
Budoucnost Dukovan bude hlídat projekt za dva a p ůl milionu 
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    Eva Streichsbierová    TAČR     

TŘEBÍČ – Jaderná elektrárna Dukovany ovlivňuje život na Třebíčsku od samého počátku. A dopad 
některých jejích dalších kroků nyní nově pomůže odhalit dvouletý projekt, který nese název Scénář 
budoucího vývoje  mikroregionu Jaderné elektrárny Dukovany a na němž se už co nevidět začne 
pracovat. 
 
 Dopad dalších kroků Jaderné elektrárny Dukovany bude analyzovat nový projekt. Foto: 
atominfo.cz 
 
Jeho hlavním cílem bude mapování sociálního a ekonomického dopadu na region v případě provozu, 
či výstavby 5. bloku nebo také odstavení celé elektrárny. "Je potřeba říct, že Jaderná elektrárna 
Dukovany patří mezi významné zaměstnavatele v regionu, a pokud dojde k odstavení, bude to mít 
výrazný vliv na zaměstnanost v regionu. V současné době můžeme ovšem tyto dopady pouze 
odhadovat," tvrdí Vítězslav Jonáš, který stál u zrodu projektu. Peníze uvolnil program  Omega  
 
Díky chystanému výzkumu  prý ale přibudou i podložené argumenty týkající se budoucnosti 
elektrárny, ať už rozšíření nebo uzavření provozu. Celý projekt by měl stát zhruba 2,5 milionů korun a 
provádět ho bude Univerzita Karlova ve spolupráci s Energetickým Třebíčskem. 
 
Finance se podařilo získat od Technologické  agentury  České  republiky  z programu  Omega . "Na 
přípravě žádosti projektu jsme pracovali od začátku roku a žádost o finance byla podána v březnu," 
prozrazuje Jonáš. 
 
Konkrétním příkladem výsledků studie bude podklad pro strategické rozhodování o budoucím vývoji  
jaderné elektrárny. Do výzkumu  budou zapojeny regionální firmy, ČEZ a ENVINET a také obyvatelé 
regionu. 
 
 
URL| http://www.5plus2.cz/18793/budoucnost-...ude-hlidat-projekt-za-dva-a-pul-milionu 
 
 

Vlády padají, ale státních milion ů pro startupy p řibývá 
2.7.2013    tyinternety.cz    str. 0    

        TAČR     

Peníze do nadějného startupu  nemusí lít jenom soukromí investoři. Začíná se čím dál víc snažit i stát. 
Když pro tentokrát přeskočíme diskusi o tom, že by měl spíš zařídit stabilní systém pro podnikatele 
než se jim plést do řemesla, zbývá prostý fakt, že tu leží plno peněz. Peněz, které jsou určeny právě 
pro podporu inovativních projektů. 
 
Největší emoce vzbuzoval od počátku státní seed fond . A to jak kvůli kritice ze strany soukromých 
investorů, tak třeba i kvůli ne úplně vydařené prezentaci na loňském Startup  Summitu. Tým Petra 
Očka na ministerstvu průmyslu se nakonec asi s ročním zpožděním probojoval až na samotný konec, 
aby se celý projekt zasekl na antimonopolním úřadu. 
 
V podstatě klasická zápletka všech veřejných zakázek. Stížnost poslala vyřazená společnost Avant 
poté, co zvítězil konkurenční Conseq . “Podali jsme žádost o přednostní vyřízení, ale bohužel s 
takovým požadavkem nejsme sami,” vysvětluje Očko, proč rozjezd fondu nabírá další zpoždění. 
 
Zpoždění by mohlo přinést komplikace v čerpání evropských peněz. Musí se totiž vyčerpat do konce 
roku 2015 a Brusel zaplatí většinu – až 1,1 miliardy. Česká vláda, ať už bude jakákoliv, by měla 
dosypat už “jen” 200 milionů. “Když by se seed fond byl schopen rozeběhnout na podzim nebo 



nejpozději od počátku 2014, je ještě šance, že se peníze nechají rozumně zainvestovat. Později ale 
šance rapidně klesá,” komentuje Lukáš Vácha, obchodní ředitel Consequ. 
 
