ještě 
vonělo novotou. Nejdříve nás samozřejmě 
zajímalo, co vedlo úspěšného podnikatele 
v  oblasti automotive k  této úplně jiné ak-
tivitě. „Provozujeme v  Jihlavě již více než 
deset let pneuservis, autoservis, rychlo-
servis a  ruční mytí vozidel, a  protože bez-
kontaktní mytí začíná být velkým trendem, 
rozhodli jsme se rozšířit naše aktivity také 
o  tuto službu,“ vysvětluje Patrik Linhart. 
Ostatně kvůli provozování ručního mytí vo-
zidel spolupracuje firma Apl Cars již sedm 
let s firmou AutoMax, a tak zřejmě jako prv-
ní kontaktovali právě brněnskou pobočku 
firmy Walmsley enterprises international 

neboli AutoMax, která prodává a  instaluje 
mimo jiné kartáčové mycí linky a  samo-
obslužné mycí boxy. Nebyla to ale jediná 
možnost, testovali i nabídky jiných dodava-
telů. Procestovali kvůli tomu celou Českou 
republiku a  vyzkoušeli všechny dostupné 
technologie. Ukázalo se nakonec, že za re-
lativně kompromisní částku i s ohledem na 
kvalitu mytí je zařízení Mix společně s che-
mií Ma-Fra nejschůdnější variantou.  

Lukrativní lokalita

Důležitá byla i  volba pozemku. Pro mycí 
centrum si vytipovali hned několik lokalit, 
ale volba nakonec padla na místo pod při-
vaděčem k dálnici D1 přímo u řeky Jihlavy, 
který si pronajali na 15 let. Nájem v  této 
lokalitě není nejmenší, provozovatelé my-
cího centra mají dobře propočítanou ná-

vratnost. „Jelikož v oboru dělám už 20 let, 
jsem si celkem jistý, že se nám tato inves-
tice vrátí. Ostatně, když řeknete v  Jihlavě 
jméno Linhart, lidé si jej spojí s automobily 
a  pro nás je pak jednodušší vstupovat na 
trh s  novým produktem,“ dodává Patrik 
Linhart.

Čtyři boxy stačí, …

A  tak během necelého půlroku vyrost-
lo na břehu řeky hned vedle cyklostezky 
úhledné mycí centrum v  barvách značko-
vého (Bridgestone) pneuservisu First Stop, 
který v  Jihlavě provozuje právě firmy Apl 
Cars Patrika Linharta. Centrum nabízí čty-
ři samoobslužné boxy se světlou výškou 
3,10 m a podlahovými rošty rozměru čtyři 
krát jeden metr. V jednom boxu je pak na-
montováno unikátní spodní mytí vozidel. 

Pod přípojkou na dálnici D1 vyrostlo na kraji krajského 
města na hranicích Čech a Moravy přímo u řeky Jihlavy nové 
samoobslužné mycí centrum společnosti Apl Cars, která ve 
zdejším regionu provozuje již zaběhlý pneuservis, autoservis 
a ruční mytí vozidel. 

Samoobslužné mycí centrum  
First Stop Jihlava
Samoobslužné mycí centrum  
First Stop Jihlava
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Zákazníci ještě mají k  dispozici vysavač 
a  zajímavou pračku koberců, která se za-
tím pomalu, ale jistě stává další rozšiřující 
službou čerpacích stanic a  mycích center. 
„Na jednu stranu je zde omezený prostor, 
na druhou pak máme statistiky, které říkají, 
že jeden box zvládne obec pro 5000 oby-
vatel. Vzhledem k tomu, že jedno podobné 
mycí centrum již v Jihlavě stojí, představují 
tyto čtyři boxy optimální počet,“ vysvětlu-
je Patrik Linhart, který si všechny detaily 
mycího centra vymýšlel sám, a je třeba po-
dotknout, že se mu to povedlo. Příjezdová 
komunikace je dostatečně dlouhá i pro pří-
pad, že by se zde tvořily fronty, mycí boxy 
jsou přitom dostatečně široké pro dobrou 
manipulaci s  tryskou a  dostatečný odstup 
od vozidla. Lze očekávat, že na jaře na 
všech nedlážděných plochách vyraší tráva 
a  červeno-bílé mycí centrum se zahalí do 
zeleně. „Protože je hned vedle cyklostezka, 
chystáme tady sezení a  také nějaké vyžití 
pro děti, což by mohlo být třeba pískoviš-
tě nebo trampolína. Už nyní si sem ostatně 
chodí cyklisté mýt kola nebo si to jen tak 
prohlédnout a pak přijedou i autem, aby si 
to vyzkoušeli.“ 

U řeky a bez vlastní čističky

V  souvislosti s  řekou Jihlavou se pocho-
pitelně nabízí otázka, jak je to s  odpadní 
vodou. Myčka totiž nemá vlastní čističku. 
„Chemie, kterou používáme, je ekologicky 
odbouratelná a  při velkém zředění navíc 
není nebezpečná pro životní prostředí. 
Když jsme si to zjišťovali, dostali jsme od 
správy kanalizací informaci, že tady není 
čistička potřeba. Ale máme tu samozřejmě 
přísný zákaz mytí motorů a  musíme zde 
mít také svoji kanalizační šachtu kvůli od-
běrům,“ vysvětluje Patrik Linhart. 

Předmytí pod nízkým tlakem

Mycí centrum je otevřené ve dne v  noci, 
sedm dní v  týdnu, ale jen ve špičce je 
zde přítomna obsluha, která vám pomů-
že nejen radou, ale i  s  případným mytím. 
Počítá se dokonce i  s  tím, že po dohodě 
umyje celý automobil, zatímco zákazník 
(v tomto případě spíše zákaznice) se může 
posadit a  dát si kávu nebo nějakou cuk-
rovinku z  automatu v  přilehlém objektu. 
Většina zákazníků však hodlá umývat svůj 
automobil vlastnoručně a k tomu mu box 
nabízí celkem čtyři programy, respektive 
šest, pokud vjede do jediného boxu se 

spodním mytím. Tlak ostřikovačů je v myč-
ce nastavený na 100 barů, což je pro mycí 
efekt dostatečné a zároveň je to zcela bez-
pečné, aby se tlakem vody nepoškodily 
některé části vozidel. Polovinou úspěchu 
kvalitního umytí automobilu je vedle dob-
rého zařízení i chemie, kterou pro jihlavské 
mycí centrum dodává firma Ma-Fra, jejímž 
distributorem pro ČR je rovněž firma Auto-
Max. 

První program je netradiční a  není 
dobré jej vypustit. Předmytí se totiž nea-
plikuje pod vysokým, ale nízkým tlakem. 
To pomáhá k  tomu, aby nanášená směs 
byla v  dostatečné koncentraci. Zákazník 
tak bezpečně odmyje hmyz, zbaví povrch 
mastnot, ale přitom nehrozí sebemenší 
poleptání nebo narušení laku či chromo-
vaných částic. 

Následuje šamponování a  prášková-
ní s  abrazivními částicemi, které zásadně 
zvyšují efekt odstranění špíny, na druhou 
stranu jsou však tyto částice vždy měkčí 
než lak, takže nikterak nenarušují povrch 
vozidla. „Byli jsme dokonce kvůli této tech-
nologii osloveni autosalony, které by si 
u  nás chtěly mýt nové vozy,“ říká k  tomu 
Patrik Linhart. Šampon navíc neutralizuje 
chemii pro předmytí a  připraví karoserii 
poté, co ji opláchnete čistou vodou, pro 
nanesení vosku.

Vosk obsahuje nanočástice, takže dob-
ře ulpívá v  drobných nerovnostech karo-
serie a  vytváří film, který karoserii chrání 
před dalším znečištěním, před statickým 
nábojem přitahujícím nebezpečné pra-
chové částice, a  také před povětrnostní-
mi vlivy. Obsahuje totiž hydrofobní látky, 

které způsobí, že se voda shlukuje do vět-
ších kapek a ty pak vlivem gravitace snáze 
opouštějí karoserii. Mytí se pak zakončí 
oplachem osmotickou neboli deminerali-
zovanou vodou, která zamezí vzniku fleků 
na karoserii po uschnutí.

Jeden box je jiný

Pokud jste v boxu se spodním mytím, mů-
žete celý proces zakončit touto funkcí. Ko-
lejnice navedou automobil tak, aby bylo 
co nejúčinnější. V tomto případě není tře-
ba dělat nic, mytí se na jeden impulz apli-
kuje 50 sekund. Spodní mytí nabízí jen 
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značka Mix, což považujeme za velmi 
dobrou přidanou hodnotu. Na jeden box 
je mimochodem investice vyšší o 150 tisíc 
korun.

V boxu se spodním mytím je k dispozici 
navíc i druhé otočné rameno s hadicí, na je-
jímž konci najdou konzervativnější zákazníci 
kartáč pro mechanické mytí. Díky kvalitním 
a měkkým žíním by kartáč neměl poškrábat 
lak, nicméně bezkontaktní mytí by mělo být 
stejně účinné a zároveň snazší i šetrnější.

Můžete platit kartou nebo si 
koupit datový klíč

50 vteřin mytí v rámci každého ze šesti pro-
gramů přijde na deset korun a výsledná cena 
mytí se tak odvíjí od velikosti automobilu, 
jeho znečištění a  šikovnosti zákazníka. Ten 
může samozřejmě naházet do ovládacího 
panelu klasicky mince, ale nemusí si zoufat, 
když je nemá. Unikátní systém totiž umož-
ňuje získání žetonů pomocí kreditní karty 
nebo karty CCS (to zde ale musí být přítom-
na obsluha). Pro stálé zákazníky je pak asi 
nejvýhodnější datový klíč, který si zákazníci 
mohou sami podle potřeby dobíjet a na zá-
kladě toho si pak vystavovat i  daňový do-
klad. Při nabíjení datového klíče nabízí First 
Stop bonusový systém. Když si jej zákazník 
například nabije na 1000 Kč, dostane navíc 
deset procent mycího času. Firmy už toho 
začaly využívat, mezi zákazníky centra patří 
například Celní zpráva, která však k  platbě 
používá CCS, Patrik Linhart pak jedná i  se 
státní a  městskou policií. Občas si sem ně-
jakého většího zákazníka pozvou, umyjí mu 
ukázkově automobil a už ho „mají“. Prodaný 
datový klíč pak zajistí, že sem už jezdí pra-
videlně: Datové klíče si pořizují pro své za-
městnance třeba stavební firmy. Celé mycí 
centrum je pak nastavené jak na žetony, tak 
na drobné peníze, a nakupovat za to můžete 

nejen všechny služby, ale i cukrovinky a kávu 
z automatu. 

