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kázat odvětví energetiky v co nejšir-
ších souvislostech, vzbudit zájem 
studentů o tento obor, který se potý-

ká s nedostatkem pracovníků a podpořit roz-
voj jejich samostatného myšlení. To jsou cíle 
vzdělávacího projektu, který získal záštitu 
Ministerstva průmyslu a obchodu a Minister-
stva školství, mládeže a  tělovýchovy. Hlavní 
proud � nancí přitéká prostřednictvím pro-
gramu EFEKT – energie efektivně, a to přímo 
z MPO. Generálním partnerem projektu byla 
skupina ČEZ, dalšími pak Třebíčská tepelná 
společnost a Fakulta elektrotechniky a komu-
nikačních technologií VUT Brno. 

O  vzdělávacím projektu v  energetice 
ENERGIS 24, který je zaměřen na  středo-
školské studenty, jsme již psali v  minulém 
čísle PRO-ENERGY. Jeho třetí část se ode-
hrála v  listopadu 2010 a zúčastnila se jí dal-
ší dvacítka studentů z různých regionů ČR – 
ti nejvzdálenější účastníci cestovali do  Brna 
z gymnázia v Klášterci nad Ohří. 

Listopadové putování bylo tematicky za-
měřené na zdroje energie, jako je dřevo, jád-
ro, uhlí, slunce, voda, vítr a bioplyn. Podrob-
ný program, který obsahuje soupis všech 
navštívených objektů i  přednášek se nachá-
zí na internetové stránce www.energis24.cz , 
kde také postupně vzniká interaktivní sbor-
ník ze všech projektů. 

V minulém čísle jsem se podrobně roze-
psal o navštívených cílech i  jednotlivých té-
matech dvojice vzdělávacích projektů, dnes 
přináším informace trochu jiného charak-
teru. Celkem se projektu zúčastnila více než 
stovka studentů. Mohlo jich být ovšem ještě 
víc, protože vždy zůstala nějaká volná místa. 

Jak se studenti o vzdělávacím projektu 
dozvídají? 

Velice těžko. Informaci o  projektu sice 
najdete na celé řadě internetových serverů, 
mým přičiněním se pozvánka přes oboro-
vé asociace, zřizovatele škol, VUT i  MPO 
dostala do  celé řady škol hned několikrát, 
ale jak jsem se postupně dozvídal, ne už 
ke všem studentům. Podle informace z Mi-
nisterstva průmyslu a obchodu bude podob-
ných vzdělávacích projektů uskutečněno 
postupem času víc, tak si na to snad ve ško-
lách zvyknou. 

Jaké bylo přijetí vzdělávacího projektu 
ve školách? 

Velice různě. Od vřelého přijetí až po na-
prosté odmítání, sabotování a  ignoranci. 
Na vlastní kůži jsem si vyzkoušel, že rozeslat 
e-maily dnes nic neřeší a  pokud chcete mít 
autobus alespoň částečně zaplněný, nezbý-
vá než školy obcházet osobně. Někteří učite-
lé projekt doporučují, jinde vás ředitel uvede 
do třídy a nechá přednést upoutávku, nebo vás 
také v dohodnutém termínu čeká úplně prázd-
ná učebna, protože nikdo prý neměl zájem si 
vás poslechnout. Také se stane, že vás do ško-
ly vůbec nepustí a pozvánku „stopí“, aby prý 
ve  škole vůbec někdo zůstal. Projekty zvenčí 
některé školy nezajímají. Nebo dokonce účast 
již přihlášeným studentům zakáží s tím, že ab-
senci neomluví. Naopak některé jiné školy stu-
dentům platí i účastnický poplatek. A studenti 
o tom, co viděli, přednášejí svým spolužákům, 
což dosah projektu násobí. Jeden účastník na-
točil reklamní video.

 
Kolik studenti za účast na projektech platí? 

Studenti si platí pouze stravování, což 
představuje 220 Kč na  den, vše ostatní jde 
z dotací nebo příspěvku sponzorů. S žertov-
nou nadsázkou říkám, že studenti nemusí 
platit vůbec nic, pokud s námi nebudou jíst 
a  naopak, někteří si mohou přivydělat sluš-
nou částku za zpracování článků, pomoc s or-
ganizací, nebo i napsání sborníku z projektu. 

Jak vzdělávací projekt přijímají studenti? 
Velice kladně. Všichni vyplňují závěrečný 

dotazník, kde odpovídají na otázky, jak pro-
jekt splnil jejich očekávání a  zda ho mohou 
doporučit ostatním. Někteří připojí i e-maily, 
ze kterých vybírám: 

Informace, které jsem získal, a hlavně způ-
sob, kterým mi byly předány, byly dech berou-
cí. Hodně jsem oceňoval to, jak jste sehnali to-
lik kontaktů, bylo vidět, že přednášející byli 
skutečně špičkami v oboru.  Díky, Jakub.                                                              

Za první dva dny, kdy jsem byl na tomto pu-
tování se studenty, kteří se opravdu chtějí ně-
co nového dozvědět, jsem měl pocit, že jsem se 
naučil více než za celý klasický výukový systém, 
kterým jsem prošel až po vysokou školu.  Petr    

Perfektní příležitost poznat spoustu lidí,
 co se zajímají o podobnou problematiku a po-

dívat se na různá místa, kam by se člověk jen 
tak nedostal.  Filip 

Osobně se domnívám, že nadšené reak-
ce jsou vyvolány především tím, že se na pro-
jekt sjedou zájemci „spřízněni volbou“, kte-
ré tento obor opravdu zajímá. Těm je radost 
přednášet. Není to totiž jen suchá energeti-
ka a strohá fakta vyjádřená grafy, čísly, vzor-
ci, tabulkami a  snad i  paragrafy, ale vše je 
proložené doprovodným programem zamě-
řeným na komplexní rozvoj osobnosti a ce-
lostní energetiku v  hodně širokých souvis-
lostech, vedoucí až k zamyšlení nad smyslem 
celého lidského počínání. Proto na vzděláva-
cích projektech ENERGIS v  doprovodném, 
většinou odpoledním programu, zazní i ně-
co z psychologie, � loso� e, sociologie, školství 
i lékařství, protože aby mohl být člověk dob-
rým technikem a energetikem, musí být nej-
prve spokojeným a vyrovnaným člověkem.