Parametry fondu zůstávají zatím stejné – 830 milionů pro seed, tedy pro začínající projekty, a zbytek 
pro venture investice do už rozjetých firem. Aby startup  dostal státní peníze, musí mít už být 
zainvestovaný i odjinud – podíl soukromého kapitálu musí být minimálně 30 procent z celkové 
investice. Jednu změnu se ale přeci podařilo prosadit. Státní investice ale už nebude směřovat jenom 
do mimopražských projektů. “Nakonec se nám podařilo Komisi přesvědčit, že u internetových firem 
není adresa kanceláří úplně směrodatná,” dodává Očko. 
 
Nenápadná technologická  agentura  
 
Další necelé tři miliardy budou od příštího roku k dispozici v  Technologické  agentu ře ČR . Peníze 
jsou určeny na rozjezd technologií, které zatím žijí jenom v univerzitních laboratořích. Zájemci budou 
muset získat licenci, patent  nebo know how třeba od vysokých škol nebo dalších organizací, které živí 
stát. Jinými slovy, vymést pavučiny ve školních laboratořích a zpeněžit jejich poklady. 
 
Výsledkem by pak mělo být komerční využití vyvinuté technologie. “Často je to tak, že výzkum  je 
úspěšný, podaří se vyvinout funkční vzorek, navrhnout technologii, ale už chybí síla a hlavně peníze 
na skutečné uvedení do provozu nebo výroby,” říká Leoš Kopecký z TAČR s tím, že průměrná výše 
investice by se mohla pohybovat kolem čtyř milionů. Agentura chystá i velkou roadshow na podporu 
nového programu. Ten by měl běžet až do roku 2019. 
 
Slevomat na univerzitní výzkumy 
 
Podobně fungují i  inovační vouchery . Ty rozjíždí celkem úspěšně jednotlivé kraje. Princip voucherů je 
jednoduchý – podnikatelé dostanou poukázky na výzkum  nebo služby univerzitních týmů. Hodí se to 
oběma stranám a nese to ovoce. 
 
“Díky voucherům jsme mohli rozjet spolupráci se školou v mnohem větším rozsahu, než jsme původně 
plánovali,” říká Zbyněk Poulíček z GINA Software. Voucher v hodnotě 180 tisíc umožnil do 
komunikačního systému GINA zakomponovat i podporu bezpilotních letadel a vrtulníků. Podobných 
projektů přibývá a peníze v krajích pořád jsou. 
 
V Brně mají letos na vouchery 4 miliony korun, v Praze milionů deset, maximální hodnota voucheru se 
pohybuje kolem dvou set tisíc korun. A pozor – v Praze končí přihlášky už  patnáctého července . 
 
Pomáhají i akcelerátory 
 
Veřejné peníze jsou k dispozici i v některých akcelerátorech. Jihomoravské inovační centrum si zřídilo 
vlastní fond, který může startupům pomoci překlenout první období bez peněz formou úvěru. “Výši 
úvěru, úroku, délku splácení a případně odklad splácení řešíme vždy individuálně podle potřeb firmy,” 
vysvětluje mluvčí JIC Helena Továrková. Ve fondu momentálně leží tři miliony korun. 
 
Stejně tak je možné v JIC získat půjčku s odloženou splátkou na registraci patentu . “Jde o maximálně 
400 tisíc korun plus konzultace, jak zpeněžit duševní vlastnictví,” dodává Továrková. 
 
 
URL| http://www.tyinternety.cz/2013/07/02/c...-statnich-milionu-pro-startupy-pribyva/ 
 
 



Věda získá 1,5 miliardy navíc 
4.7.2013    Brn ěnský deník    str. 14   Česká republika 

