


 
 

 

 
 
 
 

 
 

Výchozí analýza stavu a potenciálu zelené 

ekonomiky v Jihočeském kraji a srovnání se 

situací v Horním Rakousku 

 

 

Projekt: Skills und Ausbildungen als Grundlage zukunftsfähiger 

Green Jobs in der Region Mühlviertel  Jihočeský kraj 

číslo projektu: M00241 

 

 
Zpracovatel: Ekoport o.s. 

únor 2013 

 



 

 

Obsah 

 

1. Definice pojmů ........................................................................................................... 1 

1.1. Green Economy / Zelená ekonomika ............................................................................ 1 

1.2. Green Jobs ..................................................................................................................... 1 

1.3. Green Skills .................................................................................................................... 2 

1.4. Green Qualification ....................................................................................................... 3 

2. Regionální charakteristiky zelené ekonomiky .............................................................. 4 

2.1. Horní Rakousko ............................................................................................................. 4 

2.2. Jihočeský kraj ................................................................................................................ 6 

3. Výzvy a strategie jednotlivých regionů ...................................................................... 17 

3.1. Horní Rakousko ........................................................................................................... 17 

3.2. Jihočeský kraj .............................................................................................................. 18 

4. Synergie, překryvy a oblasti spolupráce .................................................................... 20 

Příloha 1 – Matice Green Jobs skills ................................................................................. 23 

Příloha 2 – Dotazník ........................................................................................................ 45 

 



Výchozí analýza stavu a potenciálu zelené ekonomiky v Jihočeském kraji a srovnání se situací v Rakousku 
studie v rámci realizace projektu „Green Jobs“, M00022 

1 

1. Definice pojmů 

Pokračující změna klimatu a rostoucí nedostatek zdrojů jakož provázející změny ve společenském 

zachování hodnot urychlují „pozitivní“ vývoj v ekologickém hospodářství. Poptávka po zelených 

produktech, technologiích a službách bude intenzivně růst jak v národním, tak v mezinárodním 

měřítku. Měnící se ekonomické a společenské rámcové podmínky budou působit pozitivně nejen na 

životní prostředí a hospodářství, nýbrž i na pracovní trh.  

Tzv. „Green economy“ (dále jen zelená ekonomika) má v zásadě k dispozici enormní potenciál pro 

tvorbu nových pracovních míst. Tohoto potenciálu může být ovšem dosaženo pouze tehdy, pokud je 

k dispozici dostatek kvalifikovaných pracovníků a vhodné politické, společenské a ekonomické 

prostředí. 

Již dnes se nedostatek odborníků projevuje právě v ekologických odvětvích popř. na trzích 

zaměřených na rychlý růst. Tento nedostatek je možné odvodit mimo jiné v podstatě z:  

a) demografického vývoje,  

b) malého podílu žen v přírodovědeckých a technických profesích a  

c) disparita mezi poptávanými a nabízenými kvalifikacemi a kompetencemi (tzv. „skill gap“).  

Aby bylo možné vyhovět kvantitativní a kvalitativní potřebě pracovních sil zelené ekonomiky a aby 

bylo možné odvrátit nedostatek odborníků, je požadován adekvátní systém vzdělávání a dalšího 

vzdělávání. K tomuto je zapotřebí řada strukturálních a obsahových změn.  

Nejdříve je však potřeba sjednotit terminologii ústředních termínů: 

 Green Economy 

 Green Job 

 Green Skills 

 Green Qualification 

1.1. Green Economy / Zelená ekonomika 

Zelená ekonomika je takový obor nebo odvětví, jejímž výsledkem je zlepšené lidské chování ve vztahu 

ke všeobecné prosperitě a sociální rovnosti při současném významném omezení environmentálních 

rizik a ekologických hrozeb. Zelená ekonomika je model ekonomického vývoje založeného na 

udržitelném rozvoji a znalosti ekologické hospodářství. 

1.2. Green Jobs 

Termín „Green Job“ se je, co se týká své definice poměrně obtížný. Na počátku se označení „Green 

Job“ omezovalo výlučně na profese, které měly své místo v oblasti přízvisko „ochrana životního 

prostředí“, nicméně tato úzká definice soustředěná na klíčovou oblast se v průběhu vědeckého a 

politického vypořádání postupně rozšiřovala. V současné době se v literatuře nachází několik, úzce 

nebo široce pojatých termínových omezení.  

Teprve nedávno (v roce 2010), Evropský parlament publikoval rozsáhlou definici, podle které termín 

„Green Job“ označuje všechny činnosti, které v rámci výkonu profese přispívají k tomu, a) aby se 

šetřila energie, b) aby se používaly obnovitelné energie, c) aby se šetřily přírodní zdroje a 
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ekosystém, d) aby se zachovala biologická rozmanitost jakož i e) aby se zabránilo odpadu a 

znečištění vzduchu.  

Podle tohoto výkladu se Green Jobs nenacházejí výlučně v odvětvích zaměřených na ochranu 

životního prostředí či ekologie, nýbrž je možné na ně narazit průřezově ve všech hospodářských 

oblastech. 

1.3. Green Skills 

U definice označení „Green Skills“ je nutné nejprve rozlišovat mezi termíny „kvalifikace“ a 

„kompetence“. 

Vývoj kvalifikací popisuje získání pro profesi specifických praktických, technických a odborných 

dovedností, schopností a znalostí, které jsou pro profesionální výkon profese vyžadovány.  

Pod pojmem „kompetencí“ se chápe potenciál překračující rámec profese pro zvládnutí budoucích 

požadavků a úkolů. Vytváření kompetencí pro trvalost má učinit člověka schopným, aby uměl 

identifikovat a vytvářet volné prostory profesních situací při jednání v souladu s hlavní myšlenkou 

trvalého hospodaření. S ohledem na podnik je tím míněno zlepšování všech průběhů v provozu jakož 

i rozvoj vzorů, personálu a organizace při zohlednění aspektu trvalosti. S ohledem na trh se tímto 

odkazuje na vytváření trvalých technologií, produktů a služeb a na poznání, že tyto mohou přispět ke 

značné konkurenční výhodě. 

Zvláštní význam v této souvislosti přísluší kompetenci k vytváření. Je označována jako klíčová nebo 

budoucí kompetence a spojuje v sobě následující schopnosti: 

 Systémová kompetence označuje schopnost myslet systematicky a propojeně. To znamená, 

umět zacházet s komplexností, která při trvalém jednání a chování zásadně vyplývá ze 

společného působení ekonomických, ekologických a sociálních komponentů. Sem patří i 

schopnost pochopit cyklické hospodářské struktury a životní cykly. Aspekt, který má hlavní 

význam s ohledem na výzvu ke změně v hlavách, která se v podstatě zakládá na osvojení si 

myšlení v životních cyklech.  

 Informační kompetence popisuje schopnost k nezávislé rešerši a hodnocení informací, i na 

pozadí toho, aby bylo možné pochopit komplexní souvislosti.  

 Komunikační a konzultační kompetence se vztahuje ke schopnosti adekvátně prezentovat a 

komunikovat komplexní vztahy (např. také v jednáních se zákazníky)), vytvářet sítě a umět 

konstruktivně nakládat s konflikty a zdánlivými nesoulady.  

 Sociální kompetence míní schopnost se společně učit a pracovat, akceptovat různé názory a 

empirická pozadí a cenit si jich jakož i umět převzít ve společnosti odpovědnost sám za sebe a za 

ostatní. Sociální kompetence se odlišuje od tří shora uvedených kompetencí tím, že zohledňuje 

také nebo především zprostředkování nastavení a hodnot trvalého vývoje. To zvyšuje šanci, aby 

se kompetence nejen získávaly, nýbrž aby byly i později skutečně aplikovány. 

Termín „Green Skills“ dle tohoto spojuje:  

a) kvalifikace vztahující se k oboru,  

b) kompetence přesahující rámec profese a  

c) nastavení a hodnoty, které si s sebou musí pracovní síly přinášet, aby bylo možné vytvářet 

ekologické, sociální a ekonomické technologie, produkty a služby.  
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„Green Skills“ je proto také možné chápat i jako „Dovednosti pro trvalost“ nebo jako „Dovednosti 

pro udržitelné hospodaření“. 

1.4. Green Qualification 

Termín „Green Qualification“ popisuje potřebná opatření vzdělávání a dalšího vzdělávání, v rámci 

nichž se budoucí pracovní síly dále kvalifikují podle hlavní myšlenky udržitelného hospodaření.  

Prvořadým cílem je vzdělávání a další vzdělávání kvalifikací vztahujících se k profesi podle potřeb, 

které vyplývají na základě nových, inovačních technologií, produktů a služeb. Stejně tak je cílem i 

zprostředkování shora uvedených kompetencí, nastavení a hodnot, které opravňují k samostatné 

angažovanosti ve smyslu trvalosti, akademického vzdělávání, podnikového i nepodnikového dalšího 

vzdělávání.  

Green Qualification je nepostradatelná pro pozitivní průběh zelené ekonomiky. Hranice mezi 

ekologickými a neekologickými pracovišti postupně splývají. Většinu profesí není již dnes možné 

klasifikovat výlučně buď jako „green job“ nebo „non-green job“. Přiřazení je spíše charakterizováno 

plynulými přechody. OECD v této souvislosti hovoří o tzv. „shades of green“. Tak není např. možné 

jednoznačně charakterizovat profesi „elektrikář“, protože elektrikáři se vždy podle situace týkající se 

zakázky zabývají jak fosilní, tak i obnovitelnou energií.  

To je provázeno tím, že „Green Skills“ budou v budoucnosti důležité na všech pracovištích, tzv. green 

streaming“. Tento vývoj je srovnatelný např. s vývojem kompetencí IT, které postupem času hrají 

ústřední roli v mnoha oblastech pracovního života. 

 

 

 

 



Výchozí analýza stavu a potenciálu zelené ekonomiky v Jihočeském kraji a srovnání se situací v Rakousku 
studie v rámci realizace projektu „Green Jobs“, M00022 

4 

2. Regionální charakteristiky zelené ekonomiky 

Srovnání obou regionů je velmi složité vzhledem k rozdílnému vývoji v minulosti a také díky rozdílné 

skladbě průmyslu a to i včetně návaznosti na vědeckovýzkumné kapacity. V následující části se 

pokusíme o popis hlavních rysů a trendů v jednotlivých regionech. 

2.1. Horní Rakousko 

Zelená ekonomika v Horním Rakousku a její vývoj se vyznačují pěti podstatnými charakteristickými 

rysy a trendy. Dále popsané znaky je možné chápat zároveň jako indicie pro vzdělávání Green 

Qualification, která odpovídá potřebám. 

Charakteristika č. 1: Zelená ekonomika v Horním Rakousku má silnou znalostní bázi 

Inovace jsou podstatným iniciátorem pro pokrok v rámci zelené ekonomiky.  Úspěch podniku, aby se 

umístil na trhu, závisí v podstatě na jeho inovační činnosti. Dotazované podniky tak nejčastěji jako 

motiv pro inovace  uvádějí získání popř. zvýšení podílu na trhu jakož i získání nových odbytových trhů. 

Toto provází vysoká intenzity znalostí, protože úspěšná inovační činnost předpokládá generování 

nápadů a zlepšení, k čemuž jsou nutné vysoce kvalifikované pracovní síly.  

Konkrétně se přitom jedná o pracovní síly, které jsou schopny provádět výzkumné, vývojové a 

konstrukční činnosti. To se týká především absolventů vysokých škol, obzvláště těch, kteří mohou 

vykázat vzdělání v oblasti přírodních nebo inženýrských věd. Činnosti výzkumu, vývoje a konstrukce 

ale neprovádí výlučně akademicky vzdělaný personál. V rámci asistence (např. asistence v laboratoři), 

zhotovení nebo kontroly (např. zhotovení a kontrola prototypů) přispívají k výkonům výzkumu a 

vývoje podniku i odborní pracovníci. 