Jak na vzdělávací projekt reagují 
navštívené podniky a přednášející? 

Velice dobře – nestalo se, že by nás ně-
kdo odmítnul. Někdy sice musí jít písemná 
žádost až na jednatele velkého podniku nebo 
se musíme ohlásit i několik měsíců dopředu, 
ale s plánováním trasy a vzájemným načaso-
váním jednotlivých návštěv a  exkurzí nebyl 
žádný problém, i  když sladit tak velký pro-
jekt je náročné. 

Jak na žádost o � nanční příspěvek reagují 
průmyslové podniky?

Různě, ale je to především o uvědomě-
ní si potřebnosti podobného vzdělávacího 
projektu. Jsem proto rád, že se mi v  uply-
nulých letech podařílo získat řadu význam-
ných energetických � rem, které si tento pro-
blém uvědomují. Ke generálnímu partnerství 
se již přihlásily: RWE, E.ON i ČEZ. Mezi dal-
ší partnery pak patří ČEPS, B:Tech, TTS, 
HENNLICH Industrietechnik a MVV Ener-
gie – CZ. Přístup � rem je přitom odlišný – 
některým nejde o reklamu a ani nechtějí, aby 
bylo někde uvedené jejich logo, některé si vy-
miňují, vedle koho může nebo nemůže jejich 
logo � gurovat. Některé chápou svůj příspě-
vek jako reklamní prostor, jiným jde o poten-
ciální spolupracovníky či zákazníky. Motiva-
ce je různá. Nedostatek mladých techniků 
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Putování po zdrojích energie
Vzdělávací program ENERGIS bude i v dalším období sledovat 
nové vývojové trendy i modernizaci stávajících energetických 
systémů a seznamovat s energetikou studenty.
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je ale společný všem, proto se snažím pro-
jekt koncipovat tak, aby byl „nadstranickým“ 
vzdělávacím projektem, který přináší užitek 
všem. To, že letos připravuji již třetí ročník 
vzdělávacího projektu, je důkazem, že o uve-
denou spolupráci mají podniky zájem.       

Kam vyrazíme příště? 
To zaleží na rozhodnutí hodnotitelské ko-

mise programu EFEKT – MPO a  na  ochotě 
a vůli dalších partnerů. Naše republika nabí-
zí nepřeberné množství velice zajímavých cílů. 
Projekty budou letos trochu víc specializova-
né. Pochopitelně zopakujeme a rozvineme to, 
co se povedlo v minulém období. Máme při-
praveno i  několik zajímavých témat – elekt-
romobilita, PHM a biopaliva, vodní energeti-
ka, ale také energeticky náročná odvětví jako 
je výroba skla nebo oceli. S revitalizací jader-
né energetiky se rádi podíváme do některých 
jaderných elektráren u nás a třeba i v zahrani-
čí. Zdrojovou a přenosovou soustavu jsme již 
částečně poznali na minulých projektech, pro-
to se letos zaměříme na vyšší účinnost energe-

tických zařízení a potenciál úspor 
v průmyslových podnicích i  do-
mácnostech.  

Na  jednom z  odborných se-
minářů ředitel odboru elektro-
energetiky MPO Roman Por-
tužák uvedl, že se v  ČR nebojí 
„blackoutu“ kvůli technickým 
problémům, ale pro to, že tu ne-
bude, kdo by ta technická zaří-
zení obsluhoval. Jsem rád, že se 
MPO snaží tuto situaci řešit a že 
se formulace tohoto problému 
dostala i  do  Státní energetické 
koncepce. Vzdělávací program 
je otevřený všem zájemcům 

z  řad partnerů i  potenciálních účastníků. 
V tomto roce s autobusem studentů navštíví-
me třeba i vás. Pokud máte zájem představit 
svoji činnost studentům nebo mne upozornit 
na  energeticky zajímavé místo, které zatím 
není v programu, můžete mne kontaktovat.    
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1. GEAM  Dolní Rožínka (uranový důl): štola vede k místu 
čerpání podzemních vod. / 2. Třebíčská tepelná společnost 
TTS: dispečink dálkového zásobování teplem. 
/ 3. TTS - školící středisko. / 4. KV Venti: nástup do tubusu 
větrné elektrárny o výkonu 850 kW (Pavlov na Jihlavsku). / 
5. IROMEZ Pelhřimov (člen skupiny MVV Energie CZ): kotelna 
na energetické využití biomasy. / 6. TTS:  kogenerační 
jednotky TEDOM. / 7. KV Venti: přednáška v tubusu větrné 
elektrárny Pavlov I. / 8. TTS: sklad paliva vícepalivového 
zdroje výtopny sever. / 9. GEAM Dolní Rožínka: u hranice 
kontrolovaného pásma chemické úpravy uranové rudy.