Zázračná čistička koberců

Čtyři boxy doplňuje i  výše zmíněné stání 
s vysavačem a čističkou textilních i gumo-
vých autokoberců. Za deset korun vyčistí 
všechny čtyři koberce a lidé většinou užas-
le zjišťují, jaká je to změna. Pračka má me-
chanické rotační válce, které vyčistí špínu, 
a čistá studená voda je pak jakoby vypere. 
Po vytažení ven jsou koberce samozřejmě 
vlhké, ale ne moc, takže se mohou hned 
vrátit na své místo do automobilu. Komu 
by to nevyhovovalo, může vodu vypnout 
a koberečky několikrát nechat projet čistič-
kou, aby byly důkladně „vyždímané“.

Oblast Českomoravské vrchoviny je na 
počasí nevyzpytatelná, tuhé mrazy se Jih-
lavě nevyhnuly ani letos. Jak v nich obstála 
nová myčka? „Panely jsou temperované, 
takže jsou suché i v zimě a pokud teplota 
klesne pod stanovenou hodnotu, systém 

začne cirkulovat kapaliny a neumožní další 
mytí. Zařízení Mix by mělo takto fungovat 
do -15 °C, lidé si však myjí automobily ma-
ximálně do -5 °C. Pak už začne voda na ka-
roserii namrzat,“ vysvětluje Patrik Linhart. 

�� AUTOR: Jiří Kaloč 
FOTO: autor
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Samoobslužné mycí zařízení Kärcher SB MU

Samoobslužné mycí zařízení Kärcher SB MU je vybaveno 
pro čtyři až osm pracovních míst na principu modulárního 
designu. Kromě toho disponuje navíc dvěma novými mycími 
programy pro dlouhodobou konzervaci a mytí disků.

Modulární výstavba  
– flexibilní rozšíření

Modulární systém přináší možnost flexibilně mycí 
zařízení přizpůsobit místním podmínkám a  po-
třebám provozovatele. Veškeré komponenty jsou 
dodávány ze závodu smontované a otestované – 
vodou chlazená vysokotlaká čerpadla s dlouhou 
životností, uživatelsky komfortní řízení prostřed-
nictvím Menu a pneumatická dávkovací čerpadla 
pro používání koncentrátů čisticích prostředků. Ta 
mimo jiné přinášejí vysokou efektivitu a  úsporu 
provozních nákladů. Komponenty lze velmi rychle 
a jednoduše sestavit. V technické místnosti nabízí 
velmi přehledné uspořádání, což usnadňuje údrž-
bové práce na zařízení.

V  závislosti na vybavení je možno využít až 
jedenáct mycích programů, které lze jednoduše 
navolit pomocí velkého otočného spínače; mimo 
jiné vysoký tlak, oplach, horký vosk a osmotickou 
vodu s podporou sušení. Zařízení SB MU lze pak 
dodatečně dovybavit mycím programem dlou-
hodobé konzervace a  mytím disků. Podstatnou 
výhodou mycího zařízení je, že se provozovatel 
může rozhodnout, který mycí box bude pracovat 
s  mokrou či suchou pěnou. Suchá pěna přitom 
spotřebuje až o 90 % méně vody a čisticích pro-
středků a až o 75 % méně energie. Snižují se tak 
nejen provozní náklady, ale také se chrání životní 
prostředí. 

�� PR Kärcher
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Samoobslužné pračky a sušičky autokoberečků

Lepší způsob, jak rychle a svépomocí vyčistit kobereček 
v automobilu, neexistuje. Klasické oklepávání je nesmírně 
prašné a výsledek není stoprocentní, samotné vysávání zase 
není tak účinné. Povrchových prachových částic a drobků se 
sice zbavíte, ale zaschlého a zašlapaného bláta nikoliv.

Zázrak za deset korun

Nadstandardní  
služba (zatím)

Pračka, myčka nebo chcete-li 
automatická čistička kober-
ců je aktuálně trendem ve 
vybavení čerpacích stanic 
a  mycích center. Nelze říci, 
že toto zařízení většina 
zákazníků mycích center 
očekává, ale zřejmě se 
jedná o největší „zázrak“ 
mezi doplňkovými služ-
bami, neboť čisticí efekt 
na pořádně zašpiněném 
koberci je opravdu vi-
dět. Každého, kdo si pračku 
koberců vyzkoušel, doza-
jista nadchne. „Jestliže se 
při důkladném vyklepání 
koberce odstraní přibližně 
30 procent nečistot a při po-
užití výkonného vysavače 
70  procent, pak výsledek 
čištění pračky koberců by 
měl být přibližně devade-
sátiprocentní,“ tvrdí Ladislav Udínek z firmy 
HMO, která u  nás prodává a  instaluje pro-
dukty značky Wash-mat z německého Ham-
burku a  italské firmy MTM Hydro. Investice 
10 korun pak bude pro zákazníka s ohledem 
na výsledný efekt více než smysluplná. Po-
kud toto zařízení pořídíte do svého mycího 
centra nebo servisní části čerpací stanice, 
budou se sem lidé rádi vracet, protože prač-
ky autokoberců zatím nepatří do obvyklé 
výbavy starších mycích center, o  čerpacích 
stanicích nemluvě. Co se týče pořizovací 
ceny, nejedná se však o  úplně malou část-
ku. „Pračka koberců vyjde na 70 až 170 tisíc 
korun. Záleží na tom, jak výkonné a funkční 
zařízení si objednáte,“ říká Ladislav Udínek 
a dodává, že dodací lhůta se obvykle pohy-
buje od jednoho do tří měsíců.

Suchou nebo  
mokrou cestou

Princip čištění je vlastně velice jedno-
duchý. Uvnitř zařízení je válcový kartáč 

dostatečné šířky na to, aby pojal autoko-
berečky všech dostup-

ných velikostí. Samobslužné pračky koberců, 
které se používají v mycích centrech, se rozli-
šují na dva základní druhy. V  prvním případě 
se zařízení snaží vyčistit textilní i gumové ko-
berce suchou cestou pouze pomocí speciální-
ho kartáče. Výhodou je, že koberce nejsou po 
vytažení ze zařízení ani vlhké, ale zákazník z něj 
nebude mít očekávaný „vow“ efekt. Pro provo-
zovatele jsou výhodou nižší pořizovací nákla-
dy, jednodušší instalace (zařízení může být do-
konce mobilní) a skutečnost, že k provozování 
není třeba přípojky na vodu a odpad. 

Ve druhém případě se k  čištění koberců 
používá kromě kartáčů také voda, která se při 
kartáčování rozprašuje do prostoru pračky. Pak 
záleží ještě na tom, jak moc jsou koberce po 
aplikaci vody mokré, a  zda zařízení obsahuje 
i  sušičku. U  těchto zařízení si ostatně zákaz-

ník může vybrat, zda vodu použije či nikoliv, 
někdy je pak k  dispozici ještě šampon, aby 
byl výsledný efekt opravdu dokonalý. Všech-
ny pračky autokoberců jsou určeny pro práci 
venku a v zimě. U těch, které pracují s vodou, je 
samozřejmě podmínkou celoročního provozu 
vyhřívaná přípojka na vodu. 

Od výrobců myček

Pračky autokoberců na českém trhu pocházejí 
z valné většiny z italské nebo německé prove-
nience s jedinou výjimkou, kterou představují 
produkty španělské firmy Istobal, kterou na 
českém trhu zastupuje firma Wash Service. 
Konkurenční firma Automax, která se rovněž 
věnuje prodeji a výstavbě mycích center, nabí-
zí na praní koberců zařízení značky Mix, které 
v  mycích centrech většinou stojí vedle vysa-
vače. Uvnitř hranaté skříně z  nerezové oceli 
je válcový kartáč dostatečné šířky na to, aby 
pojal autokoberečky všech dostupných veli-
kostí. Ten se otáčí a  za pomoci zkrápění vod-
ní mlhou se kobereček kartáčuje. Vodní mlha 
zamezí možnému prášení a  také významně 
zvyšuje účinnost čištění. Po vyčištění vypadá 
kobereček jako nový a vzhledem k tomu, že je 
jen lehce zavlhlý, může se okamžitě instalovat 
zpátky do auta. Samozřejmostí je elektronický 
mincovník, libovolné nastavování délky pro-
gramu a možnost použití jakýchkoliv mincí či 
žetonů. Díky jednoduchosti ovládání, bezpeč-
nosti provozu a hlavně účinnosti čištění se toto 
zařízení stává mezi zákazníky jedním z nejvíce 
využívaných.

Zmíněná firma Istobal má v  nabídce po-
dobné zařízení s  názvem Mat Cleaner, které 
pracuje se dvěma volitelnými režimy – suchým 
kartáčováním a mokrým praním, které lze ještě 
doplnit šamponem. I toto zařízení je schopné 
přijímat mince nebo žetony a také jeho instala-
ce je možná ve venkovním prostředí.

Made in Germany nebo Italy?