Charakteristika č. 2: Zelená ekonomika v Horním Rakousku se orientuje na technické obory 

Pro odvětví zelené ekonomiky jsou charakteristické pokročilé technologie, pročež se do popředí 

dostávají tzv. „MINT - profese“ (tj. matematika, informatika, přírodní vědy a technika). Technické 

zaměření zelené ekonomiky absolventům technických a přírodovědných oborů otevírá široké 

možnosti pro získání odpovídajícího zaměstnání. Podle současného vývoje regionálního hospodářství 

se dá i v budoucnu předpokládat progresívní růst. Hlavní role je připisována mimo jiné mechatronice, 

strojírenství, elektrotechnice a technologiím pro energetiku. Je tak možné jmenovat následující 

profese: 

 Vedle obecných pojmenování „technik“ a „konstruktér“ doplňují spektrum např. profese 

elektronik, aplikační technik nebo procesní technik. Pro oblasti životního prostředí „odpad“, 

„voda“ a „vzduch“ jsou navíc relevantní technici pro životní prostředí, chemici a technici měření. 

 Inženýrsko technické a srovnatelné odborné síly (profesní skupina 31 podle ISCO 2008) 

představují po výrobních pracovnících (profesní skupina 81 podle ISCO 2008): Obsluha 

stacionárních zařízení a strojů) druhou největší profesní skupinu. Podniky obecně očekávají 

nárůst potřeby inženýrsko technických a srovnatelných odborníků.  

 U technických učebních oborů opracovávání a zpracovávání kovů (profesní skupina 72 podle 

ISCO 2008) byli vedle odborných kovodělníků, svářečů a nástrojářů uváděni především zámečníci.  

 V oblasti „Obnovitelných energií“ a „Energetické efektivity“ dnes jako i v budoucnosti přísluší 

velký význam – což je málo překvapivé – instalatérům (profesní skupina 71 podle ISCO 2008). 
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Přiřazení dalších vybraných profesí podle hlavních trhů bylo provedeno v tabulce a je znázorněno 

v matici Green Innovation-Skill (viz příloha).  

Charakteristika č. 3: Zelená ekonomika v Horním Rakousku je orientováno na služby 

Oblast služeb v rámci ekologického hospodářství skrývá enormní potenciál pro zaměstnávání. 

Německé spolkové ministerstvo pro životní prostředí, ochranu přírody a bezpečnost reaktorů 

předpovídalo na rok 2020 1,69 miliónů zaměstnaných osob v sektoru služeb (2009: 860.000 osob). 

V ekologickém hospodářství v Horním Rakousku zahrnuje oblast Green Service přibližně 9 700 

zaměstnaných osob (data z července 2010), do roku 2020 se odhaduje, že těchto pozic bude více jak 

20 tis.  

Rostoucí potřebu je možné odvodit mimo jiné ze zvýšeného významu služeb pro koncové zákazníky 

(např. energetické poradenství, odpadové poradenství, ekologické poradenství, zhotovování posudků, 

vývoj projektů, energy contracting).  

Oblast služeb intenzivní z hlediska vědění ale nabízí možnosti zaměstnání i odborníkům v oblasti 

právních a ekonomických věd. Tito jsou používáni převážně pro provádění služeb vztahujících se 

k podniku (např. financování, pojištění, podnikové poradenství, audit, právní zastupování, podnikové 

vzdělávání a další vzdělávání).  

V sektoru služeb vztahujících se k průmyslu (např. výzkum a vývoj, technické plánování, poradenství 

a kontrola, poskytování surovin, pomocných  a provozních látek, logistika, distribuce, provoz a údržba, 

likvidace a recyklace se zvyšuje poptávka po odborných pracovnících profesí specifických pro obor. 

Oblast služeb se  tak ukazuje jako důležitý motor pro zaměstnávání nejen pro vysoce kvalifikované 

inženýry a absolventy vysokých škol, nýbrž také pro osoby s řemeslnickým a technickým vzděláním, 

přičemž bude ovšem na základě stávající orientace na inovace významněji růst potřeba po vysoce 

kvalifikovaném technickém personálu.  

Charakteristika č. 4: Zelená ekonomika v Horním Rakousku je mezinárodní 

Díky orientaci na export obzvláště u velkých podniků a snaze ze strany politiky podporovat exportní 

činnost domácích podniků, především exportní činnost malých a středně velkých podniků, se zelená 

ekonomika stává stále více mezinárodnějším, čímž na jedné straně vznikají nová pracovní místa, na 

druhé straně jsou ale na pracovníky kladeny i další požadavky.  

Z toho důvodu musí pracovníci disponovat kvalitními znalostmi angličtiny specifické pro tyto obory 

(technická angličtina, angličtina pro obchodní jednání), a to nejen ti, kteří jsou činní na místě, nýbrž i 

ti, kteří jsou v podniku kompetentní pro péči o zahraniční zákazníky. Zde se u dotazovaných podniků 

ukazuje potřeba dalšího vzdělávání. 

Navíc mohou být, vždy podle exportního trhu, požadovány i jiné jazyky. V zásadě by si pracovníci, 

kteří se zabývají zahraničními zákazníky, měli s sebou přinést ochotu budovat své jazykové znalosti. 

Při zacházení a práci s osobami jiných kultur hrají ústřední roli samozřejmě i sociální a interkulturní 

kompetence. Navíc musí být známy stávající (ekologické) právní rámcové podmínky a standardy. 

Jeden z účastníků dotazování v podniku tak explicitně uvedl stávající potřebu dalšího vzdělávání 

v oblasti „mezinárodního smluvního práva“.  

Nesmíme zapomenout na teritoriální jakož i časovou flexibilitu podmíněnou orientací na export, 

která je od pracovníků požadována. Pracovníci, kteří jsou nasazování v mezinárodním měřítku, musí 

být ochotni pracovat často po dobu několika měsíců nebo let v zahraničí. To se týká obzvláště např. 

oblasti montáže, instalace a zprovoznění zařízení nebo strojů. 
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Charakteristika č. 5: Zelená ekonomika v Horním Rakousku průřezová 

Jednání se zástupci vybraných podniků ukázala, že je velmi důležitá široká znalost podkladů, která 

přesahuje vlastní odbornou oblast, i na základě skutečnosti, že projektová práce a týmová práce 

nabývají na významu. To se týká obzvláště činností profesních skupin, s nimiž se intenzivněji 

spolupracuje. 

Tak se musí např. pokrývači a klempíři dnes více zabývat průchody ve střeše z důvodu solárních 

zařízení, k čemuž je zapotřebí základní znalost výstavby a charakteru takových zařízení. Jiný příklad 

nabízí výroba zařízení a strojů. K té je nepostradatelná znalost úkolů dalších odborných disciplín. Také 

proto je v zelené ekonomice hojně poptávána profese mechatronika. Ta totiž kombinuje strojírenství, 

elektrotechniku popř. elektroniku a informatiku a vyžaduje průřez vícero odborných zaměření a 

znalost jejich souvislostí. Specializace – pokud je požadována – se zpravidla získává relativně rychle 

v provozu. Díky širokému základnímu vzdělání jsou mechatronici mnohostranně použitelní. 

2.2. Jihočeský kraj 

Situace, resp. její analýza, v oblasti „Green economy“ vyžaduje pro Jihočeský kraj jiný přístup zejména 

proto, že se jedná o téma, pro které neexistuje na regionální úrovni žádné ukotvení ani strategie 

natož pak jasně definovaný postoj místních firem (vyjma těch se zahraničním kapitálem). Pro 

Jihočeský kraj je nejprve nutné pojmenovat základní východiska, teprve pak se pokusit o nalezení 

prvků odpovídající definici „Green economy“. Pro zjednodušení je použitá dílčí komparace se situací 

v Horním Rakousku. 

Poloha Jihočeského kraje je ve srovnání s ostatními českými regiony periferní, není zde žádné důležité 

ekonomické centrum celostátního významu ani neleží na významné rozvojové ose. Po změně 

geopolitické situace v roce 1989 se však z periferního území bez významnější průmyslové činnosti stal 

region přímo sousedící s nejvyspělejšími evropskými regiony. Zachovalé životní prostředí (i díky 

restrikcím komunistického režimu v pohraničních oblastech) se stalo prostředkem pro masivní rozvoj 

cestovního ruchu a atraktivní blízkost rakouských a německých regionů láká zahraniční investice 

(Technologické centrum, 2012). 

Území však prozatím postrádá dálniční napojení na evropskou dálniční síť a přetrvává horší dopravní 

dostupnost. Buduje se však IV. železniční koridor z Prahy přes Tábor a České Budějovice na státní 

hranici s Rakouskem a dálnice D3 ve stejném směru, která je v okolí Tábora již zprovozněná. Od Písku 

a Strakonic směrem na Prahu je v plánu výstavba rychlostní silnice R4, jejíž části jsou již také 

v provozu. Výstavba kapacitnější dopravní infrastruktury zpřístupní region jižních Čech pro investory 

a další rozvoj turistiky.  

Jihočeský kraj se podílí na tvorbě hrubého domácího produktu (HDP) České republiky 5,2 %, ale 

v přepočtu na jednoho obyvatele dosahuje 12 134 € (přibližně 85,5% úroveň produktivity práce 

v České republice (ČR), což je vzhledem k výrazné koncentraci ekonomických činností do Prahy 

v podmínkách ČR velmi slušný výsledek. Spolková země Horní Rakousko se podílí na HDP Rakouska 

přibližně 16,7 % (údaj za rok 2008) a produktivita práce je v Horním Rakousku také mnohem vyšší, 

když roku 2008 dosahovala 33 600 EUR na jednu osobu (cca 99 % produktivity Rakouska). Vezmeme-

li v úvahu, že HDP Rakouska je přibližně dvakrát větší než HDP České republiky, je z těchto čísel 

patrné, že oba regiony (o zhruba stejně velkém území) představují ekonomiky řádově rozdílných 

velikostí.  
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Tab. 1: Hrubá přidaná hodnota (%) podle vybraných odvětví roku 2010 

 

zemědělství, 

lesnictví a 

rybářství 

zpracovatelský 

průmysl 
stavebnictví služby 

profesní, vědecké, 

administrativní a 

podpůrné činnosti 

Rakousko* 1,4 17,3 7,2 70,3 8,9 

Horní Rakousko* 1,7 27,0 8,2 59,7 8,7 

Česká republika 1,7 23,3 7,2 60,7 7,0 

Jihočeský kraj 3,8 23,8 9 53,9 4,3 

* za rok 2009 

Zdroj: ČSÚ, Statistik Austria 

Na základě porovnání struktury ekonomiky obou regionů a národních průměrů podle podílu 

jednotlivých sektorů na hrubé přidané hodnotě je patrné, že v ekonomice Jihočeského kraje má 

zemědělství, lesnictví a rybářství důležitější postavení než je tomu v ČR i v Horním Rakousku. 

V případě Jihočeského kraje hraje specifickou úlohu silně rozvinuté rybníkářství. Z dlouhodobého 

pohledu však dochází ke snižování podílu zemědělství, lesnictví a rybářství ve struktuře ekonomiky a 

naopak se zvyšuje podíl sekundárního sektoru, především zpracovatelského průmyslu.  

Zvyšuje se také podíl služeb, zvláštní pozornost byla věnována službám kategorie M -  Profesní, 

vědecké a technické činnosti a N - Administrativní a podpůrné činnosti, které jsou důležité pro 

podporu progresivního podnikání. Zde je patrný značný rozdíl oproti Hornímu Rakousku, ale i 

průměru České republiky, kde je tento sektor služeb výrazně rozvinutější.  

