
CHEMICKÝ PRŮMYSL
Na vlně zdražování

Rostoucí cena energií 
i zdražování vstupních 
surovin nutí chemický 

průmysl sázet na inovace 
i zelenější cesty. 

Výroba léků v Česku
Farmaceutický průmysl 

naráží na své limity. Co stojí 
za nedostatkem léků a jak 

je to s jejich produkcí, 
vysvětlila šéfka Zentivy.

SPECIÁLNÍ PŘÍLOHA
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K rize a s ní spojená inflace 
dopadá i na firmy působící 
v chemickém průmyslu. Prá‑
vě toto odvětví patří vedle 
ocelářství a výroby cementu 
mezi energeticky nejnároč‑

nější. S každým zdražením tak výrobní náklady 
stoupají o desítky i stovky procent. Zdražují se 
navíc i suroviny potřebné pro výrobu. 

Například chemický koncern Synthos vyrá‑
bí kaučuk, polystyren, přípravky na ochranu 
rostlin, změkčovadla nebo třeba latex. Jeden 
ze svých závodů má i v Česku, v Kralupech nad 
Vltavou. Ve druhé půlce loňského roku musel 
ale odstavovat některé výrobní instalace nebo 
omezovat jejich výkon. 

„Nepochybně to bude mít dopad na hospo‑
daření naší firmy v roce 2023, kdy očekává‑
me výrazně nižší obrat a zisk, než tomu bylo 
v minulých letech,“ říká Agáta Kościelniková, 
manažerka komunikace v Synthosu. 

Firmu zasáhl především nárůst ceny zem‑
ního plynu. „Naše situace je o to složitější, že 
vyvážíme velkou část výroby do oblastí, jako 
je Amerika či Asie, které nebyly postiženy ta‑
kovou obrovskou eskalací cen energií. Tudíž 
je pro nás nesmírně složité či zcela nemož‑
né v těchto regionech konkurovat místním 
výrobcům, kteří nakupují energie za výrazně 
nižší ceny,“ dodala Kościelniková. 

Pro představu uvedla, že v jejich případě se 
ceny energií v roce 2022 v porovnání s rokem 
2020 zvedly o 170 procent. 

Například německý gigant BASF, který 
v Česku vyrábí chemikálie, barvy a nátěry, ale 
třeba i plasty, pro HN uvedl, že zemní plyn je 
jeden z klíčových vstupů, který firma v Evro‑
pě používá ze 60 procent jako energetickou 
surovinu pro výrobu páry a elektřiny a ze 40 
procent jako vstupní surovinu pro výrobu zá‑
kladních chemikálií. 

„Jen za prvních devět měsíců minulého roku 
se naše náklady v Evropě za zemní plyn zvýšily 
o více než 2,2 miliardy eur,“ řekl mluvčí BASF 
ČR Jan Procházka. 

A stejně mluví i největší rafinérská a pet‑
rochemická skupina působící v Česku, Orlen 
Unipetrol, pod kterou patří například továr‑
na Spolana, Paramo vyrábějící asfalt nebo síť 
čerpacích stanic Benzina.

Za poslední dva roky vzrostly Unipetrolu 
náklady na provoz rafinerií v řádu několika 
desítek až stovek procent. „Cena uhlí vzrostla 
trojnásobně, cena elektrické energie více než 
trojnásobně, cena plynu dokonce sedminásob‑
ně. Zhruba čtyřnásobně se také zvýšila cena 
emisních povolenek,“ vyjmenovává pro HN 
mluvčí skupiny Pavel Kaidl.

Rostou také ceny vstupních surovin
Energie nejsou jedinou komoditou, které 
v rámci petrochemického průmyslu stoupá 
cena. Podobné scénáře nastaly u dalších vstu‑
pů, ať to jsou suroviny pro výrobu produk‑
tů, nebo materiály používané pro opraváren‑
ské a investiční aktivity. „Došlo k výraznému 
vzrůstu cen některých služeb a materiálů, jako 

jsou například dřevo, ocel, plastové a papírové 
obaly a další,“ zmiňuje Kościelniková ze Syn‑
thosu. Většina surovin používaná pro výrobu 
v petrochemickém průmyslu navíc pochází 
z ropy, takže jakákoli nejistota na tomto trhu 
zvyšuje jejich cenu a ovlivňuje tím ceny ko‑
nečných výrobků. 

„Jako příklad mohu uvést surovinu 1,3 buta‑
dien, která je hlavní pro výrobu syntetických 
kaučuků a jejíž cena je silně závislá na cenách 
ropy. Ropa byla po většinu roku 2022 na asij‑
ských trzích výrazně levnější než v Evropě. 
Tedy evropští výrobci mají na mimoevrop‑
ských trzích extrémně těžkou konkurenční 

pozici vůči lokálním výrobcům,“ podtrhuje 
Kościelniková. 

Podniky rozjíždějí zelené inovace
Firmy již na prudké zvýšení nákladů reagují. 
Orlen Unipetrol se snaží optimalizovat výrob‑
ní procesy a hledat součinnost jednotlivých 
technologií i tam, kde to doposud nebylo po‑
třeba. 

„V našich teplárnách například nyní spalu‑
jeme vedle zemního plynu i část dalších ply‑
nů, které jinak v první řadě využíváme jako 
meziprodukty při výrobě pohonných hmot 
a petrochemikálií,“ vysvětluje Kaidl. 

BASF zase na letošní a příští rok oznámil 
úsporný program, jehož cílem je ušetřit v Ev‑
ropě 500 milionů eur ročně. Plánuje napří‑
klad výrazně snížit spotřebu zemního plynu. 
„V této oblasti dosahujeme velkého pokroku. 
Očekáváme, že podrobnosti sdělíme v prvním 
čtvrtletí letošního roku,“ odhaduje Procházka. 
Kromě toho chce agrochemický gigant ještě 
rychleji snížit závislost na fosilních palivech. 