Asi nejširší nabídkou produktů tohoto druhu, 
jak už bylo napsáno výše, disponuje pražská 
firma HMO. Firma již v Česku prodala a instalo-
vala okolo stovky těchto zařízení, zákazníci ale 
nepocházejí jen z mycích centrech a čerpacích 
stanic. „Místa instalací jsou různorodá od Mi-
nisterstva obchodu, Kanceláře prezidenta re-
publiky, automobilky Škoda, čerpacích stanic 
až po autoservisy,“ říká Ladislav Udlínek a do-
dává: „V  nabídce máme myčky se studeným 
mytím, kartáčováním, s  mechanickými sušicí-
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complete wash systems

Společnost iWash poskytuje na českém trhu kompletní služby, které zahrnují 
technologie a produkty pro mytí osobních a nákladních automobilů či autobusů.

www.iwash.cz

• portálové mycí linky
•  samoobslužné mycí boxy
• chemické produkty

•  vyhotovení technologického 
a stavebního projektu

•  dodávku a instalaci zařízení

• servis
• možnost profinancování
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mi válci. Je možné objednat je i s horkovzduš-
ným vysoušením. Připravuje se prodej myčky 
koberců bez použití vody. Myčky je možné 
vybavit tlačítkem pro spouštění zdarma, nebo 
mechanickým mincovníkem pro příjem žeto-
nu nebo jedné mince, nebo je možné dodat 
elektronický mincovník pro příjem více mincí. 
Zařízení můžeme dodat též se spouštěním na 
čipový klíč.“ Firma HMO zajišťuje také servis 
svých produktů. „V  případě poruchy zajistíme 
opravu nejdéle do tří dnů,“ říká k tomu Ladislav 
Udínek.

Novinkou produktové řady praček auto-
koberců firmy Wash-mat, která by se měla do 
nabídky firmy HMO dostat v  letošním roce, je 
zařízení 529 DryMat. Jak už název napovídá, 
tohle zařízení nepotřebuje ke svému provo-
zu vodu. Samozřejmě je možné jej použít pro 
čištění všech druhů autokoberců. Čistí suchým 
kartáčem bez tvorby prachu a všechny čtyři ko-
berce z osobního automobilu by mělo vyčistit 
do dvou minut. 

Další dvě zařízení firmy Wash-mat již vodu 
potřebují. Základní model 520 Standard 2 v 1 
(mytí + sušení) využívá k  čištění koberců kar-
táče a  čistou vodu, k  sušení pak houbu. Stu-
peň vysušení koberce se pohybuje od 80 do 

100 procent, záleží na tom, z jakého materiálu 
jsou koberce vyrobeny. Výrobce v  produkto-
vých materiálech tvrdí, že čtyři koberce stroj 
vyčistí při velkém zašpinění a přejíždění jedno-
ho místa několikrát do 2 minut. 

 „Vlajkovou“ lodí nabídky firmy Wash-mat 
je zařízení 700 VacuPlus, které výrobce ozna-
čuje jako 3 v 1 (sání + mytí + sušení). V tomto 
případě se koberce opět vyčistí vodou a  kar-
táči, k  sušení se však používání teplý vzduch. 
Stupeň vysušení je zde opět v  závislosti na 
materiálu 98-100 procent, čtyři rohože zvládne 
stroj vyčistit do 3 minut.

Produkty firmy Wash-mat nabízí i  přední 
výrobce německých mycích systémů, firma 

Christ. „V  nabídce máme dva druhy, oba jsou 
univerzální, tzn. na pryžové i  textilní koberce 
s funkcí vysušení do stavu, kdy z koberečku ne-
kape, ale není úplně suchý,“ říká Jaromír Zmek 
coby obchodní zástupce firmy Otto Christ 
Wash Systems a  dodává: „Odhaduji v  České 
republice asi 10 instalací, tři najdete v  našich 
provozech u našich zákazníků.“

Dalšími prodejci těchto zařízení jsou firmy 
Ecoservis a HydroClean, které mají ve své na-
bídce stacionární pračky autokoberců LT 230V 
a  LT 400V italské firmy Wash Italia. Jedná se 
v podstatě o stejně funkční zařízení z nerezové 
oceli, rozdíl mezi oběma variantami, které k čiš-
tění koberců využívají čistou vodu, je napojení 
do elektrické sítě. V prvním případě k tomu sta-
čí běžná elektrická zásuvka na 230 V, v druhém 
je potřeba třífázová na 400 V. Obě zařízení fir-
my Wash Italia lze objednat s antibakteriálním 
kitem (LT 230-B a LT 400-B) nebo nožním pedá-
lem, kterým lze ovládat chod válců při čištění 
(LT 230-ECO a  LT 400-ECO). Základní model 
pračky koberečků Wash Italia LT 230 přijde 
u firmy Ecoservis na 83 490 korun.

�� AUTOR: Jiří Kaloč 
FOTO: autor a archív
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Shop a gastro

Novinky brání stagnaci a sezónnosti prodeje.

Nealko nápoje  
stále na očích
Jak vypadá žízeň u pumpy

Průzkumy dokazují, že 45 % návštěvníků čer-
pacích stanic nejčastěji nakoupilo neochu-
cené vody, následují vody ochucené a colo-

vé nápoje. Shodné procento zákazníků na 
nich nakoupilo teplé nápoje (káva a čaj). Ne-
alko na čerpacích stanicích kupují nadprů-
měrně často zákazníci z mladších věkových 
kategorií (do 39 let), svobodní lidé, zákazníci 

z vyšších příjmových skupin a řidiči zejména 
z Prahy. Tito lidé mají také každý měsíc nad-
průměrný počet najetých kilometrů.

Z  loňské agenturní studie společnosti 
Incoma („Incoma Petrol Station FMCG Sho-
pping 2015“) vyplývá, že při volbě nealko 
nápoje se rozhodují pro tradiční příchutě 
a příliš neexperimentují. Pro volbu sortimen-
tu v prostorově omezených podmínkách ČS 
to znamená jediné: soustředit se na nejpro-
dávanější a rovněž reklamou nejvíce podpo-
rované značky a novinky. Reklamní kampa-
ně jsou ze strany výrobců od počátku roku 
velice silné a  platí to i  o  samotné podpoře 
v místě prodeje.

Síla a popularita značek

„Coca-Cola“ je nejoblíbenějším a  nejprodá-
vanějším nealkoholickým nápojem v  ději-
nách a  zároveň nejznámější značkou světa. 
Těžko si představit čerpací stanici, kde by 
chyběla. „Coca-Cola light“ je dnes nejpopu-
lárnějším nízkoenergetickým nealkoholic-
kým nápojem na celém světě a jeho prodej 
se vlivem šíření zdravého životního stylu 
neustále zvyšuje. Mezi produkty společnosti 
dnes figuruje jako třetí nejprodávanější vý-
robek. „Coca Cola Zero“ je nejmladší produkt 
se značkou Coca-Cola, největší popularitu 
má zejména mezi mladými městskými lidmi, 
výborně se prodává také na nejfrekventova-
nějších pumpách. „Coca Cola Vanilla“ patří 
k nejčerstvější novince, která rozšiřuje port-
folio značky Coca-Cola v  České republice. 
„Coca Cola Cherry“ je sycený nealkoholický 
nápoj třešňové chuti, který byl ve své kate-
gorii na trh uveden jako poslední.

Kromě řady soutěží přišla společnost 
s ryze praktickou akcí, která při jejím dodrže-
ní rozhodně přispívá vyšším prodejům. Jme-
nuje se „Coca Cola perfekt serve“ a  odráží 
v  sobě ideu, že k  dokonalému nápoji patří 
i dokonalý servis. Jedná se o zcela zásadních 
sedm kroků správného servírování našich 
nápojů a za to je udělován certifikát „Perfect 
Serve“ podnikům (čerpací stanice nevyjíma-
je), které CC produkty podávají v  dokonalé 
kvalitě. Na zákaznících je požadováno, aby 
hodnotili, jak se Coca-Cola správně servíruje 
a kde ji takto naservírovanou dostanou. 

Každý ze sedmi kroků „Perfect Serve“ 
přispívá k  tomu, aby: „nápoj chutnal doko-
nale, kdy svěží chuť vynikne při ledovém 
vychlazení na 3 °C, několik kostek ledu udrží 
ledový efekt delší dobu, originální tvar skle-
ničky udrží led v  horní části mimo dosah 
tepla ruky, čímž taje pomaleji. Otevřený tvar 
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skleničky nechává nápoj dýchat a uvolňovat 
jedinečné aroma. Dále je již vše v rukou ob-
sluhy, která při správném nalití oživí aroma 
a  bublinky v  nápoji, citrónem či limetkou 
dodá jiskru a samozřejmě úsměvem rozjasní 
i zákazníkův den…“ Zdánlivá samozřejmost 
reklamy? Nikoliv! Jedná se o  dokonale pro-
myšlenou a poctivou motivaci směřující zá-
kazníky ke koupi, kdy emoce výrazně ovlivní 
nákupní chování v  místě prodeje a  konzu-
mace. 

Často mluvíme o  aktivním přístupu ob-
sluhy, aktivním prodeji za pultem i před ním 
a  toto je příklad par excellence! Málokdo 
z  návštěvníků čerpačky bude tak natvrdo 
rozhodnutý k  jinému či žádnému nákupu, 
aby se nedal ovlivnit atmosférou dané chví-
le, očekáváním a hlavně naplněním zážitku. 
Uspokojující pocit, který se do jeho pově-
domí hluboko vryje, si bude chtít určitě při 
příští návštěvě zopakovat. Emoční marke-
tingové sdělení, impulz, dokáže zákazníky 
vyrušit ze stereotypu a naladit je požadova-
ným směrem.

S bublinkami i bez nich

Společnost Coca-Cola HBC Česká a  Sloven-
ská republika vyrábí, prodává a  distribuuje 
širokou škálu dalších sycených i nesycených 
nápojů a balených vod. Vedle Fanta pome-
ranč je velmi populární i  Fanta citrus mix. 
Dále byla na český trh uvedena příchuť Fan-
ta lesní plody – Limitovaná edice. Nejnověj-
ší příchuť však nejsou lesní plody, ale Fanta 
kiwi jahody. 