Oba regiony mají svá specifika, kterými se odlišují od národních průměrů. Lze konstatovat, že jak 

Horní Rakousko, tak Jihočeský kraj jsou spíše průmyslové s nižším podílem služeb. Z tohoto důvodu je 

možné se domnívat, že oba regiony mají styčné body v oblasti zpracovatelského průmyslu, avšak 

sektor služeb – zejména těch, které jsou důležité pro podporu podnikání – je v Jihočeském kraji 

nedostatečně rozvinutý.  

Regionální inovační strategie Jihočeského roku1 identifikuje následující obory, které vykazují největší 

rozvojový potenciál z hlediska inovací, kompetencí místních VaV kapacit a zaměření regionálního 

průmyslu.  

 transformace zemědělství, jeho mimoprodukční zaměření, krajinotvorba a aspekty 

udržitelného rozvoje a rozvoje venkova, vazby priméru na potravinářský průmysl  

 technologie odpadového hospodářství   a environmentální   technologie, technologie pro 

ekologii, centrum služeb v technologiích životního prostředí, vodohospodářské a čistírenské 

technologie; 

 lesnictví, krajinotvorba, vazba na zpracování dřeva a nábytkářské technologie, technologie 

pro  BI (forest based industry), biomasa pro energetické účely  

 výroba potravinářských výrobků, biotechnologie, funkční potraviny, zdravotní aspekty 

potravin, krmiva a přísady do potravin  

                                            
1
 Regionální inovační strategie Jihočeského kraje 2007 – 2015, JAiP 2007 
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 biotechnologie, farmakologie, medicínské aplikace, léčiva a doplňky, specializovaná krmiva, 

chemické látky apod. 

 energetika, technologie pro obnovitelné zdroje energie, alternativní zdroje energie  

 nové funkční materiály pro stavebnictví, alternativní metody/technologie stavitelství (pasivní 

domy, nízko-energetická řešení) 

 elektrotechnika, řídící a automatizační technika, konstrukční materiály, mechatronika, 

senzorika, lehké strojírenství, procesní technologie, přesné strojírenství, optické a měřící 

přístroje a zařízení, automatizace výroby  

 specializované technologie pro tradiční obory jako je potravinářství, zemědělství, lesnictví a 

rybářství, pro dřevozpracující průmysl, textilní a oděvnický průmysl, průmysl výroby vlákniny 

a papíru, sklářský průmysl atd.  

 informační a komunikační technologie a jejich aplikace průřezově ve všech oborech, 

bezpečnostní technologie   

 cestovní ruch, turistika, lázeňství, specializované produkty cestovního ruchu (kongresová 

turistika apod.), kulturní dědictví, technické památky, životní prostředí, sport apod.  

 automobilový průmysl, komponenty pro automobilový průmysl (přívěsy a návěsy) a další 

dopravní prostředky  stroje a zařízení, konstrukce strojů 

Dotazníkové šetření 

Nezbytná data pro hlubší analýzu bylo nutné opatřit pomocí průzkumu – dotazníkového šetření. To 

provedla společnost ERUDICO s.r.o. na základě poptávkového řízení vyhlášeného zpracovatelem této 

analýzy, na vzorku 100 firem působících na území Jihočeského kraje. Pro účely tohoto šetření byly 

stanoveny následující parametry dotazníku. 

1. Zúžení na obory činností: 

 

 zemědělství, lesnictví a rybářství  

 lesní hospodářství/dřevařská výroba 

 vodní hospodářství/zásobování vodou  

 výroba a zpracování papíru 

 velkoobchod a maloobchod  

 doprava, logistika, skladování 

 elektrotechnika   

 energetika/ výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla 

 chemie   

 potravinářství a krmivářství 

 nábytkářství 

 textilní a oděvní výroba 

 stavebnictví 

 strojírenství 

 

2. Specifické dotazování na předmětné aspekty (analýza): 
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 S jakými ekologickými problémy / výzvami se ve Vašem oboru setkáváte? Jsou výše uvedená 

témata řešena u Vás ve firmě (popis, důvody) 

 Kdo u Vás ve firmě vykonává koncepční, řídící, kontrolní, odborné a poradenské činnosti 

spojené s ochranou životního prostředí v organizaci? 

 Realizuje projekty v oblasti ekologie (úspory energií, odpady, apod.)? 

 

3. Specifické dotazování na předmětné aspekty (vzdělávání): 

 

 Probíhá u Vás ve firmě další vzdělávání zaměstnanců? 

 Je nabídka vzdělávání ve Vašem oboru dostatečná? 

 Je nabídka vzdělávání ve Vašem oboru kvalitní? 

 Co byste přivítali ve vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje a ekologického hospodářství ve 

Vaší firmě? Vyberte: 

 

 Odpady – odstranění a využití (recyklace)  

 Green marketing 

 Ochrana vody a ovzduší   

 Životní cyklus výrobků a služeb 

 Komplexní ekologický management  

 Dobrovolná certifikace produktů 

 Energetická účinnost  

 Zemní plyn v dopravě (CNG) 

 Úsporné technologie  

 Elektromobilita 

 Nízkoenergetické budovy  

 Ochrana krajiny a přírodních zdrojů 

 Energetická soběstačnost  

 Osobní odpovědnost za udržitelný rozvoj 

 Obnovitelné zdroje energie  
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VÝSLEDKY PRŮZKUMU – VYHODNOCENÍ 

V březnu 2013 byl proveden výzkum a šetření mezi vybranými podnikatelskými subjekty 

v Jihočeském kraji. Cílem šetření bylo definování dalších vzdělávacích potřeb pro pracovní 

pozice, které jsou svým významem založené na udržitelném rozvoji a přispívají k šetření 

přírodních zdrojů a ekosystému. 

Z klasifikace ekonomických činností (CZ NACE) byla vybrána relevantní data pro Jihočeský 

kraj. K 31. 12. 2012 vypadala situace následovně: 

 
 

Jihočeský kraj je dlouhodobě vnímán především jako zemědělská oblast s rozvinutým rybníkářstvím 

a lesnictvím, i přesto se zde nejvíce rozvinul průmysl se zaměřením na  zpracovatelské činnosti. 

Jihočeský kraj není územím bohatým na suroviny, zejména zde nejsou téměř žádné zdroje 

energetických surovin. 2 

Průmyslová výroba je koncentrována především v českobudějovické aglomeraci, výraznější podíl 

průmyslu je rovněž v okresech Tábor a Strakonice. Z odvětvového hlediska převažuje zpracovatelský 

průmysl, v jeho rámci pak výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů 

a výroba potravinářských výrobků. Stavební podniky v kraji se na produkci v ČR podílely 6,1 %; 

zajišťují především práce na inženýrských stavbách.3 

                                            
2 Významným přírodním bohatstvím jsou však rozsáhlé lesy, zejména na Šumavě a v Novohradských horách. 
Největší surovinové bohatství tvoří ložiska písků a štěrkopísků, cihlářské hlíny, kameniva a sklářských písků. 
Z ostatních surovin je nejvýznamnější rašelina a v některých lokalitách také vápenec, křemelina a grafit. 
 
3
 Uvedená data jsou vedena ve Statistické ročence pro Jihočeský kraj, zpracované  Českým statickým 
úřadem – Krajskou správou CŠÚ v Č. Budějovicích. 
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V zemědělství převažuje v rostlinné výrobě pěstování obilovin, olejnin a pícnin, významná je též 

produkce brambor. V živočišné výrobě se jedná především o chov skotu a prasat. Celkově se zde 

vytváří zhruba 10 až 11 % zemědělské produkce celé republiky. Dlouholetou tradici má v kraji 

rybníkářství. Celková plocha rybníků, v nichž se chovají ryby, se pohybuje kolem 25 000 ha. Vytváří se 

v nich polovina produkce ryb České republiky, významný je také podíl v chovu vodní drůbeže (kachen 

a hus). Podle výběrových šetření pracovních sil je v hospodářství kraje zaměstnáno přes 300 tis. osob, z toho 

31 % v průmyslu, 13 % v obchodu a opravách spotřebního zboží, 10 % ve stavebnictví.
 4

 

 
 
ROZDĚLENÍ PRACOVNÍCH SIL DLE SEKTORŮ V ROCE 2012 5 
Sektory Celkem Muži Ženy 
Zemědělství 15,5 11,4 4,2 
Průmysl 126,8 91,2 35,6 
Služby 155,5 66,7 88,8 

 

V rámci provedeného dotazníkového šetření byly osloveny podnikatelské subjekty  především 

z oblasti strojírenství, stavebnictví,  energetiky a elektrotechniky. Vzhledem k zachování struktury 

ekonomických činností v Jihočeském kraji byly též osloveny subjekty z oblasti zemědělství, 

potravinářství a služeb.  Výsledná struktura oslovených subjektů se nachází v následujícím grafu:  

 

CZ NACE OSLOVENÝCH FIREM/ PODNIKŮ (DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ GREEN JOBS) 

 

Oslovené  podnikatelské subjekty tvořily především firmy s délkou své existence od 5ti do 10ti let 

(53%), dále subjekty, jež fungují na trhu práce již přes 10 let (42%) a firmy s novým potenciálem , 

které se objevily na jihočeském  trhu  a existují 2 až 5 let (5%).  

Pokračující změna klimatu a rostoucí nedostatek zdrojů jakož provázející změny ve společenském 

zachování hodnot urychlují „pozitivní“ vývoj v ekologickém hospodářství. Poptávka po zelených 

                                            
4
 Viz poznámka 3) 

5
 Beran, J.: Analýza stavu vývoje a trhu práce v Jihočeském kraji v roce 2012.  Krajská pobočka 

v Českých Budějovicích ÚP ČR, únor 2013.  
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produktech, technologiích a službách bude intenzivně růst jak v národním, tak v mezinárodním 

měřítku. Měnící se ekonomické a společenské rámcové podmínky by měly působit pozitivně nejen na 

životní prostředí a hospodářství, nýbrž i na pracovní trh.  

Prognózy a statistiky v Jihočeském kraji hovoří o udržení průměru nezaměstnanosti na srovnatelné 

úrovni s rokem 2012 (4,8- 5,8 % podíl nezaměstnaných). Pro další vývoj bude záviset především na 

tom, jak se bude dařit ekonomice v sousedním Německu, kde má mnoho českých zaměstnavatelů 

významného obchodního partnera či spoluvlastníka. 6 Volná pracovní místa ve vymezené oblasti 

Green Jobs (viz kapitola 1.2.)  se doposud na trhu práce v Jihočeském kraji neobjevili.  

Z provedeného dotazníkového šetření vyplývá, že koncepční, řídící, kontrolní a odborné poradenské 

činnosti spojené s ochranou životního prostředí v organizaci vykonávají najaté externí firmy (37%), či 

mají uzavřené smlouvy o odvozech odpadů atd.  V podnicích s více než 50ti zaměstnanci pracují 

podnikoví ekologové (32%) a to z většiny na plný úvazek. Poslední skupinu tvoří ekologové specialisti, 

pracující též na hlavní pracovní poměr (29%).  Specializace spočívá především v oboru/odvětví, ve 

kterém se pohybují.   

S JAKÝMI EKOLOGICKÝMI PROBLÉMY SE VE VAŠEM OBORU SETKÁVÁTE? 

1. 

 
tříděný odpad, likvidace odpadu, šetření papírem 28% 

2. 
ochrana ovzduší 15% 

3. vypouštění odpadních vod 15% 

4. omezení použití nebezpečných látek/manipulace s chemickými látkami 9% 

5. administrativa v oblasti ekologie 6% 

6. EMS norma ISO 14001 5% 

7. 