„Investujeme do zajištění vlastní obnovi‑
telné energie, mimo jiné výstavbou solární 
elektrárny v německém Schwarzheide nebo 
největšího větrného mořského parku v sever‑
ním Nizozemsku. Připravujeme také výstavbu 
největšího tepelného čerpadla na světě přímo 
v našem závodě v německém Ludwigshafenu,“ 
vyjmenovává Procházka. Kromě přímých in‑
vestic BASF také uzavírá dlouhodobé dohody 
o nákupu zelené energie. 

Chemická odvětví hledají řešení, jak se vyrovnat s drahými energiemi. Proto firmy urychlily inovativní projekty. Foto: Shutterstock

ve výrobní, tak v obchodně‑administrativní 
sféře,“ avizuje Kaidl z Unipetrolu.

Hrozí přerušení výroby 
Svaz chemického průmyslu na konci loňského 
roku udělal mezi svými členy průzkum, kte‑
rým mapoval dopady zdražování na jednot‑
livé firmy. 

„Ze studie mimo jiné vyplývá, že za poslední 
rok cena některých důležitých materiálů pro 
výrobu stoupla o sto až dvě stě procent. Mezi 
nejrychleji zdražujícími lze zmínit například 
čpavek, močovinu, benzaldehyd, hydroxid 
sodný, benzen či kyselinu šťavelovou,“ vy‑
jmenovává Ivan Souček, ředitel Svazu che‑
mického průmyslu ČR. 

Většina členů, která na průzkum reagova‑
la, prohlásila, že pokud budou ceny energií 
a vstupních surovin dále růst, hrozí okamžité 
přerušení výroby, v lepším případě její výraz‑
né omezování. 

„Toto se bohužel potvrdilo a dochází k ome‑
zování a ukončování výroby některých hůře 
prodejných či energeticky vysoce nároč‑
ných výrobků. Zároveň se výroba přesouvá 
do zemí, kde jsou v souvislosti s národními 
opatřeními nižší náklady na energie,“ říká 
Souček. 

Na otázku, jaká je tedy strategie firem 
do budoucna, odpovídá, že se bude jednat 
o mix různých opatření – omezování výroby 
energeticky náročných výrobků a snižování 
nákladů. 

Zuzana Keményová 
zuzana.kemenyova@economia.cz

▸ Dopady inflace 

Zdražování v chemickém 
průmyslu: firmy šetří, inovují 
a přepínají na zelenou energii 

Investujeme 
do zajištění vlastní 
obnovitelné energie, 
například výstavbou 
solární elektrárny. 

Zdražování v petrochemii
◾ Nárůst ceny elektrické energie od září 
2021 do září 2022 činil v průměru 283 pro-
cent, přičemž některým firmám končila 
fixace v závěru roku 2022. Těm elektřina 
zdražila ještě víc. Nejvyšší nárůst dosáhl 
700 procent.

◾ Nárůst ceny zemního plynu byl ve stej-
ném období v průměru 505 procent. 
Nejvyšší nárůst činil 1410 procent.

(Zdroj: Svaz chemického průmyslu, 
dotazníkové šetření mezi členy, 
poslední čtvrtletí 2022) 

Drahé energie rovněž urychlily některé ino‑
vativní projekty v BASF, jako například vý‑
stavbu první elektricky vyhřívané krakovací 
pece, která k vyhřívání využívá místo zemního 
plynu zelenou elektřinu a má potenciál snížit 
emise CO2 o 90 procent. 

HN oslovily i Asociaci výrobců nátěrových 
hmot, za niž někteří členové prohlásili, že 
s končící fixací mají připraven projekt na in‑
stalaci fotovoltaických elektráren, který chtějí 
dokončit v letošním roce. 

Co na druhou stranu firmy neplánují, je 
propouštění. „Redukování pracovních míst 
z důvodu zvýšených provozních nákladů ne‑
očekáváme. Naopak stále nabíráme. Máme 
otevřeno několik desítek pracovních míst jak 
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Alena Dušková
alena.duskova@economia.cz

Je to téma, které budí emoce. Na jednu stra‑
nu jsou prezentovány jako cesta, jak se 
vymanit z tun plastového odpadu, jímž 

jsme si zamořili planetu. Na stranu druhou mají 
bioplasty odpůrce, kteří tvrdí, že jsou v podsta‑
tě chimérou, která vzniklou situaci nevyřeší. 
Protože se v přírodě špatně rozkládají, jejich 
technologická recyklace je omezená a výrazně 
se nesníží ani množství produkce jednorázo‑
vých obalů. 

Chceme‑li ale správně argumentovat, měli by‑
chom mít v první řadě jasno o tom, co bioplasty 
vlastně jsou. „Termín ,bioplasty‘ je nepřesný, ne‑
měl by se proto používat, neboť zahrnuje celou 
škálu plastů s různými vlastnostmi,“ upozor‑
ňuje Hynek Beneš z Ústavu makromolekulární 
chemie AV ČR. „Předpona bio‑ zde totiž může 
znamenat, že byl plast vyroben z obnovitelných 
přírodních zdrojů, anebo také to, že se jedná 
o plast biologicky rozložitelný. V současnosti 
jsou bioplastů stovky druhů a každý má trochu 
odlišnou výrobu, vlastnosti i využití,“ vysvětluje. 

Opravdu se rozpadnou? 
Právě odlišné vlastnosti těchto plastů pak 
podmiňují, zda si s nimi příroda poradí. „Plas‑

tů získaných z obnovitelných surovin je řada 
a mohou být biologicky nerozložitelné nebo 
rozložitelné. To záleží na jejich chemickém 
složení a struktuře. Například kyselina po‑
lymléčná (PLA) je vyráběna z obnovitelných 
surovin a je kompostovatelná, tedy biologic‑
ky rozložitelná. 

Naproti tomu takzvaný „bioPET“ je po che‑
mické stránce stejný jako běžný PET (poly‑
ethylentereftalát), který je biologicky neroz‑
ložitelný. Při posuzování biologické rozloži‑
telnosti tak nehraje původ suroviny, ze které 
je plast vyroben, žádnou roli,“ uvádí Hynek 
Beneš. 