Sprite je čtvrtým nejoblíbenějším syce-
ným nealkoholickým nápojem na světě a ve 
své kategorii má na trhu čelní pozici. Ze sy-
cených nápojů je třeba uvést i další: Kinley, 
oblíbená značka toniků, Lift, tradiční značka 
sycených nealkoholických nápojů s  řadou 
příchutí, Lifter, nízkokalorický nápoj s  pří-
chutí bylinek, Burn, energetický nápoj s  in-
tenzivní chutí ovoce a v několika variantách 
a  Monster, jeden z  nejpopulárnějších ener-
getických nápojů na světě.

Z nesycených nápojů se jedná o ovocné 
džusy a nektary Cappy, Ovocné nápoje bez 
konzervantů Cappy Ice Fruit, pro děti Cappy 
junior, ledové čaje Nestea, ledovou kávu illy.
issimo a sportovní nápoj Powerade.

Kofola – dítě deficitu

Je to téměř šedesát let od vzniku Kofoly, 
která měla obalem i  obsahem připomínat 
a  nahrazovat nedostupné kolové značky 

USA. Československá značka Kofola s  origi-
nální recepturou ustála soupeření s domácí 
i zahraniční konkurencí a patří dnes k jedné 
z  nejlépe prosperujících domácích značek, 
o čemž svědčí druhá pozice obliby i prode-
je v  rámci kolových nápojů. Dnes je Kofola 
ČeskoSlovensko součástí skupiny Kofola, 
vyrábějící nealkoholické nápoje v sedmi zá-
vodech na čtyřech trzích střední a východní 
Evropy. 

Dynamika firmy se projevuje i dalšími ak-
vizicemi: pod křídla Kofoly ČeskoSlovensko 
patří také pramenitá voda Rajec, sirupy Jupí 
a  dětské nápoje Jupík, hroznová Vinea, čers-
tvé ovocné a zeleninové šťávy UGO, energe-
tický nápoj Semtex a  další tradiční českoslo-
venské značky. V  Polsku má například velký 
úspěch „kofolácká“ Hoop Cola nebo ovocné 
sirupy Paola. Nejnovějším přírůstkem do rodi-
ny Kofola jsou slovinské minerálky Radenska.

V licenci také vyrábí a distribuuje RC Colu 
a Oranginu. Firma se rovněž stala výhradním 
distributorem značek Evian, Badoit a Rauch 
pro Českou a  Slovenskou republiku a  také 
oficiálním distributorem léčivé Vincentky! 

Na třetí pozici…

Potravinářský gigant PepsiCola si na zdejším 
trhu s nápoji udržuje třetí pozici a chce být 

LEDOVÉ ČAJE
1. Pil(a) jste je v posl. 12 měsících?
ano 45,4
ne 54,6
2. Jak často je pijete?
2 - 3x měsíčně 14,0
1x měsíčně 10,0
méně než 1x měsíčně 8,7
2 - 3x týdně 4,7
1x týdně 3,7
více než 1x denně 1,7
1x denně 1,2
4 - 6x týdně 1,2
neuvedeno 0,1
4a. Značky - pije
Nestea 27,7
Lipton 19,8
Aquila Team 15,9
Dobrá voda 14,1
Pfanner 11,9
Pickwick Ice Tea 11,6
Hello 9,8
Rauch - Ice T 7,6
Rauch - Nativa 3,0
jiná značka 0,4

MINERÁLNÍ VODY
1. Pil(a) jste je v posl. 12 měsících?
ano 89,5
ne 10,5
2. Pijete čisté nebo ochucené minerálky?
jen čisté 14,9
více čisté 20,4
stejně čisté i ochucené 32,6
více ochucené 13,8
jen ochucené 7,5
neuvedeno 0,2
3. Jak často je pijete?
více než 1x denně 18,5
2 - 3x týdně 16,4
4 - 6x týdně 14,9
1x týdně 13,0
2 - 3x měsíčně 11,1
1x denně 9,4
1x měsíčně 4,0
méně než 1x měsíčně 1,8
neuvedeno 0,3
5a. Značky - pije
Mattoni 66,2
Magnesia 51,2
Korunní 42,9
Poděbradka 42,7
Ondrášovka 28,2
Hanácká kyselka 25,0
vlastní značky prodejen (Coop/
Tesco/Clever/Tanja...) 12,1

Vincentka 7,0
Vittel 6,1
Bílinská kyselka 4,6

díky změněné strategii zejména v  oblasti 
investic do zvoleného portfolia stále lepší 
v prodejích. Pepsi je spojená s kolou a nápoji 
obecně, nicméně ve světě tvoří polovinu tr-
žeb snacky. V Česku je podíl snacků výrazně 
nižší. Tady nabízí jen chipsy značky Lay’s, za-
tímco ve světě Pepsi Cola prodává komplet-
ní portfolio snacků, ať už jsou to extrudáty 
nebo oříšky. Vlajkovou lodí je samozřejmě 
stejnojmenná limonáda s  colovou příchutí 
v balení od 250 ml v plechu, po 1,5litrové PET 
láhve. Pro restaurace pak i 20litrové soudky. 
Z  dalších Pepsi colových produktů je to li-
monáda Pepsi Max, Pepsi Light a Pepsi Twist. 
Velmi slušné výsledky vykazuje nejčastěji 
pomerančová a  citronová „Mirinda“, vyrábí 
se ovšem i  v  dalších 15 příchutích, z  nichž 
většina je rovněž na základě ovoce. Portfo-
lio nápojů vynikajícím způsobem rozšířily 
ovocné džusy Toma s  certifikátem kvality 
s  barevným kódováním na obalech: džusy 
v  červených, nektary v  zelených a  řada 
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plus v  modrých pruzích a  označují, že 
produkty neobsahují umělá aromata, umělá 
sladidla, umělá barviva ani konzervanty. Ve 
velmi podobné nabídce to jsou pak dětská 
balení 0,250 l tzv. pitíčka s  brčkem. Nápo-
jovým trendům konvenuje i  další nabídka 
nápojů v  podobě nektarů z  ovocných kon-
centrátů s  vyšším podílem ovocné složky 
v lahvičkách po 0,250 litru.

Mattoni už není!

Oproti roku 2014 rostly prodeje skupiny 
Karlovarské minerální vody (KMV) o  33 %, 
obrat dosáhl 7,3 mld. Potěšující je dvojcifer-
ný nárůst na domácím trhu, kde zákazníky 
zaujali inovacemi jako Mattoni Schorle nebo 
novým přírodním nápojem Fruttimo Aquila, 
jejíž unikátní designovou lahev navíc v  zá-
věru roku ocenila odborná porota světové 
soutěže World Beverage Innovation Awards 
jako nejlepší na světě. Stálicemi v oblíbenos-
ti na trhu v ČR jsou vody Mattoni (přírodní,o-
chucená perlivá, sport a  aktive, ochucená 
neperlivá, Duo, Schorle) Magnesia (přírodní 
a RED) a Aquila (Aquila, Aguila černý, zelený 
a speciální čaj), ale v roce 2015 byl velký zá-
jem i o 100% džusy značky Granini. Trefou do 
černého se ukázala Malinovka od Poděbrad-
ky, která byla loni podle agentury Nielsen 
nejprodávanější malinovkou v  ČR. KMV na-
bízejí na čerpacích stanicích široký sortiment 
přírodních a ochucených vod, ledových čajů 
a džusů a  to včetně kolových nápojů, které 
jsou zastoupené značkou Schweppes . V ka-
tegorii přírodních vod je primární prodej 
značek Mattoni, Aquila a Magnesia. KMV na 
trhu nabízí zákazníkům na čerpacích stani-
cích všechny typy formátů a uzávěrů v této 
kategorii.

Mattoni přírodní minerální voda je jed-
ničkou na trhu i  mezi značkami KMV, pro 
mnohé se stala nedílnou součástí zdravého 
životního stylu, je symbolem stability a záru-
kou kvality. Mattoni je dlouhodobě nejoblí-
benější a nejprodávanější značkou kategorie 
ochucených balených vod v České republice 
na čerpacích stanicích, kde dosahuje 55  % 
prodejního podílu. V  dubnu 2016 přinese 
výrazné inovace své nejúspěšnější řady per-
livých ochucených vod. Změny se odrazí na 
novém atraktivním balení s  lepším rozliše-
ním příchutí a  zároveň na vylepšené osvě-
žující receptuře s  ovocnou šťávou. U  všech 
inovovaných příchutí je zároveň snížen ob-
sah cukru a  jsou nízkokalorické. Magnesia 
je přírodní středně mineralizovaná voda se 
značným obsahem hořčíku a  nízkým ob-

sahem sodíku. I  díky těmto benefitům její 
obliba výrazně roste, a  to v  přírodní podo-
bě i  v  ochucených variantách. Fruttimo je 
osvěžující spojení přirozeně čisté vody Aqui-
la s  nejlepším ovocem z  prémiových džusů 
Granini a  zároveň novinka na trhu, která 
získala u  jednotlivých zákazníků čerpacích 
stanic 20 až 40% podíl na jejich prodejích 
v kategorii džusů. 

Trendy sází na ovoce a vody

Podle statistiky ČSÚ se dá soudit, že nezávis-
le na několika loňských vodovodních havá-
riích s hygienickými důsledky se lidé nebojí 
pít vodu z  kohoutků. Stejně tak ale roste 
spotřeba minerálních vod, především díky 
stále širší nabídce těchto nápojů. Dlouhodo-
bě roste i spotřeba čajů, i když v posledních 
letech stagnovala na 0,21 kg na obyvatele. 
Zato se meziročně o pětinu na 2,24 kilogra-
mu zvýšila spotřeba zrnkové kávy. Ze zku-
šeností z loňských letních veder vyplývá, že 
se nejvíce zvýšil odbyt sudových limonád, 

neochucených minerálek, balených prame-
nitých vod i vod kojeneckých.