 
úspora energií a PHM 29% 

8. 
práce s oleji, zaolejované díly 5% 

 

Oslovené subjekty řešily především: 

 likvidaci odpadů vzniklých při montážních činnostech, či na stavbě a jejich redukce 

 vznik znečištěných odpadních vod z odmašťování, kalové pole, vypouštění odpadních vod 

 dostatečné množství a kvalita podzemních vod v potravinářském průmyslu 

 úniky ze zařízení při manipulaci s chemickými látkami 

 postupy pro používání nebezpečných látek 

                                            

6 Nezanedbatelnou roli sehraje také schopnost zaměstnavatelů přizpůsobit se novým potřebám trhu práce a 
schopnost reflektovat např. zvyšující se zájem o zkrácené pracovní úvazky u osob ve věku 50 let a starších nebo 
osob vracejících se po rodičovské dovolené na trh práce.  
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 práce s oleji a zaolejovanými díly 

 odpady ze spalování, snížení obsahu spalin vypouštěných ovzduší,  

 plnění emisních limitů v oblasti ochrany ovzduší 

 celková úspora energií v provozech a ve vozovém parku (PHM) 

 odstraňování starých ekologických zátěží 

 příliš náročná administrativa v oblasti ekologie 

 

Zároveň uváděli, jakým způsobem jsou témata v podnicích řešena: 

PRO OBLAST ENERGETIKY:  

 Kontakty se zemědělci (dodavatelé biomasy), předávání informací o nových vyhláškách 

 Rekonstrukce kotlů, úpravy roštů, využití prvků fluidní techniky (rozvod tepla) 

 Obnova strojně technologické ho zařízení a vozového parku 

 Energetické audity 

ODPADY: 

 K odpadům ze spalování registrace hnojiva ROŠŤÁK 

 K odpadům se spalováním nákup a instalace látkových filtrů, měření emisí 

 Zavedení EMS podle normy ISO 14001 

 Pravidelný odvoz odpadu a kontrola od externího zaměstnance 

 Zavedení kontejnery na různé materiály odpadu 

 Řízené projekty na omezení emisí CO2 

 Obnova strojně technologické ho zařízení a vozového parku 

DALŠÍ: 

 Pravidelné audity systému enviromentu (řešeno ve většině případů externě) 

 školení zaměstnanců 

 Smlouvy s autorizovanými osobami 

 Pravidelná jednání s Povodím Vltavy (viz podzemní vody) 

 

Z výše uvedených odpovědí vyplývá, že ekologické problémy/výzvy jsou řešeny napříč spektrem 

zaměstnanců oslovených subjektů. Jedná se o vyšší a nižší management, od výrobně technické 

ředitelů, přes vedoucí oddělení techniky, energetiky, až k technologům, vodohospodářům, či 

enviromentálním technikům. V dalších případech jde o externí zaměstnance, auditory, či celé firmy.  

 

Ve více než v 62% z oslovených subjektů jsou realizovány dílčí projekty, zabývající se především 

emisemi, či likvidací odpadů.  
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REALIZUJETE U VÁS VE FIRMĚ EKOLOGICKÉ PROJEKTY? 

 

 
Projekty s tématikou dalšího vzdělávání v oblasti zelené ekonomie, či udržitelného vývoje nejsou ve 

firmách příliš realizovány.  V 40% se v těchto firmách nevzdělává vůbec.   

Získaná data ukazují na trend vzdělávání v oblasti manažerské a jazykové, díle pak v oblasti výrobních 

systémů s cílem jejich zavedení do provozu (optimalizace, konkurenceschopnost atd.)  Vzdělávání 

probíhá také v oblasti enviromentalistiky zaměřené především na oblast legislativy a nových vyhlášek, 

stejně tak i v managementu kvality (spojené především s prováděním auditů).  

  

OBLASTI REALIZOVANÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V OSLOVENÝCH SUBJEKTECH 

1. manažerské vzdělávání 13 

2. obchodní dovednosti 7 

3. informační technologie 9 

4. právní minimum 3 

5. ekonomika 9 

6. marketing 
2 

7. enviromentalistika 11 

8. jazyková výuka 
13 

9. projektové řízení 5 

10. výrobní systémy 10 



Výchozí analýza stavu a potenciálu zelené ekonomiky v Jihočeském kraji a srovnání se situací v Rakousku 
studie v rámci realizace projektu „Green Jobs“, M00022 

15 

11. management kvality 
13 

12. logistika 7 

13. Jiné- personalistika 5 

 

 Vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje realizuje celkem 65% z oslovených subjektů. Kvalitu 

vzdělávání hodnotí na výbornou.  Co se týče dostatečnosti nabídky vzdělávacích kurzů v oblasti 

enviromentalistiky, celkem 54% z oslovených subjektů se domnívá, že je dostatečná.  

 

 

 

 

I přes tento fakt by v oblasti vzdělávání rádi přivítaly kurzy s následujícími tématy: 

Komplexní ekologický management 10% 

Energetická soběstačnost/úsporné technologie/nízkoenergetické budovy 21% 

Obnovitelné zdroje energie 07% 

Ochrana krajiny přírodních zdrojů 10% 

Odpady, odstranění a možné využití 28% 

Ochrana vody a ovzduší  10% 

Životní cyklus výrobků a služeb 07% 

Osobní odpovědnosti za udržitelný rozvoj 07% 

 

Oslovené subjekty nejevily zájem o oblast vzdělávání v: 

 Green marketing 

 Dobrovolná certifikace produktů 

 Zemní plyn v dopravě 

 Elektromobilita 
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 Obnovitelné zdroje 

  

Závěrem lze dodat, v oblasti vzdělávání je největší zájem o kurzy s tématikou úspor energií, ať už se 

jedná o zateplení budov, upřednostnění výhodnějších technologických procesů, používání nových 

strojů a spotřebičů, zastavení nárůstu či obměna vozových parků, nebo snížení spotřeby paliv 

v motorech.  O vzdělávání v této oblasti projevili zájem firmy s ekonomickou činností: 

strojírenství 

elektrotechnika 

doprava, logistika, skladování 

nábytkářství, dřevařská výroba 

slévárenství 

potravinářství 

stavebnictví 

 

Druhým tématem je likvidace odpadů. Prudce se rozvíjející výrobní a spotřební činnost je 

neodmyslitelně spojena také narůstající produkcí odpadů. Likvidace odpadů byla po dlouhá léta 

realizována způsoby, které jsou vůči životnímu prostředí velmi nešetrné a ani současný stav není 

uspokojivý. Oslovené subjekty jsou si vědomy, že odpady jsou velkým potencionálním zdrojem 

alternativní energie a mnoha cenných materiálů. O vzdělávání v této oblasti projevili zájem firmy 

s ekonomickou činností: 

strojírenství 

doprava, logistika, skladování 

stavebnictví 

elektrotechnika 

potravinářství 
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3. Výzvy a strategie jednotlivých regionů 

Cílem následující části je na jedné straně (Horní Rakousko) popsat stávající výzvy a navržená 

strategická opatření a na druhé straně (Jihočeský kraj) naopak pokusit se v návaznosti na výše 

uvedenou aktuální situaci a specifika navrhnout v přiměřené míře opatření, která jsou v krátkodobém 

a střednědobém horizontu realizovaná. Důležité je také poznamenat, že důraz je kladen na opatření, 

která jsou v blízká cílům, tohoto přeshraničního projektu.  

V části věnované Hornímu Rakousku je uveden pouze výčet bez detailnějšího popisu – ten je možné 

najít v citované studii. 

3.1. Horní Rakousko 

Horní Rakousko je v oblasti koordinace a řízení zelené ekonomiky ve srovnání s Jihočeským krajem ve 

výrazném předstihu. Následující výzvy a na ně navázané strategie rozpracovává v detailu uvedená 

studie7. 

Výzva 1: Proaktivní přechodový management. Vytvářet vzdělávací a profesní postupy 

 Strategie:  lexibilizace vzdělávacího systému přiblížením se evropským cílům 

 Strategie: Džungli opatření cíleně prokácet, adekvátně vykácet a zredukovaně zalesnit 

 Strategie: Posílit kvalitu školní orientace na profesi a studium 

Výzva 2: Orientace na (další) vzdělávání a profesi pro zelenou ekonomiku 

 Strategie: Školní orientace na profesi bude zelená 

 Strategie: Využívat potenciály mimoškolní orientace na profesi pro zelenou ekonomiku 

 Strategie: Ženy do zelené ekonomiky. Green Service nabízí potenciál 

 Strategie: Web 2.0 internetový portál pro nabídky (dalšího) vzdělávání 

 Strategie: Regionální veletrh vzdělávání a dalšího vzdělávání pro zelenou ekonomiku 

Výzva 3: Lidské zdroje jsou sotva dostačující. Kvalifikovaní pracovníci a atraktivní místa 

 Strategie: Green Streaming ve vzdělávání a dalším vzdělávání jako předpoklad pro Green 

Qualification 

 Strategie: Technologické a společenské vývoje a inovace jako základ vzdělávání a dalšího 

vzdělávání  

 Strategie: Podpora nových, zelených charakteristik povolání. Méně je často více... 

 Strategie: Modularizace učebních oborů a společné profesní základní vzdělávání 

 Strategie: Podporovat rozvoj zelených kompetencí  v řemeslu 

 Strategie: Posilovat učební partnerství mezi zařízeními pro (další) vzdělávání a podniky 

 Strategie: Podporovat zakládání udržitelných mladých firem 

 Strategie: Naučit se udržitelnému hospodaření v modelovém podniku 

 Strategie: Používání e-learningu a blended-learningu ve vyučování 

 Strategie: Založení transdisciplinární cluster-ecology univerzity 

 Strategie: Stipendijní fondy pro studium a profesní další vzdělávání 

                                            
7
 Innovations- und  uali ikationsan orderungen im Bereich der  ko- echnologien  irtscha t Politik in  ber sterreich,    u  - 

 inzer  nstitut   r  ualitative  nal sen, 2011 
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 Strategie: Školení pro udržitelné hospodaření v podniku a ve státním sektoru (Train the 

nositele řízení) 

 Strategie: Celoplošné zavádění osob pověřených efektivitou zdrojů 

 Strategie: Podpora poradců v oblasti efektivity zdrojů popř. inovací 

 Strategie: Vychovat trenéry 

 Strategie: Trénovat nositele výkonů 

Výzva 4: Nové modely v (profesním) dalším vzdělávání. Inovace (dalšího) vzdělávání) 

 Strategie: Navzájem sloučit výdělečnou práci, vzdělání a mimoprofesní život. Politika ohledně 

personálu a pracovního trhu s orientací na fáze života 

 Strategie: (Další) kvalifikace starších zaměstnanců. Kvalifikace odpovídající věku a učení se v 

průběhu výdělečné činnosti 

 Strategie: Strategie (další) kvalifikace pro starší nezaměstnané 

 Strategie: Odstranit dilema kvalifikace práce na dobu určitou 

3.2. Jihočeský kraj 

Na základě provedeného průzkumu, s ohledem na výchozí situaci Jihočeského kraje v základních 

relevantních aspektech ekonomiky a zejména pak vzhledem ke stavu poznání a rozpracovanosti 

tématu „zelené ekonomiky“ nelze tak strukturovaným způsobem definovat strategická opatření 

v  detailu jako na rakouské straně. 

Pro účely stanovení jednoduché strategie pro Jihočeský kraj byly v rámci diskuze projektových 

partnerů včetně konzultace s rakouskou stranou navrženy tyto výzvy. 

Výzva 1: Zvýšit povědomí o tématu „zelená ekonomika“ mezi hlavními cílovými skupinami 

 Strategie: Systematicky vzdělávat management i zaměstnance podniků 

 Strategie: Osvěta ve veřejném sektoru – koncepční přístup 

 Strategie: Věnovat se zelené ekonomice již na vysokých školách, zavádět mezioborové 

předměty 

 Strategie: Priorita v dalším vzdělávání zaměstnanců 

Výzva 2: Iniciovat tvorbu základních analýz a strategií podpory na regionální úrovni  

 Strategie: Pracovat s reprezentanty kraje a velkých měst 

 Strategie: Vytvořit aktivní analytické centrum v rámci Jihočeské agentury pro podporu 

inovačního podnikání o.p.s. 