Podle Petra Novotného z Institutu cirkulár‑
ní ekonomiky (INCIEN) je recyklovatelnost 
prostřednictvím biologických procesů pod‑
míněna dvěma faktory: „Musí být pomocí mi‑
kroorganismů rozložitelný na CO2 s využitím 
stejných procesů, které probíhají v přírodě,“ 
říká s tím, že po rozkladu nesmí v kompostu 
zůstat žádné viditelné části. „Bioplast také 
nesmí negativně ovlivňovat proces kompos‑
tování, nemá mít záporný dopad na kvalitu 
výsledného kompostu,“ doplňuje. 

Kam s ním? 
Do popelnice hnědé, či žluté? Na kompost, 
nebo raději na skládku? Domácnosti mnohdy 
nevědí, jak optimálně s těmito druhy plastů 

naložit. Do hnědé popelnice je, jak objasňuje 
Petr Novotný, za určité situace vhodit může‑
me. „Platí to ale jen pro plasty, které mají cer‑
tifikaci pro rozložitelnost v kompostu,“ zmi‑
ňuje jednu z podmínek a přidává druhou: „Je 
také třeba, aby byl obsah popelnice odvezený 
a zpracovaný v zařízení, které si s bioodpady 
poradí.“ V žádném případě ale výrobky z kom‑
postovatelných plastů nepatří do domácího 
kompostu, který míváme na zahradách, zdů‑
razňuje Hynek Beneš. 

Oba odborníci se pak shodují na tom, že bio‑
plast rozhodně nepatří do žlutých odpadních 
nádob. „Může výrazně zkomplikovat recykla‑
ci směsného plastového odpadu,“ upozorňuje 
Hynek Beneš. 

Ulehčí planetě od obalů? 
Beneš se zároveň netají tím, že v eliminaci 
jednorázových plastových obalů nejsou biolo‑
gicky rozložitelné plasty samospásným řeše‑
ním. „To vyřeší fungující systém odpadového 
hospodářství, a především naše zodpovědné 
chování, což je spojené s osvětou zaměřenou 
na redukci přebytečných jednorázových oba‑
lů,“ apeluje na nutnou změnu návyků. 

Biologicky odbouratelný plast se podle Be‑
neše rozkládá v několika fázích, dokud z něho 
nevzniknou jednoduché molekuly, především 
oxid uhličitý a voda. „Kompostovatelné plas‑

Fakta a mýty o bioplastech. Proč nepatří do žlutých 
popelnic a kdy se opravdu rozloží?

▸ Alternativa

ty jsou navrženy tak, aby všechny fáze roz‑
kladu proběhly dostatečně rychle a efektiv‑
ně v průmyslovém kompostu, nikoliv však 
v domácím. V něm je jiná teplota, vlhkost, 
mikrobiální populace a podobně. Tedy zcela 
jiné podmínky, které nezaručí kompletní roz‑
klad plastu. Výsledkem pak může být pouze 
rozpad na plastové mikročástice, takzvané 
mikroplasty, či částečně zdegradovaný plast,“ 
zmiňuje limity takové recyklace. 

Zásadní je v tomto ohledu dobře nastave‑
ná koordinace mezi výrobci bioplastů a ná‑
sledně jejich zpracovateli, domnívá se Petr 
Novotný, který jako inspiraci jmenuje třeba 
italské konsorcium Biorepack. „Konsorcium 
sdružuje firmy od výrobců bioplastů po pro‑
vozovatele kompostáren, což vede k jednot‑
nému a funkčnímu systému, který zajišťuje 
správné využití bioplastů,“ doplňuje. 

Taková úroveň kompostování rozložitel‑
ných plastů ovšem zatím v českých podmín‑
kách nepanuje. Syntetické plasty proto tato 
alternativa nevytlačí. To se ale nepředpokládá 
ani z dlouhodobého hlediska. Syntetickým 
plastům pořád nahrává do karet jejich recyk‑
lovatelnost. „Opětovně se využije materiálová 
podstata plastového výrobku, čímž se snižu‑
je spotřeba primárních surovin, především 
ropy, i množství produkovaného odpadu,“ 
dodává Hynek Beneš.

HN061788

Firma JVP Praha je rozdělena na dva výrobní závody. Ten 
hlavní sídlí v obci Žďárná, kde je soustředěna veškerá stěžejní
výroba ohledně plastů a s ní související další druhotné výroby.
Další závod je v Mělčanech. Ten je zaměřen na dřevovýrobu.
V současné době firma klientům nabízí zcela komplexní služby 
na poli zpracování plastů formou vakuového tváření. Pro tento 
způsob zpracování plastů si vytváří dokonce vlastní formy, nářa-
dí a přípravky, které je schopna nabídnout i jakémukoliv jinému
výrobci.

To vše firmě umožňuje rychlejší zpracování produktů a větší
specifičnost při výrobě. Zpracovávají se zde pouze kvalitní ma-
teriály světových výrobců. A tyto plastové materiály umí zpra-
covat již od jednoho milimetru do dvanácti milimetrů tloušťky. 

Pro vyztužování plastů společnost JVP Praha používá nové
speciální, patentové technologie. Plastové díly může rovněž 
kompletovat a dodávat tak již hotové plastové celky. Disponují 
zde širokou základnou speciálních strojů: lisů, CNC strojů pro 
kompletaci a lepení.

Firma zaměstnává
celkem sedmdesát lidí

Výroba v této společnos� probíhá ve dvousměnném provozu 
s více než sedmdesá�  zaměstnanci, jejichž odbornost je každým 
rokem zvyšována častými školeními a semináři. I díky tomu tu
mohou vyjít vstříc zákazníkům v každé roční době a jakkoliv si
klien�  přejí.

O kvalitě a profesionalitě služeb společnos�  svědčí celoroční 
realizace zakázek pro známé výrobce, jakými jsou například: Zetor 
Tractors, Fritzmeier, Walter Mauser, Riho a další.

Nyní společnost usiluje o to, aby se stala významným dodava-
telem pro automobilový průmysl, a to jak pro tuzemský, tak pro 
zahraniční trh. Chce proto nadále zlepšovat kvalitu, rychlost
a komplexnost nabízených služeb a také garantovat zákazníkům 
jistotu, vyplývající z profesionálního přístupu a odbornos�  pracov-
níků. Snahou firmy je rovněž používat vždy nové moderní techno-
logie a materiály a díky tomu neustále zvyšovat zájem odběratelů. 