Rychle rostoucí zájem ze strany spo-
třebitelů zaznamenávají čerstvé, „fresh“, 
čistě přírodní šťávy z ovoce a zeleniny. Také 
výrobci minerálních vod v  loňském roce 
objevili nové ovocné sirupy, vyráběné bez 
konzervantů a s obsahem vitamínu C, kte-
ré nejlépe oslovují skupiny kupujících, jako 
např. maminky s  dětmi a  zákazníci vyža-
dující chladivé nápoje bezprostředně po 
zakoupení (například posádky aut na čer-
pacích stanicích). Konjunkturální období se 
projevuje ochotou kupovat i dražší ovocné 
džusy, minerálky s  exotickými přírodními 
příchutěmi, rostoucí popularitu mají jemně 
perlivé a  neperlivé vody v  menších bale-
ních. Není divu, že se daří kategoriím, které 
spotřebitelům nabízejí nějakou přidanou 
hodnotu, jako např. energetické nápoje 
nebo ovocné džusy a  ovocné nápoje s  la-
hodnými kousky dužiny. Zdá se, že spotře-
bitel vyhledává přidanou hodnotu i  tam, 
kde dříve očekával „jen“ zahnání žízně. 
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Zákazníci čím dál tím více sledují etikety 
a složení, což nahrává výrobcům, kteří jdou 
cestou kvality, na úkor levného koncového 
produktu.

Spotřebitel v popředí zájmu

KMV si uvědomují, že lidé si nejsou jistí, po-
kud jde o rozdíly mezi druhy balených vod, 
a  snaží se i  o  edukaci spotřebitelů v  této 
oblasti. Každá voda má jiného konzumen-
ta a  jinou příležitost použití. Některé vody 
jsou vhodné pro děti, jiné pro dospělé, ně-
které doplní potřebné minerály při sportu 
nebo pomohou proti fyzické únavě. Pro 
udržení pozornosti jsou ideální přírodní 
minerální vody s  přírodním obsahem hoř-
číku a  pro zdravý životní styl jsou vhodné 
přírodní minerální vody, pro nezbytný den-
ní pitný režim je vhodná pramenitá voda. 
Pokud si vodu na čerpací stanici kupuje 
řidič po několikahodinové jízdě, měl by si 
vybrat například přírodní minerální vodu 
s  magnesiem, která pomůže zvýšit jeho 
soustředěnost. Pro běžnou prodejní praxi 
na čerpacích stanicích by měla obsluha znát 
základní dělení druhů balených vod: 
•  Přírodní minerální vody: jsou chuťově 

slabě mineralizované, pocházejí z  pod-
zemních zdrojů, které jsou registrovány, 
schvalovány a prověřovány Ministerstvem 
zdravotnictví. Do plníren smí být přepra-
vovány pouze potrubím a nesmí podléhat 
úpravám, které by způsobovaly či měnily 
charakteristické složení. Povoleno je pou-
ze odželeznění, ozónování a  sycení oxi-
dem uhličitým.

•  Pramenité (dříve stolní) vody: rovněž po-
cházejí z chráněného podzemního zdroje, 
který ale nemusí být schválen Minister-
stvem zdravotnictví. Smějí být upravová-
ny obdobně jako přírodní minerální vody. 
U  vod sycených oxidem uhličitým musí 
být informace „pramenitá voda sycená“ 
a obsah oxidu uhličitého uveden v g/l. Je 
vhodná k  trvalému přímému použití do-
spělými i dětmi.

•  Kojenecké vody: Pocházejí z  chráněného 
podzemního zdroje, smějí být upravovány 
jen UV paprsky a platí na ně přísnější hy-
gienické požadavky (mikrobiologické uka-
zatele, dusičnany...) Jak vyplývá z názvu, je 
tato voda vhodná pro kojence a samozřej-
mě i  ostatní spotřebitele k  trvalému pití. 
Kromě oxidu uhličitého se do ní nesmí nic 
přidávat.

•  Pitné vody: Nemusí pocházet z podzemní-
ho zdroje, mohou být stáčeny z veřejného 

NÁPOJE S COLOVOU PŘÍCHUTÍ
1. Pil(a) jste je v posl. 12 měsících?
ano 81,1
ne 18,9
2. Jak často je pijete?
2 - 3x týdně 16,4
2 - 3x měsíčně 16,2
1x týdně 15,4
méně než 1x měsíčně 12,0
1x měsíčně 9,9
4 - 6x týdně 5,0
1x denně 4,4
více než 1x denně 1,9
neuvedeno 0,0
4a. Značky - pije
Kofola 55,6
Coca-Cola 54,5
Pepsi Cola 34,9
RC Cola 15,2
Coca-Cola Light 12,5
Coca-Cola Zero 11,0
Pepsi Max 10,9
Citro cola 10,2
Pepsi Light 9,9
Coca-Cola Cherry 9,5

OCHUCENÉ NÁPOJE S OBSAHEM CO2
1. Pil(a) jste je v posl. 12 měsících?
ano 72,0
ne 28,0
2. Jak často je pijete?
2 - 3x měsíčně 14,4
2 - 3x týdně 14,4
1x týdně 14,1
méně než 1x měsíčně 8,2
1x denně 5,8
více než 1x denně 5,1
4 - 6x týdně 5,1
1x měsíčně 3,3
neuvedeno 1,5
4a. Příchutě - pije
citrónovou 42,7
pomerančovou 42,2
hroznové víno 30,7
jablko 24,8
malina 20,3
grapefruitovou 19,0
tropické ovoce a multivitamín 15,3
rybíz 11,9
jiná příchuť 7,4
5a. Značky - pije
Fanta 37,4
Poděbradka 30,7
Sprite 26,1
7up 24,4
Mirinda 22,8
Top Topic 19,2
Schweppes 16,0
Vinea 13,5
Lift 12,4
vlastní značky prodejen (Coop/
Tesco/Clever/Tanja...) 11,5
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vodovodu a  svojí kvalitou jsou srovnatel-
né s  pitnou vodou z  vodovodu. Rovněž 
nejsou omezeny jejich úpravy a není zaká-
záno použití bakteriostatik.

•  Sodovky, sycené a  ochucené limonády 
tvoří odlišnou skupinu, která patří mezi 
nealkoholické nápoje. Lze do nich přidá-
vat sladidla, aromata, konzervační látky 
a  také různé potravní doplňky včetně vi-
tamínů.

Podpora prodeje zvyšuje zisk

Trochu odlišná nabídka KMV, stejně jako 
u Coca Coly a Pepsi Coly, je na velkých, dál-
ničních ČS nadnárodních řetězců, kde se 
řídí sofistikovanými planogramy v chlazené 
zóně i na regálových pozicích. Dominantní 
jsou známé vedoucí značky a odlišná je na-
bídka na malých, okresních čerpacích stani-
cích, kde se přihlíží i ke značkám lokálním. 
Například pro KMV je mimořádně důležitý 
individuální přístup, její obchodní zástupci 
aktivně spolupracují se všemi nadnárodní-
mi řetězci a  navrhují optimální sortiment 
pro velké i  malé čerpací stanice. Prodejci 
na čerpacích stanicích mohou prodej pod-
pořit kvalitním vystavením, dostatečným 
prostorem na policích, v  regálech, v  ledni-
cích a  samozřejmě cenou přijatelnou pro 
konečného spotřebitele. KMV v  poslední 
době prodává výrobky nejen z lednic a re-
gálů, ale umisťuje na čerpací stanice různé 
stojany. Využívají i jiná druhotná vystavení, 
jako např. malá paletová vystavení v  kom-
binaci s  POS materiálem, který komuniku-
je soutěže o  dárky pro spotřebitele nebo 
zajímavou cenovou nabídku. Také Kofola 
má velmi dobře propracovaný partnerský 
program (www.kofolanaprimo.cz) včetně 
nepřetržité zákaznické linky, kterou lze uše-
třit čas i náklady. S Kofola Partnerským pro-
gramem jsou připraveny odměny za nákup 
v  podobě produktových balíčků nebo ve 
formě propagačních materiálů pro podpo-
ru prodeje.

Sebelepší nápoj, třeba i  v  inovovaném 
balení a  za dostupnou cenu ještě nedává 
záruku, že si jej zákazník vybere. Zejmé-
na na čerpacích stanicích rozhoduje jeho 
umístění a  způsob vystavení na regálech, 
v chladicích boxech a na stojanech. Musí se 
počítat nejen s druhem a kategorii nápoje, 
ale u různorodě stavěných ČS, které téměř 
vždy mají odlišné dispoziční řešení prodej-
ny a tedy i jinak rozmístěný prodejní náby-
tek i  s  odlišným způsobem pohybu zákaz-
níka od vchodu, přes regály až po placení 

PRAMENITÉ / KOJENECKÉ A PITNÉ VODY
1. Pil(a) jste je v posl. 12 měsících?
ano 51,7
ne 48,3
2. Pijete perlivé nebo neperlivé stolní 
vody?
jen perlivé 7,2
více perlivé 7,2
stejně perlivé i neperlivé 13,7
více neperlivé 15,1
jen neperlivé 8,5
neuvedeno 0,1
3. Pijete čisté nebo ochucené stolní 
vody?
jen čisté 15,8
více čisté 13,1
stejně čisté i ochucené 14,7
více ochucené 3,6
jen ochucené 4,2
neuvedeno 0,2
4. Jak často je pijete?
2 - 3x týdně 11,2
4 - 6x týdně 10,4
více než 1x denně 9,6
1x týdně 9,3
1x denně 4,7
2 - 3x měsíčně 4,5
méně než 1x měsíčně 1,4
1x měsíčně 0,6
neuvedeno 0,0
6a. Značky - pije
Dobrá voda 30,7
Rajec 29,4
Aquila 25,5
Bonaqua 23,8
Toma Natura 17,6
vlastní značky prodejen (Coop/
Tesco/Clever/Tanja...) 12,9