 Strategie: Zapojit neziskové organizace a zejména univerzity a výzkumné kapacity 

orientované na zelenou ekonomiku do tvorby analýz a koncepčních dokumentů 

Výzva 3: Vytvořit specializované vzdělávací programy 

 Strategie: Vytvořit podmínky v rámci veřejné správy pro specializované vzdělávání (podpůrné 

programy zejména pro MSP) 

 Strategie: Posilovat partnerství akademické, výzkumné a podnikatelské sféry 

 Strategie: Na základě poptávky v rámci odborných týmů sestavit a otestovat specializované 

výukové programy pro zaměstnance, zaměstnavatele i veřejnou správu 
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 Strategie: Iniciovat konzultace a nové projekty s důrazem na využití kapacity lokálních 

vysokých škol 

 Strategie: Zařadit specializované vzdělávací programy do procesu rekvalifikace (ÚP) 
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4. Synergie, překryvy a oblasti spolupráce 

Identifkovat společné synergie a možnosti spolupráce v daném tématu není díky vzájemným 

disparitám úplně jednoduché. Jednoznačným přínos lze v této oblasti identifikovat zejména na české 

straně, která díky znalostní bázi a vývoji v Rakousku může výrazně profitovat a poučit se. Za zmínku 

stojí i poměrně významná ekonomická základna tvořená rakouskými (a německými) investory 

v Jihočeském kraji, tvořící jakýsi „předvoj“ zkušeností s tématem. 

Ve spolupráci s rakouským partnerem LIquA (Linzer Institut für qualitative Analysen) byly vytipovány 

následující synergie a překryvy. 

 

Provázanost zdrojů a procesů v rámci tématu zelená ekonomika 
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Vzájemné přesahy jednotlivých témat pro vzdělávání 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toto jsou tedy základní východiska pro tvorbu společných vzdělávacích modulů. Po diskuzi na 

společném workshopu dne 14.3. 2013 v Linzi byly za účasti zástupců Centra odborné přípravy 

Sezimovo Ústí (CoP) definovány principy tvorby společných modulů.  

Jedná se především o specické zaměření CoP, dvou dalších rakouských partnerů (L I, B I) a poptávka 

cílových skupin. Na základě společné diskuze byly identifikovány dva hlavní směry. 
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Hlavní směry výukových modulů (výstup workshopu 14.3. 2013, Linz) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Levá část (zaměřená na definici zdrojů energie, jejich vlastnosti a dále na vhodné technologie a jejich 

využití) je preferována českou stranou, pravá (zaměřená na spotřebu energie, technologie 

udržitelných staveb a energetickou efektivitu) rakouskými partnery. 

Doporučení pro společné aktivity: 

 vzájemný průnik preferovaných zaměření (hostování lektorů) 

 pořádání přeshraničních exkurzí (příklady dobré praxe) 

 diskuzní fóra, internetové komunikační platformy, apod. 



 

 

Příloha 1 – Matice Green Jobs skills 



 

 

 
 

Zelené zdroje 

Inovační a (re)kvalifikační stěžejní témata  Kvalifikační úroveň  
Povolání 
všechna povolání se vztahují stejně na ženy i na 
muže  

Trvale udržitelné územní plánování příp. udržitelný územní management  
Udržitelná výstavba sídlišť: * Namísto rozvoje navenek je třeba dát 
přednost vnitřnímu rozvoji. * Je nutno mobilizovat disponibilní rezervy 
staveních pozemků. * Musí se vyčerpat existující potenciály k využití. * Je 
třeba zvýšit produktivitu ploch. *  
Trvale udržitelné plánování dopravní infrastruktury: * Je třeba vyhnout 
se dopravě. * Dopravní infrastruktura musí být uspořádána efektivněji. * 
Komunikace musí být přijatelné pro příridu a životní prostředí. * 
Komunikace je nutno přemístit do méně citlivých území. * Je třeba 
používat efektivní techniky na ochranu proti hluku.  

vysoká 

Krajinný architekt  

Územní plánovač 

Regionální plánovač  

Tvůrce městského plánu  

Tvůrce dopravního plánu  

Kulturní technik  

Civilní technik  

Stavební technik  

vyšší Stavební technik  

Sanace starých zátěží = průzkum, odhad rizika, sanace a následné 
zpracování starých zátěží  
Dekontaminace zařízení a budov a sanace znečištěných zemin se 
provede … 
* postupem vedoucím k utěsnění a zakrytí povrchů  
* montáží izolačních stěn * metodou hydraulického a pneumatického 
procesu * metodou dekontaminace při čerpání a úpravě vody 
* metodou dekontaminace pomocí odběru a úpravy zemního vzduchu  
* použitím tepelných, chhemicko-fyzikálních a biologických čistících 
procesů" 

vysoká 

Technik pro bioprocesy  

Procesní technik  

Bio chemik 

Chemik 

Biotechnolog 

Geolog 

Technik životního prostředí  

Znalec v oboru životní prostředí  

Stavební technik  

vyšší 

Procesní technik  

Bio chemik  

Chemik 

Biotechnolog 

Technik životního prostředí  

Analytik životního prostředí  

Znalec v oboru životního prostředí  

Stavební technik  

nízká Technik v chemické laboratoři  

Zabránění zanesení škodlivin a živin   
 
Udržení ekologické a zemědělské výkonností prostřednictvím… 
* postupu  ""precision farming"" (precizní polnohospodářství) 
* efektivním používáním hnojiv 
* monitoringem za účelem evidence a hodnocení aktuálního stavu látek 
a evidence a hodnocení inventáře a koncenrace látek metodami 
aktivních a pasivních dílkových průzkumů, přístrojů příp. sond pro 
měření meterologických, chemických a fyzkálních parametrů a postupů 
geoelektřiny a geomagnetismu. 

vysoká 

Technik pro bioprocesy  

Procesní technik  

Bio chemik  

Chemik 

Biotechnolog 

Geolog 

Technik životního prostředí  

Znalec v oboru životního prostředí  

Agrární technik  

Zemědělec  

Bio zemědělec  

vyšší 

Procesní technik  

Bio chemik 

Chemik 

Biotechnolog 

Technik žvotního prostředí  

Analytik životního prostředí  

Znalec v oboru životní prostředí  

Agrární technik  

Zemědělec  

Bio zemědělec  

nízká 
Technik v chemické laboratoři  

Kvalifikovaný dělník v zemědělství  

Zabránění erozi půdy vysoká Agrární technik  



 

 

 
Snížení škod a ztrát půdy prostřednictvím … 
* postupem konzervujícího zpracování půdy za účelem snížení intenzity 
zásahů. K tomu patří  mimo jiné změna osevních postupů pěstováním 
meziplodin, sloužících k přirozené obraně větru, změna vedení cest, ... 
* metodou obhospodařování s nízkým zhuštěním. Sem patří m.j. použití 
strojů s ohledem na povětrnostní poměry. 

Zemědělec  

Bio zemědělec  

Dřevař  

Lesník  

Hajný 

Technik výroby vozidel  

Strojní technik  

vyšší 

Agrární technik  

Zemědělec  

Bio zemědělec  

Dřevař 

Lesník  

Hajný 

Lesní správce  

Technik výroby vozidel  

Strojní technik  

nízká 

Kvalifikovaný dělník v zemědělství  

Kvalifikovaný dělník v lesnictví  

Technik výroby vozidel  

zabránění vyhubení specifických druhů použitím… 
 
* sociálních technik (např. zákaz honů, sanovení doby hájení, vymezení 
chráněných oblastí) 
* věcných technik k redukci vedlejších následků běžných metod honu, 
rybaření a sběru bylin  
* celostní koncepty trvale udržitelného využití území   
* muzeální uchování druhů v botanických a zoologických zahradách  
* archivace genetického materiálu v genových databankách a bio 
informačních systémech  
"zvýšení agro bio diverzity prostřednictvím … 
 
* zpětných chovem a pěstováním starých kulturních odrůd  
* zpětných chovem a držením starých užitkových psích plemen  
* pěstování alternativních kulturních odrůd  
* pěstování víceletých kulturních odrůd  
* metodou alternativního pěstebního postupu" 

vysoká 

Krajinný architekt  

Územní plánovač  

Regionální plánovač  

Kulturní echnik  

Agrární technik  

Zemědělec  

Bio zemědělec  

Lesník  

Hajný  

Lovec  

Genový technolog 

Bio informatik 

Biolog 

Botanik 

Zoolog 

vyšší 

Agrární technik  

Zemědělec  

Bio-Zemědělec 

Lesník 

Hajný 

Lovec 

Bio informatik 

nízká 

Kvalifikovaný zemědělský dělník 

Kvalifikovaný lesní dělník 

Kvalifikovaný dělník v rybářství  

Ošetřovatel zvířat  

Ekologické / přírodě blízké vodní stavitelství se týká… 
 
* zpřírodňování vodstev   
* ochrany druhů (např. budováním rybích předchodů, úkrytů, kamenů na 
změnu proudu) 
* přírodní protipovodňovou ochranou 

vysoká 

Krajinný architekt  

Územní plánovač  

Regionální plánovač 

Kulturní technik  
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Zelené příp. rychle rostoucí plodiny jsou produkty vyrobené v 
zemědělství a lesnictví, které se nepoužívají jako potraviny nebo krmivo. 
Zhodnocují se buď látkově (zelené produkty) nebo energeticky (zelená 
energie: elektřina, teplo, chlad nebo pohonné látky).  
Substituce nedostatkových surovin a základních látek zelenými příp. 
rychle rostoucími plodinami vyžaduje (re-) kvalifikace s ohledem na jejich 
pěstování a přípravu.  
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Pokles spotřeby vody a recyklace odpadních vod v řemeslné a 
průmyslové výrobě 
 
Nové koncepty ekologicky, ekonomicky a sociálně udržitelného vodního 
odpadního hospodářství se zakládají na komplexním sledování 
spřažených toků látek a materiálů, přičemž odpadní voda se považuje za 
potenciální surovinu.  Zaměřují se na systematické uzavírání místních 
koloběhů látek  s tím, že vznikají systémy hospodářských koloběhů jako u 
pevných odpadů. V ideálním případě umožňují takovéto systémy téměř 
úplné zpětné využití všech živin, organických látek a stopových prvků 
obsažených v odpadních vodách z domácností a z oblasti průmyslu i 
jejich využitelnost např. pro zemědělství nebo přímo pro výrobní proces.   
 
V domácnostech a v živnostenské výrobě se takovýto systém podporuje 
např. tříděným sběrem šedé vody, černé vody příp. žluté a hnědé vody a 
recyklací vody na úklid a mytí nádobí a tříděným nakládáním s nimi.   
 
V průmyslu se již dnes sleduje cíl produkce nulových odpadních vod. V 
průmyslových procesech existují nejrůznější možnosti opatření 
integrovatelných do výroby na snížení spotřeby vody, recyklaci 
procesních vod a vedené koloběhu.    
 
Pro vzdělávání a další vzdělávání to v první řadě znamená informovat se 
o postupech a technikách vedoucích k úspoře vody a recyklaci odpadních 
vod v živnostenské a průmyslové výrobě. Cílovou skupinou jsou 
především osoby, které jsou v podnicích odpovědné za provozní a 
výrobní procesy. Ale i technici s vysokým a vyšším vzděláním odpovědní 
za projektování a konstrukci zařízení a strojů se musí proškolit, aby se 
zohlednila opatření nutná již ve vývojové fázi.   
 