Díky stále stoupající kvalitě výroby získala v roce 2003 spo-
lečnost certifikaci ISO 9001 a v roce 2013 získala certifikaci
VDA 6.1. a.

Společnost byla založena v roce 1996 jako
firma zaměřená na zpracování plastů.
Od svého vzniku se specializuje především
na výrobu plastových dílů pomocí technologie
vakuového tváření.

HN061807HN061788

Inzerce
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sely být k dostání ibuprofenové sirupy pro děti, 
každá maminka ho chce mít doma. A pro jistotu 
si koupí dvě nebo tři balení. Takže v současné 
době jsme svědky toho, že například spotřeba 
dětských antipyretik je v posledních třech mě‑
sících o šedesát procent vyšší než ve stejném 
období předcházejícího roku. Způsobuje to ur‑
čitě jistá panika mezi lidmi a bylo by dobré je 
vyzývat, aby se zbytečně tolik nepředzásobovali. 
Protože na to nikdo z výrobců není připravený, 
a tím pádem ten lék může opravdu vypadnout. 
Je to začarovaný kruh. Někdy zkrátka nedo‑
statek léků není způsobený chybou dodavatel‑
ského řetězce, ale obavou lidí, že by mohl vy‑
padnout.

Do jaké míry je možné vrátit výrobu léků 
do Evropy?
Když si spočítáme, jaké množství nemocí tu lé‑
číme a jaké množství léků k tomu potřebujeme, 
není reálné, aby se výroba léků přesunula do Ev‑
ropy kompletně. A také netvrdím, že by se nyní 
účinné látky v Evropě nevyráběly vůbec. Vyrábí 
se tu. Ale velká část se musí dovážet z Asie a není 
možné, aby se všechno vrátilo nazpět. Částečně 
je to ale nutné a jsem přesvědčená, že správnou 
cestou jsou také technologické inovace. Pokud 
budeme investovat do nových a lepších postu‑

pů, může Evropa asijskému průmyslu konku‑
rovat a zajistit, aby se některé z těch produktů 
časem vrátily i výrobně na náš kontinent. To 
je cesta, kterou jdou i Spojené státy americké 
a ve velkém investují do technologických ino‑
vací, aby byly v zásobování léky více soběstačné. 

Jaké technologické inovace máte na mysli?
Je třeba zlepšovat výrobní proces. U nových 
metod výroby se v některých případech může 
například snížit množství přídavných látek, kte‑
ré lék stabilizují, tím pádem je výroba méně za‑
těžující pro životní prostředí. A není pak nutné 
tolik přídavných látek dovážet z Asie. Inovace 
jsou klíčové k tomu, aby farmaceutický průmysl 
prosperoval. Vše samozřejmě platí za předpo‑
kladu, že takovéto technologické zdokonalení 
zaručí stejnou účinnost a bezpečnost léku jako 
u původního přípravku.

Českou republiku 
brzdí to, že nemá 
farmaceutický 
průmysl definovaný 
jako strategický.

Přesunout výrobu léků komplet‑
ně z Asie do Evropy není reálné. 
Současné problémy s dodávka‑
mi léčiv ale poukazují na to, že 
potřebujeme být ve farmaceu‑
tickém průmyslu více soběstač‑

ní, říká v rozhovoru Soňa Porubská, členka 
představenstva společnosti Zentiva Global, 
kde je zodpovědná za korporátní vztahy. Klí‑
čem k této soběstačnosti je podle ní podpora 
technologických inovací.

Česko se poslední dobou častěji potýká s vý-
padky dodávek některých léků. Co je hlavní 
příčinou?
Výpadky léků se netýkají jen České republiky, 
zápasí s tím celá Evropa, a dokonce i Spojené 
státy americké. Je to celosvětový problém 
a je způsobený hlavně tím, že je v současné 
době velmi těžké dostat dodávky určitých 
chemických látek z Asie do Evropy pozem‑
ními cestami. Přes Rusko se v podstatě ne‑
jezdí, takže se většina zboží musí převážet 
lodní dopravou. A netýká se to jen farma‑
ceutického průmyslu, zasáhlo to víceméně 
každé odvětví. To znamená, že se toky růz‑
ného zboží přesouvají, a tím pádem vzniká 
velký tlak na kapacity těchto přeprav. Ev‑
ropský farmaceutický průmysl je vysoce zá‑
vislý na Asii, kde se vyrábí velké množství 
chemických substancí. V Evropě byla jejich 
výroba utlumena, protože produkce v Asii je 
podstatně levnější. Evropa je navíc světadíl, 
který nejvíce dbá na ochranu životního pro‑
středí, tedy je výroba podmíněná přísnější 
legislativou. Každopádně důvodů, proč do‑
chází k výpadkům léků, je víc. Hraje v tom 
roli i inflace. Ceny všech vstupů od obalových 
materiálů až po dopravu se zvyšují o desítky 
až stovky procent. To vše dodávky ovlivňuje 
a v konečném důsledku i způsobuje, že pak 
některé léky chybí. Ale nemyslím si, že by se 
to příliš lišilo od jiných odvětví.

Oproti jiným odvětvím ale výpadky dodávek 
léků mohou mít vážnější důsledky.
V tom máte pravdu. Pokud si chci koupit nové 
auto a nejsou čipy, tak teoreticky počkám. Ale 
pokud jsem diabetik a potřebuji svůj lék, v tako‑
vém případě čekat nemohu. Proto musí Evropa 
velmi naléhavě dodávky léků vyřešit a udělat 
konkrétní kroky k tomu, aby byla více sobě‑
stačná. Musí se na tom začít pracovat a vytvářet 
v Evropě prostředí k tomu, aby se tu farmaceu‑
tický průmysl mohl rozvíjet.