    (čtk)    TAČR     

Praha – Zvýšený rozpočet na vědu a výzkum  o 1,5 miliardy korun včera schválila vláda. Nárůst se má 
promítnout i do let 2015 a 2016. V současnosti jde na vědu 26,1 miliardy korun. Změna čeká i 
metodiku hodnocení  práce výzkumných  organizací , přezdívanou kritiky kafemlejnek. 
 Návrh rozpočtu podle dřívějšího vyjádření místopředsedkyně Rady pro výzkum , vývoj  a 
inovace  Miroslavy Kopicové zajišťuje stabilizované výdaje na rozvoj výzkumných  organizací  či na 
specifický výzkum  na vysokých školách. Peníze by měly nově jít ve větší míře na aplikovaný výzkum  
a prohloubení spolupráce s průmyslovými firmami, řekl včera Petr Nečas. 
Na konci dubna schválila vláda novou národní politiku výzkumu , vývoje  a inovacíČR s výhledem na 
dalších sedm let. Vyhodnotila  také výsledky  patnácti programů výzkumu , vývoje  a inovací , které 
skončily předloni. Zjistila, že ze 13 programů bylo 82 projektů bez uznaného a bodově ohodnoceného 
výsledku, proto zavedla sankce za nedostatečné výsledky . Nepřinesl je hlavně výzkum , který 
zadávala ministerstva, přitom za něj v letech 2007 až 2011 utratila 656 milionů korun. 
 Peníze ze sankcí se přerozdělí, posílí v roce 2015 rozpočet Technologické  agentury  ČR o 
400 milionů korun a Grantové agentury ČR o 200 milionů Kč. 
 
 

Se simulátorem na dno artézské studny 
8.7.2013    Lidové noviny    str. 12   Téma 

    ONDŘEJ LINC    TAČR     

Na zařízeních Evžena Thöndela a Františka Šenolda, majitelů firmy Pragolet, cvičí bojovou taktiku 
čeští vojáci, vědci na nich zkoušejí nové přístroje a asi každý návštěvník zábavních poutí se někdy 
proletěl vesmírem v jejich pohyblivém 4D kině. „Rádi bychom vyrobili simulátory metra a lokomotivy, 
na kterých by si strojvůdci cvičili havarijní situace,“ říkají. 
 
PRAHA/MNICHOVICE Volant, pedály, řadicí páka a tři obrazovky. Na první pohled vypadá tento 
simulátor osobního auta jako obyčejné zařízení, na kterém si žáci autoškol cvičí situace na 
křižovatkách. Když se ale řidič rozjede, celá kabina se realisticky zhoupne dozadu, při ostré zatáčce 
kolem benzinky Schnell s hlemýžděm ve znaku se nakloní doprava, a když se nechá motor 
„chcípnout“, auto cukne. 
 „Tohle je ale jen takový simulátor pro zábavu. Momentálně pracujeme na mnohem 
realističtějším zařízení pro řidiče kamionů. Promítaný obraz bude ve 3D a jasně poznáte rozdíl, když 
pojedete s 20tunovým nákladem, nebo bez něj,“ popisují Evžen Thöndel a František Šenold, jednatelé 
pražské firmy Pragolet. „V Česku jsme jedni z mála, kdo pro simulátory vyrábí hardware, v tom jsme 
asi celkem výjimeční,“ dodává Thöndel. 
 V praxi to znamená, že dokážou torzo kabiny kamionu osadit složitou hydraulikou a 
naprogramovat systém tak, aby se třeba při zapnutí dálkových světel objevil na obrazovce kužel 
světla. 
Indové chtěli simulátor tanku Možnosti jsou téměř neomezené a firma o pouhých pěti zaměstnancích 
je připravena postavit simulátor v podstatě čehokoliv. V minulosti se například rýsovala výroba 
simulátoru 60metrového rypadla používaného v povrchových dolech pro návštěvnické centrum 
společnosti ČEZ. Bylo by ale třeba vystavět novou budovu a ČEZ šel raději cestou několika 
informačních tabulí s obrázky. 
 Podobně nakonec sešlo také ze simulátoru ruského tanku pro indickou armádu. „Chtěli pro 
projekci namodelovat oblast indicko-pákistánské hranice, takže jsme se trochu obávali, na co asi tak 
chtějí cvičit,“ směje se Thöndel. 
 Další projekty však dopadly úspěšně. Například pro dopravní fakultu pražské ČVUT vyrobili 
letecký simulátor, který slouží k testování asistenčních přístrojů třeba při přistání. 
 „Také jsme dělali spolu se společností VR-G simulátory pro armádu. Byly to kabiny, ve kterých 
se cvičila obsluha bojového vozidla pěchoty (BVP). Ve Vyškově jsou stále v provozu a trénuje se na 
nich taktika boje čety, tedy čtyři vozidla - jak je velitel posílá do boje, rozmístění a podobně,“ říká 
Šenold. 