Na výzkum a vývoj se zaměřuje podpora, příslušné postupy a techniky, 
které lze použít pro systémy hospodářských koloběhů s cílem jejich 
rozvoje či zlepšení. 
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Pokles spotřeby vody při zavlažování a ošetřování zvířat  
 
Celosvětově spadá zhruba 70 procent využití vody na zemědělství. 
Efektivní využití vody proto představuje vysoký potenciál úspor, z tohoto 
důvodu je třeba mnohem výrazněji využívat možnosti inovačních technik 
zavlažování. Velký význam v této souvislosti má i využití dešťové vody 
(viz níže) k zavlažování i při ošetřování zvířat s tím, že toto není 
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relevantní pouze pro zemědělské podniky, ale i např. pro zoologické 
zahrady.    
 
Zemědělci a lesníci stejně jako odpovědné osoby z oblasti 
(velko)zahradnictví a zoologických zahrad musí  být informováni v 
souvisosti s programem dalšího vzdělávání o příslušných možnostech, 
technikách a postupech a souvisejícím ekologickém i ekonomickém 
užitku. Povědomí o tom lze vytvářet navíc již dříve v rámci učňovského a 
středoškolského vzdělávání. 
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Úprava vody a odpadní vody 
 
Technologie na úpravu vody slouží k přeměně surové vody tak, aby 
vyhovovala požadavkům na pitnou nebo užitkovou vodu. Surová voda z 
pramenů, z přehrad, podzemní voda či povrchová voda se upravuje v 
rámci mechanických, fyzikálních, chemických a nebo biologických 
postupů a vzniká tak voda pro příslušný účel použití. Trend, především 
při průmyslové úpravě vody, se přiklání od chemických postupů k 
fyzikálně mechanické úpravě, takže na významu získávají postupu 
nezávislé na chemikáliích, a to především biologické postupy.   
Důležitou úlohu bude v budoucnosti hrát i decentralizované zpracování a 
úpravy vody prostřednictvím čističek odpadních vod, které umožňují 
biologické procesy (např. rostlinné čističky).    
 
To vyžaduje při vzdělávání a dalším vzdělávání klást důraz na 
mechanické, fyzikální a biologické procesy při úpravě vod a odpadních 
vod s tím, že u odpadních vod musí stále jít o úpravu pro opětovné 
použití ve smyslu realizace koloběhu.  
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Získávání vody 
 
Získávání vody pro využití jako pitné, užitkové nebo procesní vody se 
zpravidla provádí odběrem podzemní vody a povrchové vody z řek, jezer 
a přehrad. Zvýšená poptávka bude po inovačních technologiích na 
hledání vody, vrtání a výstavbu studní. V rámci získávání vody hrají 
velkou roli i technologie k obohacování podzemní vody např. pomocí 
vsakovacích studní, příkopů či jímek. 
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Využití dešťové vody 
 
Využití dešťové vody a související řízení (management) dešťové vody 
(decentrální systémy hospodaření s dešťovou vodou) je relevantní pro 
decentralizované zásobování vodou. Kvůli rostoucímu počtu přívalových 
dešťů jsou příslušné systémy stále zajímavější. Využití dešťové vody vede 
k úspoře podzemních a povrchových vod a současně přispívá ke snížení 
rychlého odtoku vody z povrchů, což by při celoplošném používání 
výrazně snížilo nebezpečí povodní.   
Moderní získávání dešťové vody probíhá pomocí zařízení na využití 
dešťové vody. Přitom se v první řadě využívá odtoku ze střešních ploch. 
Relevantní techniky, které se přitom používají, jsou sběrné nádoby a 
zásobníky, filtry (nanofiltry, mechanické filtry vylepšené technologickými 
inovacemi), čerpadla, potrubí, měřicí, řídící a regulační technika.   
Navíc se může využít i dešťová voda, která dopadne na zem a vsákne se 
(např. na parkovištích). Podle disponibilní plochy, propustnosti podloží a 
poměrů podzemní vody se musí zvolit vhodná vsakovací metoda (např. 
plošné sakování, sběrná jímka, vsakování do šachty). 
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Sanace sítí vodovodů a kanalizace  
 
Špatným stavem vodovodů a kanalizace se může ztratit až 50 procent 
zachycené vody. Proto jsou zde relevantní  technologie ke zjišťování 
poškození potrubí, k hodnocení stavu a pro údržbu a sanaci především 
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kanalizace na odpadní vodu a vodních zásobníků. Zde je možno jako 
příklad uvést hornorakouskou firmu Rabmer Holding GmbH. Obzvláště 
vhodné je zde m.j. sanace potrubí bez provádění výkopů, nastříkání 
speciálních vrstev a použití nových materiálů s delší životností.  
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Zelené odpadní a hospodářský  koloběh 
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Na pozadí rostoucího množství odpadů a zmenšujících se zásob surovin 
se odpadní hospodářství rozvíjí stále více jako hospodářský koloběh.  
 
Vedle zamezování vzniku odpadů, jež ale spíše věcí původců odpadů 
(průmysl, řemesla, domácnosti apod.), je ústředním prvkem 
hospodářského koloběhu energetická a látková recyklace odpadu. S 
ohledem na energetické zhodnocení půjde do budoucna o její vylepšení 
a rozšíření (viz energie z odpadu pod názvem Zelená energie). V 
souvislosti s látkovou recyklací je ještě zapotřebí v mnoha oblastech 
provádět další rozvoj příp. používat mnoho z nových recyklačních technik 
nasazených v minulých letech jako environmentální postupy (např. 
recyklace solárních  článků). Je možno identifikovat následující akční 
oblasti:   
 
* Recyklace disipativně (rozptýleně) používaných surovin:  
Disipativně používané suroviny jsou suroviny nacházející se v produktech 
v nepagtrných koncentracích příp. v absolutním množství. V průběhu 
nebo na konci užívání se tyto látky emitují (např. platina v katalyzátoru), 
zařazují se do odpadního toku (např. stavební suť) či se zanášejí do 
různých koloběhů (např. měď do koloběhu oceli). Efektivní recyklace 
těchto látek je důležitá, protože se mezi nimi nacházejí kovy, které jsou 
strategicky důležité pro hospodářský rozvoj technologií budoucnosti.     
 
* Recyklace stavebních materiálů ze stavebního sektoru příp. 
sendvičových materiálů:  
Stavební sektor se vyznačuje zásadně recyklačním deficitem Na základě 
rostoucího používání sendvičových materiálů tento deficit ještě vzroste. 
Vícesložkové materiály používané především při energetické optimalizaci 
domů se označují jako "staré zátěže zítřka", protože pro ně do teď 
neexistují adekvátní techniky dalšího zhodnocení.          * Zpětné 
získávání (recyklace) surovin ze starých skládek, sběrných dvorů a 
sběrných surovin:  praktikovaná likvidace odpadů minulosti činí ze 
skládek odpadů zajímavé sklady surovin. Jenom na skládkách v USA se 
předpokládá 56 milionů tun mědi. To odpovídá téměř čtyřnásobku 
celosvětové roční produkce. Vedle toho představují i sběrné dvory a 
sběrné suroviny skladiště vzácných technologických kovů.   
 
* Recyklace elektroodpadu:  
Pomocí moderních recyklačních zařízení lze ze starých přístrojů získat 
velký podíl většiny kovů. Předpokladem je, že se staré přístroje 
kompletně seberou, oddělí od recyklačního řetězce, vytřídí podle frakcí a 
dopraví ke zpracování nejvhodnějším metalurgickým postupem.  
Nicméně se objevují staré přístroje, především informační a komunikační 
technika, které se ukazují jako problematické pro recyklaci. Tak se např. 
displeje LC a plazma nedají téměř vůbec hospodárně recyklovat. 
Ztěžujícím faktorem navíc je, že mnoho elektrických a elektronických 
starých zařízení se z pohodlnosti likvidují jako domovní odpad, čímž se 
využijí energeticky namísto materiálově.     
 
* Zpětné získávání kovů ze strusky a popela:  
Týká se především i samotných spaloven odpadů. Zbytky po spalování ve 
spalovnách odpadů skrývají výrazný potenciál zdrojů. Obsahují různé 
kovy, především železo, hliník a měď. 
 
* Zpětné získávání vlákniny z odpadů papírového průmyslu  
 
 * Zpětné získávání surovin ze starých infrastruktur, z budov, strojů a 
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vozidel (Urban Mining)   
 
* Nedestruktivní recyklace (non-destructive recycling):  
Tímto pojmem je myšlena recyklace bez poškození produktu, např. 
opětovné využití oceli nebo hliníku bez jejich roztavení. Kancelářský 
papír by se v budoucnu již např. nerecykloval dosavadním způsobem, ale 
sbíral by se v kanceláři a zpětným získáváním toneru by se používal opět 
přímo na místě.    
 
Vedle opětovného využití energie a materiálu jde také o optimalizaci 
techniky a konceptů na likvidaci a třídění: nové technik na vyvážení 
domovního odpadu, automatizované postupy třídění materiálů, (např. 
plně automatizované třídění podle různých druhů plastů), metoda pro 
efektivní nakládání se zbytky nebezpečných látek, ekologická likvidace 
příp. ukládání odpadů, jejichž vzniku nelze zabránit a které nelze 
recyklovat, přímé odsávání odpadu z bytových domů, podzemní likvidace 
apod.  v každém případě má velký význam mechanicko-biologické 
zpracování a úprava odpadů. 
 
S ohledem na další vzdělávání a vzdělávání odborníků v odpadovém 
hospodářství platí pod heslem "Energie z odpadu" (Zelená energie) již 
uvedené aspekty hospodářského koloběhu – tedy energetické a 
materiálové zhodnocení odpadů, a to především s ohledem na nové 
recyklační technologie a postupy, které dostávají do ústředního 
postavení. Nikoliv likvidace, ale recyklace musí stát v popředí, takže v 
budoucnosti již možná nebude existovat povolání "Oborník na likvidaci a 
recyklaci odpadů", ale bude možná "odborník na hospodářský koloběh". 
I zde má systémová kompetence rozhodující význam, protože způsob 
myšlení v rámci hospodářského koloběhu je systémové myšlení a 
zaměřuje se na životní cykly produktů. Toto je třeba správně předat v 
souvislosti se zaměřením na povolání a poradenství, může to být i šancí, 
jak zvýšit hodnotu takovýchto povolání v očích mládeže a dospělých a 
především nechat vyznít tento učební obor atraktivněji. V každém 
případě je poptávka po odbornících, kteří již disponují základními a 
odpornými vědomostmi o hospodářském koloběhu. 
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K zeleným výrobním a stavebním materiálům patří … 
 
* Plasty a bioplasty zpevněné přírodními vlákny:  
Plasty zpevněné skleněnými vlákny mohou být v budoucnosti vystřídány 
plasty zpevněnými přírodními vlákny. Technologie je momentálně ještě 
ve fázi vývoje, má ale velký inovační potenciál. Vedle vláken ze lnu, 
konopí a dřeva jsou vhodná i exotická přírodní vlákna jako jsou ibišek 
kenaf, sisal, juta nebo kokos. Jako příklad lze uvést tak zvaná „wood-
plastic-composites“, která se skládají minimálně z termoplastických 
umělých hmot a dřevěných vláken. Bioplasty jsou polymery vyrobené 
výhradně nebo částečně z rychle rostoucích rostlin, které jsou biologicky 
odbouratelné v relativně krátkém čase. Zpevňovačem je nejdůležitější 
rychle rostoucí plodina pro výrobu bioplastů. Dalším důležitým 
polymerem s termoplastickými vlastnostmi je kyselina polymléčná (PLA). 
Tyto polymery se mohou používat pro výrobu fólií, vláken, povlaků, 
disperzních lepidel nebo nevratných obalů pro potraviny nebo je lze 
využít jako aditiva pro jiné plasty. Zásadní linkou vývoje bioplastů již 
připravených pro trh je nahradit masové umělé hmoty plasty s 
krátkodobým použitím (např. obaly). 
 