Když se začne mluvit o nebezpečí výpadku někte-
rých léků, lidé se obvykle začnou předzásobovat. 
Jaké to má dopady na distribuci nebo na likvida-
ci nepoužitých léků?
Je to samozřejmě problém. Jakmile se v médiích 
objeví informace o tom, že by v lékárnách nemu‑

Výhodou Zentivy je, že má jako tradiční česká firma velkou důvěru společnosti a je v přímém kontaktu 
s vládou, říká Soňa Porubská. Foto: Zentiva

Anežka Hesová
anezka.hesova@economia.cz

▸ Rozhovor

Deset dnů léčby za šálek kávy. 
U léků nemá být hlavním 
kritériem nízká cena

roliol.cz
+420 581 746 296

VÁŠ SPOLEHLIVÝ PARTNER
PRO CHEMICKÝ PRŮMYSL

Čerpadla
Míchadla

Dr�če
Hašení vápna

Dopravníky
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Co brzdí inovace v Česku?
Určitě nás brzdí to, že Česká republika nemá 
definovaný farmaceutický průmysl jako strate‑
gický. Některé země, například Irsko nebo Vel‑
ká Británie, si jasně řekly, že chtějí být centrem 
farmaceutického průmyslu. Přizpůsobily tomu 
legislativu a podporu, aby se tam ten průmysl 
usadil, aby tam byly vysoké školy, které vycho‑
vají potřebné odborníky, a podobně. Nejde totiž 
jen o výrobu, je třeba vytvořit celé podpůrné 
prostředí. A to se daří zemím, které se rozhod‑
nou, že v tomto sektoru vidí budoucnost. V Čes‑
ku se to hodně posouvá, farmaceutický sektor je 
v intenzivním dialogu s vládou, hlavně ohledně 
rozvoje vzdělávání.

Jaké profese budou v tomto sektoru nejvíc 
potřeba?
Máme velký nedostatek odborníků na farma‑
ceutické technologie. Potřebujeme nejen schop‑
né lidi do lékáren, ale také chemiky, laboranty 
a profesionály, kteří budou zabezpečovat výro‑
bu. U léků jde o zdraví, takže jejich kvalita je přís‑
ně kontrolována, aby nedošlo k žádné odchylce. 
K tomu potřebujeme specialisty. Zároveň mu‑
síme rozvíjet výzkum. Tedy je třeba mít exper‑
ty, kteří by na inovacích pracovali a nepůsobili 
například jen v Akademii věd. Základní výzkum 
je také důležitý, ale zpravidla končí jen nějakou 
publikací, málokdy se posune dál. Oproti tomu 
výzkum Zentivy může vést k výrobě nových 
léků, které pomohou efektivní léčbě. Bylo by 
dobré tu k tomu vytvořit vhodné podmínky, 
aby toto odvětví mohlo v Česku růst a prospe‑
rovat. Aby bylo pro zahraniční experty zajímavé 
přijít do Prahy nebo do Brna a pracovat u nás 
na vývoji léků. 

Taková proměna by vyžadovala velké investi-
ce. Může to mít dopad i na cenu léků?
Myslím, že už se vyčerpaly možnosti, za kterých 
bylo nejdůležitějším kritériem to, aby byl lék co 
nejlevnější. Koncové ceny jsou jednak regulova‑
né ministerstvem a jednak se odvíjí od nákla‑
dů výrobce. Generické léky (ekvivalenty origi‑
nálních léčivých přípravků, které mohou přijít 
na trh po vypršení jejich patentové ochrany – 
pozn. red.) jsou ale celkově hodně levné, ceny 
jsou stlačené na minimum a tudy už dál cesta 
nevede. Když si to spočítáte prakticky, tak de‑
set dnů léčby průměrným lékem od Zentivy vás 
stojí stejně jako jeden šálek espressa. V západní 
Evropě vidíme, že se některé země zamýšlejí nad 
tím, jak výrobce podpořit. Například v Německu 
vláda zvažuje, že zvýší na tři měsíce ceny někte‑
rých léků, protože chce, aby léky nevypadávaly, 
a ceny v Německu jsou opravdu extrémně nízké. 
Každá země se s tím snaží nějak vypořádat a bu‑
deme muset i my v České republice.

Zmiňovala jste, že jedním z důvodů, proč se 
výroba přesunula do Asie, byla ochrana ži-
votního prostředí. Jak chcete vrátit výrobu 
do Evropy, aniž by to znamenalo další ekolo-
gickou zátěž?
Věříme, že cestou k šetrné výrobě jsou právě 
inovace. Když dokážeme vyrobit menší tablet‑
ku nebo takovou, která má menší množství pří‑
davných látek – což jsou všechno chemikálie –, 
navíc na modernějším stroji, který spotřebu‑
je méně energie a výroba je levnější a rychlej‑
ší, určitě to bude pro životní prostředí menší 
zátěž. Pokud jde o ekologii, lidé dnes přemýšlí 
nad každým krokem a jeho důsledky. Přechod 
na solární energii nebo modernizace odpadové‑
ho hospodaření jsou drahé věci, ale musíme to 
dělat a děláme to.

Jak se vám daří vypořádat se současnou ener-
getickou krizí?
Energetická krize na nás dopadá velmi silně, 
především kvůli tomu, že ceny léků jsou re‑
gulované. Když někdo vyrábí rohlíky a stoup‑
nou mu ceny energií, tak prostě rohlík o něco 
zdraží. U léků to tak udělat nejde. Ceny léků 
na lékařský předpis jsou striktně regulované 

Potřebujeme 
experty, kteří 
by na inovacích 
pracovali 
a nepůsobili třeba 
jen v Akademii věd.

na ochranu životního prostředí, a navíc mají 
levnější pracovní sílu. V České republice ale 
máme výhodu v tom, že tu má Zentiva dlou‑
hou tradici a velkou důvěru lidí. A také je dů‑
ležité říci, že v těch stěžejních oblastech nejde 
jen o konkurenci. Daří se nám efektivně spo‑
lupracovat, například v rámci České asociace 
farmaceutických firem. Právě klíčové náro‑
ky a výhledy, jako jsou investice do vzdělání 
a modernizace, jsou naším společným zájmem 
a dokážeme v nich mluvit jedním hlasem. Jde 
nám všem o stabilní prostředí a dialog s vlá‑
dou. Takže i když jsme konkurenti, společně 
usilujeme o to, aby se tu náš obor mohl per‑
spektivně rozvíjet.