 Pro muzeum pivovaru Budvar firma zase dodala simulátor výtahu do 300 metrů hluboké 
artézské studny, ze které se bere voda pro vaření piva. 
 „Vyrobili jsme klec na hydraulickém válci, který různě drncal, chvěl se a simuloval přetížení. 
Po stranách se promítal sjezd až na dno studny a člověk tak měl dojem, že výtah jede až úplně dolů, 
na podlahu se dokonce promítala zurčící voda,“ vypráví Thöndel. „Jen při prvních zkouškách se objevil 
malý zádrhel - sjezd se filmoval v barrandovských studiích, filmaři však zapomněli správně natočit 
obraz a ten se promítal horizontálně, namísto vertikálně. Takže zprvu to byl spíše takový simulátor 
jízdy v metru,“ dodává. 
Dotazníky pro profesionální řidiče Jak sami říkají, na opravdovém mistrovském kusu pracují právě teď, 
jde o zmíněnou kabinu kamionu. Tříletý projekt, na který firma dostala grant od Technologické  
agentury  ČR, by měl být hotov letos a Thöndel se Šenoldem si od něj hodně slibují. 
 „Rozhodně už to není o tom, že by se kabina jen hýbala a promítal se obrázek. Nasbírali jsme 
reálná data z jízdy kamionu a v září sem máme pozvané profesionální řidiče. Jízdu si vyzkouší a 
vyplní dotazník, podle kterého systém ještě vyladíme,“ popisuje Šenold. 
 Systém například zvládá 3D obraz, je ale otázka, zda to bude vůbec přínosné. „Na 3D 
simulátorech je pozorován určitý jev, říká se mu nemoc z virtuální technologie, kdy se lidem po čase 
dělá zle. Na některých podobných zařízeních v zahraničí lze proto trénovat jen 15 minut. Velkou roli 
hraje také věk, mladší lidé jsou odolnější a s virtuální technologií více obeznámení. To všechno 
budeme zkoumat, může se ukázat, že budeme muset obraz přepnout jen na 2D,“ vysvětluje Thöndel. 
 Až bude prototyp hotový, plánuje firma jeho uplatnění třeba v armádě. Šlo by v podstatě o 
obrněný kamion. „Napadlo nás to na jedné výstavě vojenské techniky, kde bylo hodně obrněných 
transportérů, říkali jsme si, že náš simulátor by na to krásně šel. Je to taková naše vize,“ říkají 
podnikatelé. 
Světští jsou často podceňováni Cesta ke špičkové simulační technice všakvminulosti rozhodně nebyla 
tak jednoduchá a nevedla přímo. Pragolet se k vytouženým zakázkám musel dostat trochu nechtěně 
oklikou přes zábavní techniku. 
 „Po škole jsem nastoupil do podniku Letov, který vyráběl části do letadel a byl také jediným 
výrobcem letecké simulační techniky pro Československo i bývalý Sovětský svaz a jeho satelity. Po 
revoluci ale nastal propad letectví a podnik šel hodně do útlumu. V roce 1992 se objevila možnost 
vyrábět pro jeden německý zábavní park velké 4D kino, 16 kabin po 16 sedadlech,“ vypráví Thöndel. 
 „Letov ale nebyl schopný pružně a rychle zareagovat, i když šlo o běžnou technologii - kabina, 
mechanické části projekce. Tehdy jsme se s kolegou rozhodli, že to zkusíme sami,“ dodává. 
 Zakázka dopadla dobře a kino, ve kterém si mohli diváci vyzkoušet, jak vypadá průlet 
vesmírem, mělo úspěch. Podle byznys plánu měl mít nový podnik budoucnost zajištěnou - velké 
německé firmě chtěli i nadále poskytovat své know-how a úzce s ní spolupracovat. „Plánovali jsme 
třeba simulátor letadla Cessna,“ říká Šenold. Jenže narazili. 
 „Tehdy jsme se poprvé setkali s tvrdým kapitalismem. Zisk šel německé firmě, která z další 
spolupráce vycouvala, a Češi ať si dělají, co chtějí,“ popisuje Šenold. 
 