* (Sendvičové) materiály, inteligentní a založené na bionice:  
Bionika označuje cílené využití a přenesení principů z přírody na 
produkty. Co se týče sendvičových materiálů založených na bionice lze 
uvést příklad vláknitých sendvičů, které jsou vytvořeny podle modelu 
rostlinných stébel a vyznačují se nepatrnou hmotností a vysokou 
mechanickou zatížitelností. Obecně lze z oblasti bioniky očekávat nové 
impulzy pro zvýšení materiálové efektivnosti. Velký význam má 
především vývoj tak zvaných "inteligentních materiálů" (smart 
materials). Jejich vlastností je samostatně se přizpůsobovat měnícím se 
okolním podmínkám. Multifunkčními sendvičovými materiály jsou 
jedním z příkladů. 
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* Multifunkční materiály:  
Multifunkcionalita materiálů bude mít v budoucnu vůbec velký význam. 
Je velmi charakteristická pro mnoho nových materiálů. Tak se budou 
např. v mikrosystémové technice využívat jak mechanické tak i 
elektronické vlastnosti křemíku. Proto již nebude vždy možné a 
smysluplné jasně rozlišovat u nových látek mezi strukturálními a 
funkčními materiály. 
 
* Lehké materiály:  
Centrální strategií pro úsporu surovin a energie je aplikace lehké 
stavební techniky, především v automobilovém a strojírenském 
průmyslu a ve stavebnictví. Důležitou roli s ohledem na lehké stavby 
hrají inovační postupy a materiály, které se často vyznačují vedle vyšší 
materiálové efektivnosti i lepšími technickými vlastnostmi, jako např. 
odolnost proti korozi, pevnost nebo snadná zpracovatelnost. Vývoj 
nových materiálů má velký záběr: od inovačních slitin hliníku a hořčíku 
přes vysoce a méně pevné druhy oceli a kovových pěn až po aerogely a 
nanokompozice. U hýbající se prvků znamená snížení hmotnosti menší 
potřebu energie při zrychlení. To je obzvláště vhodné jednak pro 
energetickou efektivitu u vozidel a jednak i u pohyblivých součástí 
stacionárních aplikací.  
 
* Nanášení povlaků:  
Inovační nanášení povlaků může zásadně přispět k úsporným 
potenciálům. Tak je možno prodloužit životnost produktů např. 
nanesením nepřilnavé vrstvy odolné proti otěru. Zásadní příspěvek v 
oblasti rozvoje efektivního nanášení povlaků může přidat 
nanotechnologie. Nabízí nanotechnické provedení základní vrstvy laku, 
který se nanáší v tenké vrstvě a neobsahuje těžké kovy, poskytuje ale 
stejnou ochranu proti korozi jako fosfátování železem. Velký význam má 
nanášení vrstev barev a lepidel, které vycházejí z rychle rostoucích 
plodin. Sem patří barvy na stěnu, laky, vosky, oleje, lepidla a pojidla 
většinou a bázi rostlinných olejů, škrobu nebo celulózy. 
 
* Izolace a stavební materiály z přírodních surovin:  
Ve stavebnictví jde s ohledem na efektivnost surovin a materiálů 
především o to, aby se konvenční izolační a stavební materiály nahradily 
rychle rostoucími plodinami. U izolací se jedná o sypané či foukané 
produkty, deska a rouna ze dřeva, celulózy, konopí, ovčí vlny, obilí, korku 
či kokosu. U výstavby interiérů jsou relevantní podlahy, tapety, obložení 
stěn nebo omítky ze dřeva, papíru, rostlinných vláken, korku, vlny nebo 
slámy.  Dřevo je samozřejmě obecně důležitým stavebním materiálem. 
 
* Materiály ke zvýšení energetické efektivnosti:  
Vyšší teploty znamenají u většiny postupů na přeměnu energie zvýšení 
stupně účinnosti (např. u procesů v parních a plynových turbínách). 
Materiály odolné proti vysokému teplu, jako např. keramické materiály, 
nabízejí ještě i výrazné potenciály úspor. Navíc by materiály, které jsou 
při velmi vysokých procesních teplotách mechanicky stabilní, umožnily 
lepší tepelnou izolaci, čímž by bylo možno snížit energetické ztráty. 
Tepelně superizolační látky potřebují výrazně menší tloušťku izolační 
vrstvy a natahují do sebe zřetelně nižší tepelné ztráty. Stejně tak je 
možno použitím supravodivých materiálů při vysokých teplotách snížit 
ztráty v generátorech, vedeních a elektromotorech. 
 
Pro (další) kvalifikaci pracovních sil znamená vývoj a zavádění zelených 
výrobních a stavebních materiálů, že tito pracovníci se musí před 
vstupem do praxe řádně proškolit. Nové vlastnosti materiálů vyžadují 
upravené pracovní a zpracovatelské postupy. Tak musí např. lakýrník 
nebo technik pro úpravu povrchů vědět, jakým způsobem a v jaké 
tloušťce se nanáší nová vrstva materiálu. Na pokrývače klade materiál 
střešní krytiny vyrobený z rychle rostoucích plodin nové požadavky 
ohledně pokládky a izolací. Lehké stavební konstrukce vyžadují na 
stavebních technicích např. specifické statické poznatky. Obecně lze 
mnoho stavebních závad ve stavebnictví přičíst nedostatečným 
vědomostem ohledně aplikace nových stavebních a výrobních materiálů 
(viz Zelené budovy). K těmto novým odborným požadavkům se musí 
přihlížet při vzdělávání a dalším vzdělávání. Nelze zapomenout na oblast 
kontroly a zajištění jakosti. O změnách, nových standardech a normách 
se musí informovat příslušní odpovědní pracovníci. 
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Inovační a (re)kvalifikační stěžejní témata  Kvalifikační úroveň  
Povolání 
všechna povolání se vztahují stejně na ženy i na 
muže  

Aby se mohl optimalizovat výrobní proces s ohledem na využití zdrojů a 
snížení vzniku příp. recyklaci odpadů a odpadních vod, jsou zapotřebí 
příslušná výrobní zařízení a stroje. Zásadní úsporné potenciály lze najít 
m.j. v těchto oblastech: 
 
* Zařízení a stroje, které neprodukují žádné zmetky:  
Výroba označovaná jako „nula vad“ znamená produkci bez závad a ztrát, 
v rámci které nedochází např. ke vzniku plechových odpadů při lisování v 
automobilovém průmyslu. Stále se až 60 procent plechů stává odpadem. 
 
* Měřicí, řídící a regulační technika:  
Pro optimalizaci výrobního postupu hraje měřící, řídící a regulační 
technika rozhodující roli, protože jejím použitím lze zlepšit souhru 
jednotlivých složek zařízení a tím zkvalitnit vedení procesu. Přibývající 
miniaturizací a spojováním mechaniky a elektroniky získává 
mikromechatronika silně na významu. Důsledné zaměření měřicí, řídící a 
regulační techniky na energetický management může přispět k 
signifikantně vyšší energetické efektivnosti. Systémy power 
managementu budou mít stále větší význam a do budoucna budou 
relevantní i pro veřejné instituce. 
 
* Informační a komunikační technika:  
Vedle měřicí, řídící a regulační techniky se zvyšuje i relevantnost 
informační a komunikační techniky, která lze použít k optimalizaci řízení 
procesu a tím ke snížení spotřeby zdrojů. 
 
* Rekuperace:  
Rekuperace se etablovala při velkých rozdílech teploty již v mnoha 
průmyslových závodech (ocel, cement, papír, chemie). Příslušná technika 
pro malé teplotní rozdíly je již ve vývoji příp. její použití by ještě nebylo 
na mnoha místech ekonomické (např. rekuperace tepla z odpadních 
vod). 
 
* Pokles spotřeby vody a opětovné využití odpadních vod v průmyslu (viz 
zelené vodohospodářství). 
 
* Efektivně poháněné stroje a zařízení:  
Zhruba dvě třetiny elektřiny spotřebují při průmyslové výrobě elektrické 
pohony a pohonné systémy. Elektrické pohonné systémy jsou umístěny 
především v čerpadlech, kompresorech a ventilátorech, ale i v pásových 
dopravnících, výrobních robotech a v různých dalších průmyslových 
strojích. Jejich zlepšováním lze získat velké úsporné potenciály. Tak lze 
např. u čerpadel a ventilátorů docílit úspor až 35 procent. Protože v 
mnoha výrobních linkách se požadují variabilní výkony motorů, kterých 
lze dosáhnout ztlumením konstantně běžícího motoru, budou se častěji 
používat regulátory počtu otáčet. Pomocí těchto regulátorů lze ušetřit 
elektřinu, protože výkon motoru lze flexibilně nastavit podle aktuální 
potřeby. Další možnost úspory vyplývá z používání energeticky 
úsporných motorů s vylepšenou účinností. Úspora energie o dalších 50 
procent bude možná díky montáži frekvenčních měničů. Navíc tím 
vznikají mechanické optimalizace systémů, které obsahují integrované 
úpravy, šance ke snížení spotřeby energie. 
 
Zelené stroje a zařízení potřebují jednak techniky s vysokou a vyšší 
kvalifikací, kteří se budou zabývat jejich plánováním a konstrukcí, 
přičemž v budoucnosti půjde stále méně o novou výrobu, ale spíše o 
dovybavení příp. modernizaci strojů, takže se např. bude zvyšovat 
stupeň automatizace nebo se budou integrovat nové komponenty. Za 
druhé budou zapotřebí technici s vyšším a nízkým stupněm vzdělání, 
kteří budou stroje a zařízení vyrábět, montovat a instalovat.  
 
Při vzdělávání se proto musí klást důraz na techniky, které přispívají k 
nárůstu efektivity příp. se musí zviditelnit související potenciály úspor. 
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Tak by se mělo posílit např. vzdělávání elektrotechniků o energeticky 
efektivní pohony, jak to částečně probíhá již na HTL v Linci. S ohledem na 
modulární profesní vzdělávání "elektrotechnik" lze říci, že budoucí 
relevantní techniky jsou pokryty hlavními a odbornými moduly (např. 
hlavní moduly: energetická technika, technika zařízení a provozu, 
automatizační a procesní technika  odborné moduly: obnovitelné zdroje 
energie, síťová a komunikační technika). Rozhodující ale bude, zda si 
učňové tyto moduly také vyberou. Vysoce kvalitní profesní poradenství, 
které informuje také o tom, jaké specializace budou v budoucnosti 
žádané, může dát zásadní impulzy. Měřicí, řídící a regulační technika 
jakož i informační a komunikační technika se musí výrazněji integrovat 
jako průřezové techniky do vzdělávání a dalšího vzdělávání v různých 
technických disciplínách (výroba strojů a zařízení, elektrotechnika, 
mechatronika apod.).  
 
Vysoce kvalifikovaní technici budou žádáni především v oblasti vývoje a 
zlepšování stávajících technologií a technik (např. vývoj rekuperace při 
nízkých rozdílech teplot). Zásadní význam budou i zde mít energetičtí 
technici a elektrotechnici. Jak již bylo zmíněno, (viz Energie ze slunce v 
kapitole Zelená energie), nedostatek odborníků se projevuje právě zde. 
Ale i absolventi ostatních technických směrů budou v této souvislosti 
zapotřebí. Zásadně lze říci, že bude velká potřeba pracovníků, kteří mají 
vzdělání v oborech strojírenských a strojního zařízení a v souvisejících 
technických oborech. 
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Inovační a (re)kvalifikační stěžejní témata  Kvalifikační úroveň  
Povolání 
všechna povolání se vztahují stejně na ženy i na 
muže  

Ze zemědělců a lesníků se stávají energetici 
 
Činnost zemědělců a lesníků se nemusí omezovat na pěstování a 
dodávku zelených surovin popř. rychle rostoucích plodin. Kromě toho 
mohou poskytovat energii ve formě elektřiny, tepla a paliv. Opatření 
(dalšího) vzdělávání musí zemědělcům a lesníkům poskytnout možnost, 
aby se mohli (dále) kvalifikovat jako energetici. Dobrým příkladem v této 
souvislosti je pokus o vzdělávání odborných pracovníků v oblasti biomasy 
a bioenergie. Pokus o vzdělávání by měl v každém případě přijat do 
systému dalšího vzdělávání jako jeho pevná součást. Navíc je do 
vzdělávacího systému (instruování, profesně vzdělávací školní výuka) 
nutno zahrnout odpovídající obsahy.  
 