Čeho se teď v Zentivě nejvíc obáváte?
Já se dívám na budoucnost velmi optimis‑
ticky. Nikdo samozřejmě nečekal, že přijde 
covid, nikdo nečekal, že budou takto drahé 
energie. Křišťálovou kouli nemáme ani my, ale 
myslím si, že jsme za poslední dva roky udě‑
lali velkou spoustu práce na tom, abychom 
na různé krize byli připraveni. Například jsme 
zvýšili zásoby účinných látek, obalového ma‑
teriálu i ampulek, abychom je měli pro pří‑
pad, že by nepřišla dodávka. Jen do zvýšení 
skladových zásob jsme investovali v loňském 
roce deset milionů eur, abychom předcházeli 
výpadkům. Ale nikdy se nedá připravit úplně 
na všechno. Na každou krizi je třeba flexibil‑
ně reagovat a nakonec vždy přinese i něco 
pozitivního. V současné době máme přesně 
naplánováno, co chceme českým pacientům 
v následujících letech přinést, a nevidím žád‑
ný důvod, proč bychom ty plánované léky 
nepřinesli.

a všichni výrobci musí dodržovat stanovenou 
horní hranici. K tomu nás zavazuje legislativa. 
Tím pádem jakékoli zvyšování vstupů, jako 
jsou vyšší ceny energií, dražší obalové mate‑
riály nebo doprava, zasahuje těžce do nákladů 
firmy a ta se s tím musí vypořádat. Naštěstí 
česká vláda v tomto ohledu udělala velmi pro‑
gresivní kroky. Například řekla, že v případě 
krize dodávek elektřiny bude farmaceutický 
průmysl vždy zásobovaný, aby výroba léků 
nebyla ohrožena. Díky tomuto usnesení se 
rozhodlo, že léky jsou pro nás opravdu prio‑
ritou. To byl skvělý krok. A musím také oce‑
nit, že vláda nakonec nejen pro nás, ale pro 
všechny velké firmy zastropovala ceny ener‑
gií. Teď si myslím, že jsme se s tím pro začátek 
nějak vypořádali, a do budoucna investujeme 
do solárních panelů, do digitalizace a moder‑
nizace výroby, což přinese snižování energe‑
tických nákladů.

Kromě výroby má Zentiva i vlastní vývojové 
centrum. Na jakých novinkách pracujete?
Jsme velmi hrdí na to, že jsme vyrobili náš 
první onkologický lék s přidanou hodnotou. 
Je to vlastně alternativa jednoho léku pro 
leukemické pacienty, který asi u třetiny lidí 
jednoduše nefungoval, protože měli jiné pH 
žaludku. Náš tým vyvinul lék, který má stejný 
účinek, ale není na pH žaludku závislý. Ten‑
to lék jsme v rámci EU zaregistrovali minulý 
rok a teď se ho chystáme začít vyrábět a uvést 
na trh. V našem vývojovém centru se specia‑
lizujeme na vylepšené molekuly a léky s při‑
danou hodnotou. Jsou to léky, které přinášejí 
určitou přidanou hodnotu buď pro pacienta, 
zdravotní systém, nebo pro životní prostředí. 
Existuje například kardiovaskulární lék, o kte‑
rém víme, že může způsobovat otoky nohou. 
Dá se s tím žít, a když někdo ten lék potřebuje, 
tak ho bere. My ale vyvíjíme lék, který bude 
mít stejnou účinnou látku a otoky způsobovat 
nebude. Nebo děláme fixní kombinace, kdy 
pacient místo tří léků bere jen jednu tablet‑
ku. Je skvělé, že Zentiva má v Praze centrálu, 
výrobní závod i vývojové centrum. Všechna 
rozhodnutí se dělají tady a výzkum je pro nás 
naprosto klíčový. 

Roste zájem mladých lidí o tento obor?
Farmaceutické fakulty byly obecně zvyklé 
vzdělávat spíše lékárníky. Obory jako průmy‑
slová farmacie v podstatě neexistovaly, začí‑
nají se budovat teprve teď. Společně s vládní 
Radou pro vědu, výzkum a inovace chceme 
podpořit tento obor a vytvořit například pod‑
mínky pro industriální doktoráty. Dokud tu 
tyto podmínky nebudou vytvořené, budou ši‑
kovní lidé se zájmem o farmaceutickou chemii 
raději hledat příležitosti v zahraničí. Je tedy 
potřeba nejdříve definovat nějakou vizi a pak 
také konkrétní strategii. V našem výzkum‑
ném centru The Parc už spolupracujeme s che‑
micko‑technologickými fakultami i Akademií 
věd a jsou tu nadšenci, kteří tu pracují na kon‑
krétních projektech. Před třemi lety jsme na‑
příklad uvedli na trh lék na centrální nervový 
systém, který vymyslel jeden Ph.D. student 
ve spolupráci s našimi vědci. Byli jsme druhá 
farmaceutická společnost na světě, která tuto 
technologii zvládla, a vděčíme za to právě i ši‑
kovnému doktorandovi. Takže zájem mladých 
lidí o náš obor určitě je, ale závisí na prostředí, 
které jim vytváříme. Jsou to spojené nádoby. 
Musí tu být pro mladé lidi dobré podmínky, 
aby obor chtěli studovat a realizovat se v této 
oblasti.

Jak se mění konkurenční prostředí ve far-
maceutickém sektoru?
Zentiva se zaměřuje na výrobu generických lé‑
čiv a to je velký průmysl, bez kterého se neobe‑
jdeme. Užívá je 70 procent pacientů v Evropě. 
Takže výrobců je relativně hodně a konkuren‑
ce je velká. Samozřejmě soutěžíme i s výrob‑
ci z Indie a Číny, kteří nemají takové nároky 

Zentiva
◾ Společnost má jeden výrobní 
závod v Praze, dva v Rumunsku 
a jeden v Indii.