Naplno se tak vrhli na zábavní techniku a Pragolet vyráběl jak malá ruská kola, tak kýčovité dětské 
kolotoče. „S tímnešlo nic dělat, stáli u našeho designéra a říkali: Takhle to prostě chceme. Nemohli 
jsme si vybírat, byly to velmi krušné roky,“ vzpomíná Šenold. 
 Kolem roku 2000 však začal být trh nasycený. Do Česka jezdili se zábavní technikou 
Nizozemci a zdejší provozovatelé viděli, že ve světě jsou moderní velké atrakce, a v řadě případů si je 
dokonce začali dělat sami. „Lidé mají tendenci světské podceňovat, ale oni jsou často velmi schopní, 
mají fantazii a po generace si předávají své know-how. Nemají to třeba přesně spočítané, ale pocitově 
vědí, jak to musí být postaveno, aby vše fungovalo,“ popisuje Thöndel. 
 „Stane se, že konstruktér navrhne podlahu na kolotoč z děrovaného plechu, ale oni už rovnou 
vidí, že to je špatně - přijde maminka s podpatky a zasekne se tam,“ dodává. 
Podle majitelů je nicméně kvalita současných atrakcí velmi vysoká, koneckonců Pragolet dnes 
zajišťuje i inspekci zábavní techniky. 
 „Ti lidé jsou na tom existenčně závislí, a kdyby se cokoliv stalo, už je nikdo nikam nepozve. 
Jakýkoliv problém se velmi rychle medializuje, do hodiny dvou jsme tu měli televizní štáby, když se 
něco stalo. Za 95 procent nedostatků podle mě může lidský faktor, třeba pořádně nezkontrolují, jestli 
jsou dovřené zábrany,“ říká Thöndel. 
 Ve stejné době, kdy přišel útlum na trhu se zábavní technikou, se firmě opět začalo dařit se 
simulační technikou. „Dělali jsme třeba simulátor pro 45 lidí na světovou výstavu Expo 
2000vHannoveru pro stánek Lucemburska. Oficiálně to ale bylo dílo zahraniční firmy SAS Astra, jež 
provozuje například satelity a výrobu financovala a zaštítila,“ vypráví Thöndel. 



 Byl to podle nich zvláštní pocit, vidět svůj výrobek pod značkou cizí firmy, byla to ale daň za 
to, že malý český výrobce dodával do zahraničí. „Proti velkým společnostem jsme neměli šanci. 
Například pražské letiště chtělo zmodernizovat evakuační simulátor. To byl 40metrový kus trupu 
letadla, na kterém se cvičily krizové situace. Byl ale nepohyblivý a my jsme nabídli, že ho 
zmodernizujeme tak, aby šlo simulovat náraz letadla na čumák nebo upadnutí podvozku. Proti firmám, 
jako je Boeing, jsme nabídli poloviční cenu, už jsme v této branži byli i známí, ale zvítězily vyšší 
zájmy,“ popisuje Šenold. 
Nekryté šeky Že je Pragolet malá firma, dostali majitelé pocítit i v jiných případech. Například při 
zmíněné zakázce pro světovou výstavu. „Bylo to velmi prestižní. Simulátor jsme oživili a došlo k 
problémům s placením. Po pár dnech jsme tedy přijeli znovu a okamžitě jsme měli spoustu telefonátů, 
slibovali, že hned dají vše do pořádku, že je to velká ostuda,mít na výstavě nefunkční zařízení. 
Tenkrát jsme podlehli, systém znovu zprovoznili,“ říká Šenold. Problém s placením, v němž šlo o 
statisíce, ale zůstal nevyřešen. Zahraniční firmy podle Šenolda tehdy spoléhaly na to, že začínající 
české podniky nebudou mít dost peněz na soudy a arbitráže. 
 Těžké chvíle však Pragolet překonal a prestižních zakázek je stále více. „Přemýšlíme o další 
expanzi, například do Ruska, máme dobré kontakty v Indii,“ říká Thöndel. 
 Vysněných projektů, na kterých by se chtěla firma podílet, je hodně. Například výroba 
simulátoru metra, který v Česku chybí. „Nebyl by to ani tak simulátor pro řízení, ale spíše školení pro 
havarijní situace, cvičila by se na něm správná reakce, když začne hořet motor nebo je zadřená brzda. 
Pražské metro je jednozmála na světě, které ještě nemá školicí centrum vybavené takovouto 
simulační technikou,“ dodává Šenold. „Ale to přijde,“ doplní ho Thöndel. 
 