Horský pramen 6,9
Bonny 3,3
Aqua Bella 2,9
jiná značka 0,6

ŠŤÁVY Z CITRUS. PLODŮ/JINÉ OVOCNÉ 
NEBO ZELENINOVÉ ŠŤÁVY A NÁPOJE/
KONCENTROVANÉ ŠŤÁVY/NEKTARY/
SMOOTHIES
1. Pil(a) jste je v posl. 12 měsících?
ano 73,6
ne 26,4
2. Jak často je pijete?
2 - 3x měsíčně 24,4
2 - 3x týdně 14,7
1x týdně 13,3
1x měsíčně a méně často 10,3
4 - 6x týdně 3,9
více než 1x denně 3,1
1x denně 3,1
neuvedeno 0,7
4a. Značky - pije
Relax - 100% 38,2
Hello 29,5
Rauch - Happy Day 23,6
Toma 21,0
Rauch - Bravo 17,9
Granini 17,5
vlastní značky prodejen (Coop/
Tesco/Clever...) 13,3

Jupí 12,4
Cappy - Ice Fruit 12,2
Relax - Exotica 10,7
TONIKY
1. Pil(a) jste je v posl. 12 měsících?
ano 38,7
ne 61,3
2. Jak často je pijete?
méně než 1x měsíčně 13,4
1x měsíčně 9,2
2 - 3x měsíčně 8,2
1x týdně 4,3
2 - 3x týdně 1,6
1x denně 0,9
více než 1x denně 0,8
4 - 6x týdně 0,4
neuvedeno 0,0
4a. Značky - pije
Kinley Tonic Water 25,8
Schweppes Tonic 23,1
Original River 22,9
Chito Tonic Water 6,5
vlastní značky prodejen (Coop/
Tesco/Clever...) 2,9

Evervess 2,2
Slice Tonic 1,3
jiná značka 0,1
Zdroj dat: MEDIAN, Market&Media&Lifestyle - TGI, 
3. kvartál 2015 a 4. kvartál 2015
Datum sběru: 22. 06. 2015 – 13. 12. 2015
Počet respondentů = 7433, 12 – 79 let
Počet respondentů, kteří nakoupili nápoje  
na čerpacích stanicích = 766, 12 – 79 let

v  pokladní zóně. Každý solidní dodavatel 
nápojů disponuje specialisty, tzv. category 
manegementem, jejichž úkolem je optimál-
ně rozmístit produkty na ploše obchodu za 
pomoci individuálně nastavených plano-
gramů. Lze tak komplexně zohlednit nejen 
prodejní vystavení a optimalizaci sortimen-
tu, zdůraznění novinek, ale i spotřebitelské 
trendy, cenovou politiku, prezentaci zboží, 
podporu prodeje apod. 

�� AUTOR: Mikuláš Buleca 
FOTO: Tomáš Mikšovský 

ZDROJ: www.bezpecnostpotravin.cz
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Coca-Cola

O atributech úspěšného prodeje nealko nápojů jsme jsme si 
povídali se Zbyňkem Chládkem, marketingovým manažerem 
se zodpovědností za český a slovenský trh značek spadající 
do portfolia Coca-Coly, jež u nás distribuuje společnost Coca-
Cola HBC Česká republika.

Čerpací stanice – strategický prodejní 
kanál pro nealko nápoje

Jakou vidíte roli segmentu čerpacích stanic 
očima dodavatele nealkoholických nápojů? 
Pro nás, jako dodavatele nealkoholických ná-
pojů s komplexním portfoliem, je prodejní ka-
nál čerpacích stanic strategický. Je zde velmi 
silná vazba na nakupujícího a spotřebitele. Je to 
kanál, který umožňuje jiné formy prodeje, jako 
je např. aktivní prodej. Což s sebou nese i po-
zitivní dopad na celou kategorii a  její velikost 
z pohledu objemu prodeje. V tomto segmentu 
je také rozdílná síla kategorií oproti zbytku trhu 
např. velmi silné energetické nápoje. A díky pří-
ležitosti okamžitého osvěžení je tu také velmi 
silné zaměření na balení okamžité spotřeby 
a tedy chlazenou dostupnost. 

Jaké vnímáte příležitosti u spotřebitelů 
tohoto segmentu v rámci nealkoholických 
nápojů? 
Je jich zde celá řada, ale jako klíčové bych ozna-
čil osvěžení, snídaňovou příležitost a  spojení 
s jídlem. Všechny vycházejí z toho kde, kdo a jak 
nakupuje. Tedy pokud jedu autem, potřebuji se 
osvěžit/zahnat žízeň. Ráno se hodně lidí stavuje 
u „benzínky“ pro kávu nebo snídani cestou do 
práce, v průběhu dne pak na „něco k snědku“. 
Tomu musí odpovídat kategorie a  portfolio. 
Proto v tomto segmentu vidíme větší roli ener-
getických nápojů, sycených nápojů a  např. 
menší roli vody. 

Jaké jsou klíčové kampaně vaší společnosti 
pro rok 2016? 
Aktivace Mistrovství Evropy ve fotbale i na tom-
to kanále bude důležitá. Léto, letní kampaň 
a čerpací stanice patří k sobě. V létě lidé nejvíce 
cestují. A konec roku a Vánoce, to už je taková 
klasika. 

Která balení jsou z vašeho pohledu pro 
čerpací stanice důležité? 

Částečně jsem už odpověděl výše. Díky potře-
bě osvěžení a nákupu „na teď“, nikoliv domů, je 
jasné, že hlavní roli zde hrají balení uzpůsobená 
těmto potřebám. Tedy balení do jednoho litru, 
větší šanci uspět mají také balení, která jsou 
uzavíratelná. Proto např. Monster 553 ml, což 
je uzavíratelné balení, se snažíme prodávat na 
tomto segmentu. Důležité, stejně jako u všech 
kategorií, je perfektní chlazení, hlavní výjimkou 
je jen voda, která se prodává i na čerpacích sta-
nicích ve velkých baleních a mnoho nakupují-
cích si ji nepřeje chlazenou (z důvodu klimati-
zace v autě, konzumace po kávě a podobně).

Jak funguje proces stanovování cen v rámci 
kanálu čerpacích stanic?
Finální ceny jsou vždy na prodávajícím. Obec-
ně vzato tento kanál bude „více prémiový“ než 
např. segment hypermarketů. Je to způsobeno 
náklady na provoz (nájem, energie), a také do-
stupností. Nakupující je ochoten si připlatit (do 
určité výše) za dostupnost a efektivitu. Poslední 

dobou vidíme různé formy spolupráce čerpa-
cích stanic a firem ze zkušenosti z retailu, např. 
Shell a Billa. Kategorie mimo pohonné hmoty 
hrají a  budou hrát ještě větší roli v  příjmech 
vlastníků, nájemců čerpacích stanic. Důraz na 
čerstvost, správná balení, sortiment a ochotná 
obsluha budou důležitými aspekty působení 
na trhu. 

Řekněte nám, jak efektivně oslovit co nejvíce 
nakupujících? 
Velmi jednoduše jim dát správné balení na 
správném místě za správnou cenu. Co tím chci 
říci? Pokud dáme nápoje nebo cukrovinky 
mimo místa, kudy nakupující prochází, asi těž-
ko si je koupí, nebo je koupí méně často. Ná-
kup v segmentu Petrol je primárně impulzivní. 
Pokud nápoje nakupující neuvidí, bude se bát, 
že se třeba rozlijí v autě, a tak si je těžko koupí. 
Navigace a přehlednost jsou také důležité. Pro-
dejní kanál Petrol je společně s  nočními bary 
nejméně cenově senzitivní a nakupující akcep-
tují ceny. Ovšem ceny, které jsou 2x až 3x vyšší 
oproti jiným kanálům vliv na prodej už mají. 
Důležitým aspektem je správná skladba sor-
timentu. Petrol je velmi omezen prostorem, 
a proto jsou správné složení poměrů mezi ka-
tegoriemi a  skladba sortimentu klíčové pro 
úspěch. 

Jaká je role kategorie a spolu s tím, jaký je 
ideální poměr mezi kategoriemi 
nealkoholických nápojů na čerpací stanici?
Nápoje jsou impulzivní a prémiovou kategorií. 
Kategorie sycených nápojů by měla mít nejvíce 
prostoru v  rámci nealka, protože má největší 
podíl na tržbách. Ihned za kategorií SSD (syce-
né nealkoholické nápoje) je důležité se věnovat 
silné kategorii energy drinků.

�� PR Coca-Cola HBC Česká republika 
FOTO: Coca-Cola
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Kofola

V létě řeší Vánoce, s prvním padajícím listím 
přemýšlejí už o jaru a k létu se upínají, když za 
oknem sněží. Věděli jste, že lidé z marketingu žijí 
zhruba s půlročním předstihem? Podívejte se, jaké 
novinky pro vás ti z Kofoly na letošní  
sezónu připravili.

Vykutálené novinky  
z portfolia Kofola

Mini pro mimi - Rajec Kojenecká

Pro maminky a jejich zlatíčka se na trhu obje-
vila novinka - 0,33 l lahvička kojenecké vody. 
Roztomilé mini balení je navržené tak, aby 
bylo co nejideálnější pro malé dětské ručičky, 
nechybí mu ani praktický sportovní uzávěr, 
díky kterému nevyteče ani kapka nazmar. Ko-
jenecká voda Rajec pochází přímo z Rajecké 
doliny a mezi její nejlepší vlastnosti patří při-
rozeně nízký obsah dusičnanů a minerálů. Její 
výhodou je i to, že se nemusí převařovat.

Bomba! Semtex Granát

Letošní rok odpálila společnost Kofola na-
plno! Přišla s novou limitkou energetického 

nápoje Semtex, která má velmi příjemnou 
chuť granátového jablka. Semtex Granát 
i  jako výbušnina trochu vypadá. Stylizova-
ný granát poznáte nejen očima, ale i v tex-
tuře plechovky. Na podporu explozivní no-
vinky chystá Kofola na léto větší reklamní 
kampaň. 