◾ V Praze ročně vyrobí oko-
lo 135 milionů balení léků.

◾ 80 procent léků, které Zenti-
va prodává v Česku, je vyrobeno 
v pražském závodu.

◾ Společnost je výrazně exportní, 
80 procent léků vyrobených v Praze 
je určeno na vývoz.

◾ V Česku zaměstnává Zentiva více 
než 1500 lidí, po celém světě zhru-
ba 4800.

Váš specialista
na skladování
nebezpečných látek

EKOLOGIE  &  BEZPEČNOST

3 záchytné vany
3 bezpečnostní skříně
3 sklady nebezpečných látek
3 sklady s požární odolností
3 sklady plynových lahví

3 čištění a likvidace
3 technické bezpečnostní 

kontejnery
3 tepelné komory
3 individuální řešení

Ekologie & bezpečnost
Od nás pro Vás
Více než 12.000 produktů 
přímo od výrobce

 Skladování |  Manipulace & přeprava | 
 Osobní ochranné pomůcky | 
 Čištění & likvidace

Více informací na tel. čísle 800 383 313
nebo na www.denios.cz
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BASF už ve svém závodě v němec‑
kém Ludwigshafenu dokončil zku‑
šební zařízení pro nové procesy 
pyrolýzy metanu. Právě díky ní by 
měla být možná výroba vodíku, kte‑
rá spotřebuje až o 80 procent méně 
elektrické energie, než je tomu 
u elektrolýzy vody. Po úspěšném 
absolvování pilotních testů BASF 
předpokládá zavedení pilotního 
provozu. Nasazení této inovace 
v průmyslovém měřítku společnost 
očekává po roce 2030. Tato techno‑
logie by podle firmy měla být jedním 
z klíčů k bezemisní výrobě základ‑
ních chemikálií, jež odpovídají za 70 
procent emisí chemického průmy‑
slu. „Budoucí využití klimaticky še‑

trného vodíku závisí nejen na tech‑
nické proveditelnosti, ale i na ceně 
a dostupnosti zelené energie. Tem‑
po rozvoje obnovitelných zdrojů tak 
spolurozhodne o tom, bude‑li v příš‑
tím desetiletí projekt připraven pro 
plošné uvedení na trh,“ doplňuje Bo‑
ris Gaspar. 

Aby se zajistilo dostatečné množ‑
ství energie z obnovitelných zdrojů, 
provádí nyní BASF rozsáhlé investi‑
ce. Například pro zásobování svého 
hlavního závodu v Ludwigshafenu 
se podílí na výstavbě větrného parku 
Hollandse Kust Zuid s odhadovanou 
kapacitou 1,5 gigawattu nebo staví 
ve spolupráci s MAN Energy Solu‑
tions tepelné čerpadlo průmyslové 
velikosti o výkonu 120 megawattů, 
které plánuje využít zejména pro vý‑
robu páry. 

Společně se Siemensem pak BASF 
v Ludwigshafenu zkoumá možnosti 
výstavby vodního elektrolyzéru s ka‑
pacitou 50 megawattů s možností 
modulárního rozšíření pro bezemis‑
ní výrobu vodíku z vody. Takto získa‑
ný vodík má najít využití především 
v závodě BASF, v omezené míře se 
bude používat také pro dopravu v re‑
gionu Rýn‑Neckar.

Testuje se udržitelné letecké palivo 
O inovace udržitelnějších alternativ 
v chemickém průmyslu se pokou‑
šejí i v letectví. Mnoho společností 
i výzkumných organizací po celém 
světě vyvíjí takzvané udržitelné le‑
tecké palivo (Sustainable Aviation 
Fuel, SAF). 

To má přesně stanovené složení. 
Namísto takzvaných fosilních paliv, 
tedy například ropy, se vyrábí z bio‑
masy a odpadních olejů, včetně po‑
užitého kuchyňského oleje. 

Odborníci z Českého vysokého 
učení technického v Praze v listopa‑
du 2021 oznámili, že budou ve spo‑
lupráci s výrobcem turbovrtulových 
leteckých motorů GE Aviation Czech 
udržitelné palivo testovat. Testová‑
ní se zaměří na vliv používání toho‑
to paliva v různých koncentracích 
na letecké motory. 

Zuzana Keményová
zuzana.kemenyova@economia.cz

Tlak na udržitelnost, 
snižování uhlíkové 
stopy a drahé energie 
nutí hledat náhradní 
řešení i odvětví do vel‑
ké míry závislé na fo‑

silních palivech. Jedním z nejdůleži‑
tějších alternativních paliv pro che‑
mický průmysl je vodík. Jeho výroba 
je ovšem energeticky náročná. Firmy 
se proto začaly zaměřovat na způ‑
sob, jak jej vyrábět šetrněji. Němec‑
ký BASF, jehož spotřeba činí více než 
milion tun vodíku ročně, nyní pracu‑

je na jeho získávání pyrolýzou me‑
tanu a elektrolýzou vody za pomoci 
obnovitelné energie. 

„Propagujeme širší portfolio tech‑
nologií na výrobu vodíku v závislosti 
na situaci, geografické poloze a do‑
stupnosti obnovitelné energie. Vě‑
říme, že nízkoemisní technologie 
výroby vodíku, jako například pyro‑
lýza metanu, by v rámci přechodu 
k bezemisním technologiím měly do‑
stat prostor a prosadit se na trhu,“ 
vysvětluje Boris Gaspar, generální 
ředitel BASF ČR.

Letadla na udržitelná paliva i šetrně vyrobený vodík. 
Chemický průmysl investuje do zelenější cesty

▸ Inovace

BASF už ve svém závodě v německém Ludwigshafenu dokončil zkušební zařízení pro nové procesy pyrolýzy metanu. Ta umožní energeticky šetrnější výrobu 
 vodíku.   Foto: BASF SE

Budoucí využití 
klimaticky 
šetrného vodíku 
závisí i na ceně 
a dostupnosti 
zelené energie. 