Foto popis| Začínali s výrobou pohyblivých kin a zábavních atrakcí. Dnes Evžen Thöndel (vlevo) a 
František Šenold vyvíjí špičkovou simulační techniku. 
Foto autor| FOTO MAFRA - FRANTIŠEK VLČEK 
 
 

Projekt zmapuje dopady 
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DUKOVANY - Scénář budoucího vývoje  mikroregionu Jaderné elektrárny Dukovany, tak se jmenuje 
dvouletý projekt, na kterém se nyní začne pracovat. 
 Jeho cílem je zmapovat sociální a ekonomické dopady na region v případě provozu, případné 
výstavby 5. bloku a odstavení Jaderné elektrárny Dukovany. 
 „Elektrárna je významný zaměstnavatel v regionu. Pokud dojde k odstavení elektrárny, bude 
to mít výrazný vliv na zaměstnanost v regionu. V současné době můžeme tyto dopady pouze 
odhadovat. Díky tomuto výzkumu  budeme mít podložené argumenty týkající se budoucnosti 
elektrárny, ať už rozšíření nebo uzavření provozu,“ vysvětluje Vítězslav Jonáš, který stál u zrodu 
projektu a nyní bude také průběh výzkumu  kontrolovat. Socio-ekonomický výzkum , který bude stát 
zhruba 2,5 milionu korun, bude provádět Univerzita Karlova ve spolupráci s Energetickým Třebíčskem. 
Finance se podařilo získat od Technologické  agentury  České  republiky  z programu  Omega . 
 „Na přípravě žádosti projektu jsme pracovali od začátku roku, žádost o finance na realizaci 
byla podána v březnu,“ doplňuje Jonáš. 
 
 

Setkání nám ěstků klíčových rezort ů s ředitelem Direktorátu OECD 
pro životní prost ředí 
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V květnu proběhlo setkání na vysoké úrovni s ředitelem Direktorátu životního prostředí Organizace pro 
ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) Simonem Uptonem, které uspořádalo Ministerstvo 
zahraničních věcí ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí. 
 



Zúčastnili se jej také náměstci a vrchní ředitele z ministerstev průmyslu a obchodu, školství, místního 
rozvoje, dopravy a práce a sociálních věcí i financí. Příležitost setkat se s expertem OECD si 
nenechali ujít ani zástupci Národní ekonomické rady, Českého  statistického úřadu, Svazu průmyslu, 
Technologické  agentury  a nevládních organizací. Hlavním cílem jednání bylo nalezení vhodného 
modelu spolupráce při řešení konkrétních, vzájemně propojených problémů v oblasti ekonomiky, 
životního prostředí a sociálních věcí i specifikace klíčových oblastí pro užší spolupráci mezi Českou 
republikou a OECD. „Zkušenost ukazuje, že klíčem k úspěchu je jednotný přístup a efektivní 
spolupráce mezi ministerstvy. Z tohoto důvodu jsme se tu dnes všichni sešli,“ uvedl ve svém úvodním 
projevu vrchní ředitel sekce fondů EU, ekonomiky a politiky životního prostředí MŽP Vít Šumpela. 
Účastníci se shodli, že přínosný byl nejen odlišný pohled jednotlivých rezortů, ale také inspirace 
zkušenostmi OECD i úspěšnými příklady praxe jejích členských zemí. Dotazy náměstků na ředitele 
Uptona se zaměřily především na obnovitelné zdroje energie, kvalitu ovzduší a její dopady na lidské 
zdraví, energetickou účinnost, nakládání s odpady, indikátory, konkurenceschopnost a zapojení 
soukromých společností do řešení daných problémů. 
Na příkladech zemí, jakými jsou Německo, Rakousko, Izrael, Norsko či Švédsko, ilustroval expert 
OECD přínosy zdanění znečištění, ocenění ekosystémových služeb, odstranění škodlivých dotací a 
vytvoření transparentního a předvídatelného rámce, který by motivoval podnikatele k inovacím  a 
investicím do čistých technologií. S ohledem na specifické podmínky České republiky zdůraznil Simon 
Upton úlohu dlouhodobé vize, jednotného přístupu napříč resorty, rozvoje lidského kapitálu a chytrých 
řešení, varoval naopak před zbytečně nákladnými a neúčinnými přístupy. * 
 