Svěží citrón – Top Topic Citrón

Limonádová rodina Top Topic se opět roz-
rostla. Silné trio příchutí Hrozno, Pomeranč 
a Malina v únoru doplnil Citrón. Do prodeje 
se vykutálel v PETkách o objemu 1,5 a 0,5 l. 
A co mu popřát? Ať má co nejšťavnatější ži-
vot a hlavně… ať se na něj nikdo netváří ky-
sele! Vždyť: Top Topic - jeden nikdy nestačí! 

Vykutálené ovoce - Kofola 
Meloun a Meruňka

Ani samotná Kofola nemohla s  novinkami 
zůstat pozadu. A  protože je vždycky tak 
trochu jiná než ostatní, ovládla regály hned 
s  dvojím zpestřením. Kofola Meruňková, 
která se stala hitem loňského roku, se obje-
vila ve formátu 1,5 l. A v březnu k ní přibyla 
i nová příchuť – Kofola Melounová. Meloun 
letos dodal šťávu řadě kofolích půllitrovek.

�� PR Kofola ČeskoSlovensko,  
Jana Ptačinská Jirátová 

FOTO: Kofola 
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Projekty a inovace

Od konce března OMV jako první v celé síti čerpacích stanic 
prodává kávu pod vlastní značkou VIVA s certifikací FAITRADE 
kombinující vysokou kvalitu s dobrým úmyslem.

OMV nabízí vlastní kávu 
s certifikátem FAITRADE

Proti všeobecným trendům

Řada společností provozujících sítě čer-
pacích stanic se vědomě soustřeďuje na 
„core“ byznys s  ropnými produkty – tedy 
prodej pohonných hmot, olejů a popřípa-
dě provozních kapalin a  takzvaný doplň-
kový prodej suchého zboží řeší různými 
formami outsourcingu – od klasického 
svěření obchodu smluvním nájemcům či 
franšízantům po smluvní vztah se specia-
listy na maloobchod. Trendem posledních 
několika let zejména v sousedním Němec-
ku nebo Rakousku je spolupráce s  retai-
lovými  řetězci (např. Billa, Spar, TESCO, 
Lekkerland), které kompletně převezmou 
většinový sortiment shopu a  další dopro-
vodné služby čerpací stanice pod svá kří-
dla. 

OMV se ale tomuto trendu nepodřizu-
je a dlouhá léta jde v oblasti gastroslužeb 
samostatnou cestou. Dnes se bistra, kavár-
ny a  restaurace integrované s  prodejnou 
čerpacích stanic OMV vyprofilovaly ve 

specifický maloobchodní řetězec, směle 
se poměřující nejen počtem či hustotou 
provozoven, ale i  nabídkou s  předními 
značkovými fastfoodovými řetězci. Zákla-
dem je centrálně řízený a  optimalizovaný 
sortiment gastra, kterým se OMV výrazně 
odlišuje od mainstreamu. Koncept je zalo-
žen na originálních recepturách pokrmů, 
ke kterým od letošního března oficiálně 
přibyla vlastní káva prodávaná pod regis-
trovanou značkou VIVA CAFE.

Každý provozovatel čerpací stanice ve 
střední Evropě potvrdí, že jedním z  pilířů 
prodeje v  shopu je káva. OMV ve své síti 
cca 1 400 čerpacích stanic v 9 evropských 
zemích každodenně obslouží asi 1,3 milió-
nu zákazníků. Každý rok se u  OMV vypije 
přibližně 34 miliónů šálků kávy. To je jeden 
z důvodů usilovné snahy OMV vybudovat 
si vlastní značku kávy. Projekt VIVA CAFE 
je výsledkem několikaletého postupného 
vývoje s  historickými fázemi v  podobě 
výhradního partnerství s Julius Meinl a ná-
sledné etapy privátní značky Afro Café.

Vlastní značka kávy

OMV jako první z provozovatelů čerpacích 
stanic nabízí kávu v Česku u svých 132 čer-
pacích stanic VIVA pod vlastní značkou 
VIVA CAFE. Na základě dlouhodobého 
výhradního partnerství zajišťuje podle ori-
ginální (tajné) receptury pro OMV kávové 
zrno, pražení a balení kávy italská rodinná 
pražírna Gimoka. VIVA CAFE je směsí od-
růd kávy z  80 % Arabica a  20 % Robusta, 
s  původem v  Brazílii a  Indii. Jelikož velmi 
záleží na finální přípravě kávy, dohlíží na 
celý proces distribuce přípravy a  podá-
vání kávy v  každé lokální síti OMV kávo-
vý specialista, podobně jako u  vyspělých 
značkových distributorů kávy. Obsluha 
čerpacích stanic prošla tréninkem, nikoliv 
však baristickým. Ten nebyl zapotřebí, je-
likož gastroprovozy čerpacích stanic OMV 
jsou vybaveny poloautomatickými kávo-
vary. Sofistikované automaty při správ-
ném seřízení, obsluze a  důsledné údržbě 
jsou dnes schopny připravit kávu špičkové 
kvality odpovídající stále vyšším nárokům 
zákazníků čerpacích stanic. Kvalitu kávy 
podtrhuje výroba mléčné pěny pro latte 
či cappuccina ze speciálně připraveného 
plnotučného mléka od krav z  rakouských 
Alp. 

Zákazníky zcela jistě potěší cenová po-
litika centrály OMV, která stanovuje velmi 
vstřícné a  pro různé kategorie čerpacích 
stanic jednotné ceny. Kávu je možno si 
odnést v dnes velmi populárním To-Go ke-
límku s víčkem, ale OMV standardně nabízí 
i  vysokou kulturu konzumace kávy serví-
rované v  porcelánu či skle na nerezovém 
tácku spolu s vodou, oplatkou a popřípadě 
jednoporcovým balením trvanlivé smeta-
ny. Všechny čerpací stanice VIVA pak nabí-
zejí příjemné posezení v  moderním kavá-
renském stylu, aby si kávu zákazník mohl 
náležitě vychutnat. 
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Fairtrade si klade za cíl snížit nerovnováhu 
na světovém trhu zajištěním spravedlivé 
mzdy pro rodiny farmářů. Nezávislá značka 
Fairtrade garantuje, že používané základní 
suroviny pocházejí od producentů, kteří 
splňují sociální, ekonomické a ekologické 
standardy Fairtrade definované meziná-
rodní organizací Fairtrade International. 
Na základě těchto standardů uděluje 
produktům certifikaci nezávislá společnost 
FLO-CERT. Pouze produkty, které splňují 
mezinárodní standardy spravedlivého 
obchodu, mohou nést na obale ochrannou 
známku FAIRTRADE®. Nákupem produktů 
s Fairtrade známkou, kromě jiného, zákaz-
níci pomáhají posilovat pozici farmářů, 
kteří produkují například kávu. 
Fairtrade Česko a Slovensko zastupuje 
Fairtrade International v ČR a na Slovensku, 
zabývá se podporou certifikační známky 
FAIRTRADE®, podporou prodeje Fairtrade 
výrobků a monitoruje český a slovenský 
trh s Fairtrade produkty.

FairtradeVIVA CAFE a principy Fairtrade

Nejvyšší kvalita kávy není jen výsledkem 
správné přípravy a používání vysoce kva-
litních surovin. Vyžaduje také spravedlivé 
mzdy pro malé rodiny zemědělců, kteří 
tyto kvalitní suroviny vytvářejí. A protože 
společnosti OMV záleží nejen na zákaz-
nících, ale i  na dodavatelích, připojila se 
k podpoře a implementaci standardů Fair-
trade. Ty přinášejí všem, kdo se na pěsto-
vání a zpracování kávy VIVA podílejí, spra-
vedlivou a  stabilní odměnu. „Partnerství 
s Fairtrade společnost OMV podpoří celou 
řadou dalších aktivit. Kampaň bude v  ČR 
masivně podpořena přímo na čerpacích 
stanicích, na webu i Facebooku OMV, pro-
bíhá rovněž spotřebitelská soutěž o  kávu 
a  kávovary“, popisuje kampaň marketin-
gový manažer OMV v ČR Michal Janda. 

Čerpací stanice OMV VIVA se rovněž 
zapojují do celostátní kampaně „Fandíme 
Fairtrade“ a v květnu se představí v rámci 
„Týdne pro Fairtrade“. Hana Chorváthová, 
ředitelka Fairtrade Česko a  Slovensko, ke 
spolupráci uvedla: „Rozhodnutí OMV na-

bízet Fairtrade kávu si nesmírně vážíme. 
Čím více firem podpoří prodej produktů 
s certifikátem Fairtrade, tím více drobných 
pěstitelů z Latinské Ameriky, Asie či Afriky 
bude moci pracovat a starat se o svoji rodi-
nu a komunitu. To znamená, že budou mít 
možnost kontrolovat svoji budoucnost. 
V  době, kdy se musí kromě jiného vypo-
řádávat se změnou klimatu, je to pro život 
většiny z nich zcela zásadní.“

�� AUTOR: Tomáš Mikšovský 
FOTO: OMV
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Pronájem čerpací stanice

Nový obor, pozice, povinnosti. Opustit jistotu zaměstnaneckého 
poměru a začít samostatně podnikat znamená čelit výzvám. 
Stát se nájemcem čerpací stanice obvykle znamená zvolit si 
silného obchodního partnera, jehož pověst by měla pomoci 
k úspěchu. Avšak každá mince má dvě strany.

Než se stanu nájemcem  
čerpací stanice

Není to pro zlatokopy

Řezník a  pumpař. Dvě povolání, která bývala 
za dob státem řízené ekonomiky poukázkou 
na relativní blahobyt a  společenské postave-
ní. Kdo si někdy nezanotoval „nech brouka žít“ 
a nevzpomněl si přitom na Juraje Kukuru, který 
v  muzikálu Trhák ztvárnil noblesního řezníka 
s  honosným venkovským sídlem a  jemnými 
mravy… 

U obou profesí to je minulost, nastaly jiné 
časy. Řídit čerpací stanici je stále velmi náročné 
a rizikové povolání, ale teď už bez automatické 
poukázky na úspěch, natož blahobyt. Nájemci 
provozují vysoce konkurenční živnost na trhu, 
který má v Evropě druhý největší počet zaříze-
ní na množství obyvatel. Přitom mají omezený 
prostor pro vlastní kreativitu a poněkud nefé-
rovou regulaci, která nesystémově zvýhodňuje 
velkou část privátních stanic. 