NOVÁ GENERACE
In-Line PROCESNÍHO MĚŘENÍ

v CHEMICKÉM PRŮMYSLU
Procesní
senzory

• Přesné měření fyzikálních vlastností chemických látek a směsí

• Přímě měření koncentrace s možností vlastní kalkulace

• Individuální řešení pro kritické kontrolní body výrobního procesu

• Široká škála a modularita senzorů pro větší flexibilitu měření

• Exkluzivně v provedení Ex pro měření ve výbušném prostředí

Přímá integrace řídících a vyhodnocovacích jednotek již nyní
zajišťuje integritu dat a kontrolu statistických procesů.
Výhodou je možnost digitálně propojit senzory s referenčními
laboratorními přístroji a provádět online kalibraci a správu dat.

PŘIPRAVENO NA BUDOUCNOST

Více
informací

Great people | Great instrumentsinfo.cz@anton-paar.comwww.anton-paar.com
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„V současné době je povolena ma‑
ximální koncentrace SAF v leteckém 
palivu 50 procent, ale letecké spo‑
lečnosti jej využívají spíše v nižších 
koncentracích. My začneme s testo‑
váním na 40 procentech a postupně 
bychom chtěli dojít až na testování 
stoprocentního SAF. To by ve výsled‑
ku mělo snížit emise leteckého mo‑
toru až o 80 procent,“ řekl děkan Fa‑
kulty strojní ČVUT Michael Valášek.

„Velké společnosti se SAF expe‑
rimentují, ale zatím je jeho podíl 
na použitém leteckém palivu pouze 
jedno procento. Jeho využití je po‑
třeba zvýšit, aby klesly emise z le‑
teckého průmyslu,“ doplnil Milan 
Šlapák, ředitel GE Aviation Czech.

Švédské aerolinky Braathens Re‑
gional Airline loni v červnu uskuteč‑
nily jako první na světě let komerč‑
ního letadla poháněného výhrad‑
ně udržitelným leteckým palivem 
(SAF). Na zkušební let z města Mal‑
mö na jihu země na letiště Bromma 
u Stockholmu nasadily turbovrtulo‑
vý letoun od výrobce ATR. 

Udržitelné letecké palivo se pova‑
žuje za nejrealističtější cestu k de‑
karbonizaci letectví. Podle agentury 
Bloomberg si totiž technologie leta‑

del poháněných elektřinou nebo vo‑
díkem ještě vyžádají roky práce. Spo‑
lečnosti ATR a Braathens chtějí získat 
certifikaci pro letoun poháněný ryze 
udržitelným palivem do roku 2025. 

Letos v lednu uskutečnily svůj prv‑
ní let s palivem SAF také aerolinky 
Emirates. Letadlo odstartovalo z me‑
zinárodního letiště v Dubaji a letělo 
více než hodinu nad dubajským po‑
břežím. 

„Zkušební let prokázal kompatibi‑
litu speciálně namíchaného SAF jako 
bezpečného a spolehlivého zdroje pa‑
liva. Slibný výsledek této iniciativy 
rovněž doplňuje soubor průmyslo‑
vých údajů a výzkumů týkajících se 
směsí SAF ve vyšších poměrech, což 
připravuje půdu pro standardizaci 
a budoucí schválení 100procentního 
kapalného SAF jako náhrady letec‑
kého paliva. Tedy výrazně nad sou‑
časným limitem 50 procent směsi,“ 
uvedly Emirates ve své zprávě. 

Chemie i pro znečištěné plasty 
Velmi diskutovanou inovací poslední 
doby je takzvaná chemická recyklace. 
Tato technologie je slibná především 
pro recyklaci plastového odpadu. Při 
chemické recyklaci se plastové poly‑

a oddělit takzvané látky vzbuzují‑
cí mimořádné obavy, které mohou 
být přítomny v plastických hmotách 
na konci životnosti,“ připomíná Su‑
chý. Je podle něj škoda, že chemická 
recyklace není ještě v Evropě příliš 
rozšířena – na rozdíl od USA, Japon‑
ska a dalších zemí. „To se však začí‑
ná měnit v souvislosti s aktuálními 
investicemi například v Německu 
a Švédsku, kde jsou již ve výstavbě 
bezodpadová zařízení na výrobu vo‑
díku z plastu,“ říká Suchý. 

Nadrtit a poslat do druhého kola. Mechanická recyklace je proces, kdy se materiál nadrtí, ale neztrácí svou molekulární 
strukturu. Oproti tomu při chemické či tepelné recyklaci se materiál zcela promění.  Foto: Shutterstock

Udržitelné letecké palivo (SAF) se bude ve spolupráci s ČVUT testovat i v Česku. Foto: Shutterstock

mery chemicky rozkládají a získají se 
nové produkty, jako je surová ropa, 
nafta nebo paliva, která lze použít při 
výrobě nových plastů. Chemickou 
recyklaci může doplňovat také me‑
chanická, kdy se plast mechanicky 
nadrtí na granulát. Výhodou chemic‑
ké recyklace je, že zpracuje i směsný 
a znečištěný plastový odpad, který ji‑
nak nelze recyklovat a většinou končí 
na skládkách nebo ve spalovnách. Do‑
káže zrecyklovat i různé obaly slože‑
né z několika druhů plastů. „Procesy 
chemické recyklace umožňují využít 
odpadní plasty, ale i směsný komunál‑
ní odpad, tedy z černých popelnic, jako 
suroviny pro výrobu nových plastů 
či chemikálií. Skvělou zprávou je, že 
jejich kvalita je shodná s úrovní kva‑
lity při výrobě z původních zdrojů. To 
znamená, že je lze využít i pro výrobu 
plastů užívaných v potravinářství,“ 
vysvětluje Jaroslav Suchý ze Svazu 
chemického průmyslu ČR.

„Další výhodou je, že pomocí che‑
mické recyklace je možné zachytit 

Příloha: Chemický průmysl

• Ředitel speciálních projektů Aleš Mohout • Editorka Alena Dušková • Grafika a zlom Vizuální studio Economia • Obchod a inzerce Daniel Hort (daniel.hort@economia.cz)

Velké společnosti 
s udržitelným 
leteckým palivem 
experimentují, ale 
zatím je jeho podíl 
zhruba procento. 
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