 

Česká biotechnologická firma vyvíjí palivo budoucnos ti ze sádla a 
tučných řas 
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Firma EcoFuel pracuje na mobilní rafinerii na výrobu bionafty z živočišného tuku. Cesta k biopalivu z 
řas bude ještě dlouhá, již dnes ale díky tomuto výzkumu  vznikají komerčně využitelné výrobky. 
 
V laboratořích umístěných ve zbrusu novém inovačním centru poblíž pražské O2 Areny se dějí 
zajímavé věci. Česká biotechnologická firma EcoFuel Labs tady zkoumá, jak vyrobit bionaftu 
budoucnosti - z odpadního živočišného tuku nebo zvláštního druhu mikrořas. 
 
Projekt z oboru takzvané “zelené chemie” je podporován Technologickou  agenturou  ČR v rámci loni 
vzniklého Centra  kompetence  pro výzkum  biorafinací. 
 
EcoFuel zde ve spolupráci se zakladatelem centra, Ústavem Chemických procesů AV ČR a odborníky 
i studenty z VŠCHT a Botanického ústavu AV ČR hledá alternativní zdroje energie, který by v 
budoucnu mohl nahradit biopaliva první generace, vyráběná z plodin rostoucích na polích. Jako je 
třeba řepka. 
 
Biopaliva první generace nyní ztrácejí podporu EU, která přehodnocuje svou politiku a začíná 
pochybovat o tom, zda pěstování rostlin na zemědělské půdě není nakonec méně ekologické než 
používaní tradičních fosilních paliv - tedy ropy. 
 
Vědci v Třeboni pracují na biopalivu budoucnosti. Místo z řepky má být z řas - čtěte ZDE 
 
Do biopaliv jsme investovali 1,5 miliardy a Evropa teď mění pravidla, zlobí se šéf Preolu - čtěte ZDE 
 
“Cesta k biodieselu z řas bude ještě velmi dlouhá, možná desítky let, zatím je jejich výroba příliš 
drahá,” říká ředitel centra a firmy EcoFuel Labs Petr Kaštánek. 
 
Pro výrobu biopaliva jsou potřeba řasy s co největším obsahem mastných kyselin a lipidů. Jeho tým 
proto zkoumá asi padesát kmenů řas, zjišťuje, za jakých podmínek nejrychleji rostou a jak je co 
nejefektivněji "sklízet". 
Byznys s omega 3 



 
Pří výzkumu , jehož jádrem je pěstování a sklízení speciálních druhů mikrořas, ale vzniká řada dalších 
produktů. Z nich některé mají již dnes komerční využití v potravinových doplňcích, kosmetice, 
krmivech pro zvířata či hnojivech. 
 
Firma před dvěma lety začala prodávat v lékárnách a potravinách se zdravou výživou tablety z řas, 
které obsahují vitamíny, minerály a další údajně zdraví prospěšné látky. 
 
 Ecofuel Labs 
 
 Projekt z oboru takzvané “zelené chemie” je podporován Technologickou  agenturou  ČR v 
rámci loni vzniklého Centra  kompetence  pro výzkum  biorafinací. To má za úkol vyvíjet technologie 
pro získávání cenných produktů z přírodních materiálů a z odpadů rostlinného či živočišného původu 
ze zemědělské výroby či potravinářského průmyslu. 
 
 