Než učiníte rozhodnutí pustit se do provo-
zování čerpacích stanic některé značky, zvažte 
několik zásadních věcí. 

Otázka první: Osobní 
předpoklady

Mám všechny předpoklady stát se 
provozovatelem čerpací stanice?
Než oslovíte možné budoucí obchodní partne-
ry, než se přihlásíte do výběrových řízení a za-
čnete vyjednávat o  podmínkách spolupráce, 
zvažte nejprve své osobní předpoklady pro ta-
kový byznys. Provozování čerpací stanice není 
podmíněno žádným odborným vzděláním. Ne-
musíte tedy studovat žádnou univerzitu, nesmí 
vám však chybět podnikatelský duch a  talent 
organizovat a vést. Nezbytná bude časová fle-
xibilita. Pro čerpací stanice neexistují víkendy 
nebo svátky. Mnoho z nich je otevřeno 24 ho-
din denně. Do provozování čerpací stanice je 

často zapojena celá rodina, podpora od rodin-
ných příslušníků je tedy nezbytností. A v nepo-
slední řadě musíte být připraveni finančně, pro-
tože investicím se na začátku nevyhnete.

Po formální stránce je třeba řešit otázku, 
zda podnikat jako fyzická nebo právnická oso-
ba. Této otázce se věnoval článek v podzimním 
Petrol magazínu. Neobejdete se bez živnos-
tenského listu a registrace u finančního úřadu 
a pojistných orgánů. Hlavně pozor na registraci 
k DPH, bez které se rozumně pronájem čerpací 
stanice nedá zahájit. Finanční úřady dnes dů-
kladně prověřují žadatele a není výjimkou, že 
registrace trvá týdny nebo dokonce i měsíce. 

Otázka druhá: Podmínky 
společnosti

Jsem ochoten akceptovat podmínky, které 
mi určí společnost, pod jejíž značkou budu 
čerpací stanici provozovat?
Zamyslete se nad tím, jaká jsou vaše očekávání. 
Pokud se těšíte na naprostou nezávislost a na 
to, že budete pouze svým pánem, podmínky 
pronájmu čerpací stanice vás mohou zaskočit.

Nájemné
Mimořádně nízké nebo dokonce nulové ná-
jemné nemusí být dobrou zprávou. Signalizu-
je, že čerpací stanice nestojí na dobrém místě 
nebo je špatně zavedená a  má malou výtoč 
pohonných hmot a návštěvnost vůbec. Pak se 
snadno stane, že bude i bez nájmu pro nájem-
ce prodělečná. Majitel sítě bude přesto spoko-
jen, protože uspokojivě vydělá na tankování.

Provize a marže
Prodej pohonných hmot bude příjmy nájemce 
ovlivňovat jen málo, prostřednictvím provize. 
Měl by si předem ujasnit, jakou bude mít pro-
vizi z prodaného litru a do jaké míry může tuto 

provizi v  budoucnu čerpací síť jednostranně 
upravovat. Společnosti provozující sítě čer-
pacích stanic nabízejí provize za prodej po-
honných hmot o to nižší, oč vyšší se v daných 
lokalitách předpokládá zisk nájemce z prodeje 
doplňkového sortimentu v shopu, v občerstve-
ní či z dalších poskytovaných služeb. Zájemce 
by se tedy měl logicky zajímat i o to, jakého ob-
ratu v doplňkovém sortimentu bylo na čerpa-
cích stanicích dosahováno v minulosti.

Kdo platí opravy a údržbu?
Jednotlivé sítě mají různě nastavená pravidla 
pro to, kdo nese náklady na údržbu nemovi-
tého majetku i  zařízení čerpací stanice. Jde-li 
o stanici, která má už svá nejlepší léta za sebou, 
ostražitost je na místě.  

Zaměstnanci a mzdy
Není snadné získat schopný personál a  jeho 
zaškolení také není zadarmo. Podstatně vyšší 
mzdy bude nutné zaměstnancům platit ve vel-
kých městech či atraktivních turistických lokali-
tách. A náklady zde bude trvale zvyšovat i vyšší 
fluktuace. Při náboru zaměstnanců se na úřadě 
práce poptejte po možnostech dotací na nově 
zřízená pracovní místa. Mohou vám výrazně 
snížit startovní náklady na 6-12 měsíců. Pod-
mínky poskytování dotací se mění poměrně 
často a je nutno ověřit aktuální stav. Pro získání 
dotace je třeba doložit vaši bezdlužnost vůči 
státním institucím.

Úprava pracovněprávních vztahů na čer-
pacích stanicích má svá specifika. Pracuje se 
s  rizikovým prostředím, odpovědností za svě-
řené hodnoty a také s potřebou zajistit provoz, 
který je v mnoha případech nepřetržitý. V po-
taz je třeba vzít i vyšší fluktuaci a rizikovost na-
stupujících, dosud neprověřených pracovníků. 
Vyplatí se konzultace se specializovaným práv-
níkem, který připraví potřebné vzory smluv, 

Ing. Pavlína Nováková
Daňová poradkyně, jednatelka daňové a účetní 
společnosti KODAP Plzeň
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řádů, dohod o  hmotné odpovědnosti. A  má 
smysl svěřit zpracování mezd opět do rukou 
někoho, kdo má s tímto oborem zkušenosti.

Potenciál pozitivních změn
Každý podnik má potenciál změny k  lepšímu, 
potřebuje však schopného, důsledného a  ná-
paditého manažera. Také čerpací stanice je ta-
kovým malým podnikem. Možná už máte plán, 
co s pronajatou čerpačkou uděláte, abyste k ní 
přilákali více zákazníků a  přiměli je sáhnout 
hlouběji do kapsy. Před podpisem nájemní 
smlouvy si ale ověřte, jestli vám pronajímatel 
zamýšlené novinky umožní. Většina sítí čerpa-
cích stanic má totiž přísně určené dodavatele 
služeb a zboží a také jeho ceny. Rozšířit sorti-
ment třeba o  lokální výrobky bývá umožňo-
váno jen v  omezené míře. Některé sítě navíc 
nájemcům ani nedovolují, aby prodávali vlast-
ní zboží. Nájemce tak se svými zaměstnanci 
pouze obsluhuje provoz stanice, získává provi-
zi z prodeje a stává se tak nepravou personální 
agenturou, protože vlastně neposkytuje nic 
jiného než lidskou práci. 

Nájemci čerpacích stanic také nemají vliv 
na cenu, za kterou prodávají pohonné hmoty. 
Četnost řidičů, kteří přijedou natankovat, je při-
tom zásadní i pro to, kolik se prodá kávy, novin 
či baget.

Otázka třetí: Proč do toho jít?

Nájemce čerpací stanice má přece jen řadu 
výhod, o kterých se jiným podnikatelům může 
jen zdát. Může například kalkulovat s  jistotou 
stálého a předvídatelného příjmu. Vždyť v ČR 
je dnes kolem 5 milionů registrovaných vozi-
del a bez pravidelné návštěvy čerpací stanice 
se jich obejde jen zanedbatelný zlomek z nich 
v  podobě elektromobilů. Základní marketing 

a reklamu zajistí profesionální zázemí příslušné 
síťové značky. Počáteční investice do inventáře 
také není tak vysoká, protože do nájmu je pře-
bírána stanice včetně standardního vnitřního 
vybavení. Pro nájemce čerpacích stanic a  je-
jich zaměstnance navíc sítě organizují školení 
a tréninky, takže ani není třeba vymýšlet vlastní 
koncepty a řády. 

Žádné podnikání není bez překážek. Přes 
všechna výše popsaná omezení může být na 
konci povedeného nájmu čerpací stanice jako 
ze škatulky, u které je radost zastavit. Přijíždě-
jí k  ní profesionální řidiči na dobrou svačinu, 
maminky na voňavou kávu a  děti si zastávku 
vynutí kvůli skvělé zmrzlině. Že toalety září čis-
totou a že klíč nikdo neschovává pod pultem, 
je samozřejmostí. O  taková zařízení obvykle 
pečují rodinné podniky dlouhá léta. Najdou si 
svou cestu, šetrnou péčí hlídají náklady a peč-
livě sledují, které složky provozu a prodeje po-
třebují nějaký ekonomický zásah. 

Šíře a  důležitost oboru čerpacích stanic 
dala vzniknout firmám specializovaným právě 
na jejich provozovatele. Oproti jiným oborům 
lze využít služeb, které jsou jim střiženy přímo 

na míru. Můžete tak získat podporu a  cenné 
rady od ekonomických poradců, kteří mají 
v oboru čerpacích stanic dlouholeté zkušenos-
ti. Poradí vám, na které úřady se přihlásit, které 
formuláře vyplnit a zajistit si tak bezproblémo-
vý a klidný start.

Ani po splnění všech úvodních požadavků 
nezůstáváte na vedení čerpací stanice sami. 
Mnoho úspěšných provozovatelů čerpacích 
stanic využívá účetnictví a s ním spojené pokro-
čilé ekonomické poradenství od specializova-
ných firem, které byznys čerpacích stanic znají 
do poslední účtenky. K dispozici mají statistická 
srovnání s ostatními čerpacími stanicemi a další 
ekonomické ukazatele, které jim usnadňují je-
jich podnikatelská rozhodnutí. Ačkoliv provo-
zování čerpací stanice není žádnou procházkou 
růžovým sadem, správným přístupem a  s  od-
povídající podporou může přinést podnikate-
lům kýžené ovoce. 

�� AUTOR: Pavlína Nováková,  
Martina Řeháková
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