Obzvláště ohledně výstavby sítí lokálního vytápění se pro zemědělce a 
lesníky otevírá oblast činnosti kontraktace energií. Sítě lokálního 
vytápění zásobují teplem z obnovitelných energií více budov. Teplo je 
poskytováno ústředně tepelnou centrálou nebo např. kogenerační 
jednotkou pro sdruženou výrobu elektřiny a tepla. Sítě lokálního 
vytápění mohou významnou měrou přispět především k zásobování 
starých budov obnovitelnými energiemi. Výstavba sítí lokálního vytápění 
by znamenala, že se např. vesnice mohou samy zásobovat energií 
(prostřednictvím biomasy, blokových tepelných elektráren, kotlů pro 
špičková zatížení a prostřednictvím potřebného potrubního systému). 
Zemědělcům a lesníkům je zde možné přiřknout centrální funkci.  
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Energetické zhodnocení biomasy 
 
Energetické zhodnocení biomasy potřebuje odpovídající zařízení (kotle 
na biomasu, vytápění bioplynem, štěpky nebo peletami), která jsou po 
svém zhotovení zabudována a instalována. Proto musí být ohledně 
tohoto (dále) kvalifikováni jak pracovníci, kteří se podílejí na výrobě, tak i 
pracovníci, kteří jsou odpovědní za zabudování a instalaci. Takto je v 
Horním Rakousku možné přiřadit strojírenství popř. výrobu kovových 
produktů k environmentální ekonomii jako podstatnou součást z důvodu 
výroby kotlů na vytápění biomasou.  
 
U techniků s vysokou a vyšší kvalifikací jsou zapotřebí odpovídající 
kvalifikace ohledně plánování a konstruování, jakož i ohledně dalšího 
vývoje a zlepšování zařízení a systémů zařízení. 
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Pro přeměněnu sluneční energie na teplo a elektřinu jsou zapotřebí 
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solární a fotovoltaická zařízení, která se musí plánovat, vyrábět a 
nakonec montovat. Zkušenost vedoucího divize „Solární elektroniky“ u 
společnosti  ronius ukazuje, že je obzvláště obtížné nalézt kvalifikované 
absolventy vyšších technických učilišť, obzvláště se zaměřením 
„Elektrotechnika“, a kvalifikované pracovníky, kteří jsou absolventy 
vzdělávacích oborů v technice kovů s těžištěm „Technika zpracovávání 
kovů“ (zámečníci). Upřednostňováni jsou, říká vedoucí, energetici, kteří 
se specializují na ekologickou energetiku. Především ohledně energetiků 
s vysokou a vyšší úrovní kvalifikace se zdá, že se rýsuje nedostatek 
odborných pracovních sil. Počty žáků na vyšších technických učilištích v 
Linci v tomto zaměření klesají, uvádí ředitel. také jednatel Center of 
Mechatronics v Linci potvrzuje nedostatek energetiků, kteří absolvovali 
vysokou školu. Na úrovni techniků s vysokou a vyšší úrovní kvalifikace 
jsou v rámci (dalšího) vzdělávání zapotřebí především technicky vysoce 
inovační kurzy a programy. Podle vedoucího divize „Solární elektronika“ 
u společnosti  ronius je nabídka (dalšího) vzdělávání v Rakousku popř. v 
Horním Rakousku ohledně tohoto nedostatečná.  
MitarbeiterInneGreen_Innovation_Skill_Matrix_v3.xlsxn u společnosti 
 ronius by se proto dále vzdělávalo především v Německu. 
 
Ohledně umístění a připojení solárních a fotovoltaických zařízení přísluší 
významná role samozřejmě vyučeným elektrotechnikům a technikům v 
oboru instalací a techniky budov. Je nutno přivítat modularizaci 
kvalifikovaných profesí  se zohledněním Obnovitelných energií popř. 
ekologické energetiky prostřednictvím speciálního modulu v obou 
případech.  
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Energie z vodní síly a odpadní vody 
 
Potenciál výstavby u velkých elektráren je téměř vyčerpán. Ohledně 
malých vodních elektráren existují ale ještě význačné kapacity. Aby je 
bylo možné zcela vyčerpat, jsou zapotřebí především technici s vysokou 
a vyšší úrovní kvalifikace, kteří jsou činní v oblasti výzkumu a vývoje, 
plánování a konstrukce. Programy (dalšího) vzdělávání se musí věnovat 
inovačním technikám a systémům, které přispívají k dalšímu rozvoji a 
zlepšování malých vodních elektráren.  
 
Vyučení odborníci, kteří se dosud podíleli na stavbách velkých 
elektráren, se musí vyškolit ohledně zvláštností malých vodních 
elektráren. Zvláštní význam zde přísluší inženýrským stavitelům jakož i 
stavitelům studní a základů.  
 
Vedle vody představuje potenciální zdroj tepelné energie i odpadní 
voda. Odpadní vodou jsou do kanalizace odváděna velká množství 
nevyužité tepelné energie. Zatímco se zpětné získávání tepla v 
průmyslové výrobě již používá, je odpadní voda z veřejné kanalizace 
dosud ještě nevyužitým zdrojem energie. Pomocí výměníků tepla je 
možné získávat energii i z odpadní vody (a také z chladící vody). 
Prostřednictvím tepelných čerpadel se může energie používat pro 
vytápění místností nebo pro úpravu vody nebo se může používat ke 
zvýšení výkonu topných kotlů a kogeneračních jednotek. V oblasti 
zpětného získávání tepla z odpadních vod z veřejné kanalizace existuje 
ještě potřeba výzkumu jakož i nutnost dalšího rozvoje stávajících 
technologií. Inovační jsou např. rohože výměníků tepla, které je možné 
zabudovávat souběžně s dalším vybavením nebo sanací vnitřního potrubí 
a na jejichž vývoji se pracuje.  
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Větrná energie  
 
V sektoru síly větru je činná většina domácích podniků v dodavatelském 
průmyslu a soustřeďuje se na export. Dodávají řízení, materiál na 
lopatky, generátory nebo kompletní systémy pro větrné elektrárny. Díky 
odbourání byrokratických překážek by mohlo být možné budovat větrné 
elektrárny i v Horním Rakousku popř. tyto budou dříve či později stejně 
obejity vývojem nových, malých větrných elektráren, které se budou 
umisťovat např. na střechu.  
K tomuto jsou zapotřebí zaprvé technici, obzvláště takoví, kteří 
absolvovali vysokou školu a kteří provádějí odpovídající výkony v oblasti 
výzkumu a vývoje. Ohledně subdodávek systémů zařízení a komponent 
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zařízení jsou zapotřebí kvalifikovanější technici a vyučení odborníci. V 
této souvislosti je relevantní především technika lehkých konstrukcí a 
technika plastů, protože např. lopatky rotoru se vyrábějí z plastu 
zesíleného skleněným vláknem, přičemž se aplikuje sendvičový způsob 
konstrukce. Pracovníci se s těmito technikami musí seznámit v rámci 
vzdělávání a dalšího vzdělávání. Rovněž musí být vyškoleni ohledně 
specifik elektrických pohonů a spínání větrných elektráren.  
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Technik kovů  

Obráběč kovů  

Energie ze země 
 
Zřízení geotermálních zařízení nabízí novou oblast uplatnění především 
stavitelům studní a základů, inženýrských staveb, ale i montérům 
potrubí. S tímto spojené profesní požadavky musí být zohledněny při 
vzdělávání i dalším vzdělávání. 
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Energie z palivových článků 
 
Aby bylo možné posunout vývoj technologie palivových článků, jsou 
zapotřebí vysoce kvalifikovaní přírodovědci a technici, kteří provádějí 
výkony v oblasti výzkumu a vývoje. Ohniskem zájmu musí být přitom 
skutečně obchodovatelné technologie. Navíc by se mělo do centra 
pozornosti dostat získávání vodíku z obnovitelných zdrojů energie, aby 
bylo co možná nejdříve umožněno umět vyrábět vodík „čistě“. Aby bylo 
možné etablovat techniku palivových článků, jsou kromě toho zapotřebí 
efektivní metody akumulace vodíku a energie, pročež by se měl budovat 
výzkum a vývoj s ohledem na adekvátní technologie akumulace energií. 
Další perspektivní technologií jsou stacionární palivové články, které se 
mohou instalovat v budovách.  
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Energie z odpadu 
 
Odborníci ze spaloven odpadů se musí školit ohledně energetického 
zhodnocení odpadů na výrobu elektřiny a tepla. Obzvláště výstavba 
spaloven odpadů pro celoroční výrobu energie sloučeným energetickým 
hospodářstvím vyžaduje specifické vzdělávání a další vzdělávání techniků 
s vysokou a vyšší úrovní kvalifikace. Podle jednatele společnosti AVE 
Österreich GmbH je zapotřebí vybudovat  systém vzdělávání s ohledem 
na odpadové hospodářství, protože v současné době je stěží možné 
rekrutovat pracovníky s rozsáhlými znalostmi v oblasti odpadového 
hospodářství, pročež bychom se velice zasadili o opětovné obsazení 
studijního zaměření „Průmyslová ochrana životního prostředí, technika 
likvidace a recyklace“ na báňské univerzitě v Leobenu. Uvítali bychom 
kvalifikované vzdělávání pro odborníky v oblasti likvidace a recyklace, 
problémem prý ale je, že se pro toto vzdělávání rozhoduje příliš málo 
učňů. Potřeba je prý daleko větší, uvádí jednatel.  

vysoká 

Energetický technik 

Technik v oblasti životního prostředí 

Technik pro výstavbu zařízení  

Strojní technik 

Elekrotechnik 

Elektronik 

Mechatronik 

Správce skládky  

Technik pro regulaci a automatizaci  

vyšší 

Energetický technik 

Technik v oblasti životního prostředí 

Technik pro výstavbu zařízení  

Strojní technik 

Elekrotechnik 

Elektronik 



 

 

Mechatronik 

Technik pro regulaci a automatizaci  

nízká Odborník pro likvidaci odpadu a recyklaci  

Technologie akumulování 
 
Zásobníky tepla a elektřiny v kombinaci se společnou výrobou elektřiny a 
tepla jsou nepostradatelné pro budování obnovitelných energií. Zvláštní 
význam mají mimo jiné decentrální, tedy regionálně umístěné zásobníky, 
které dle potřeby zaručují dodávku tepla a elektřiny osobám, které bydlí 
v okolí zásobníků.  
 
Přečerpávací elektrárny prý mají pro Rakousko velký ekonomický 
význam. Masivní výstavba větrných elektráren na severu Evropy 
vyžaduje přečerpávací elektrárny v Alpách, aby bylo možné vyrovnat 
kolísání v produkci energie. Velká část projektů rakouských 
energetických firem se vztahuje k oblasti vodní energie, přičemž zde jsou 
v centru pozornosti přečerpávací elektrárny. 
 
Při vzdělávání a dalším vzdělávání příslušných odborníků je nutno mít 
tyto vývoje na zřeteli.  
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Smart Grid 
 
Termín Smart Grid označuje inteligentní elektrickou síť, která spojuje 
centrální a decentrální výrobu a dodávku energie jakož i akumulování 
energie navzájem. Etablování Smart Grid vede k potřebě (dalšího) 
vzdělávání nejen u techniků s nízkou, nýbrž i u techniků s vysokou a vyšší 
úrovní kvalifikace. Zvláštnost spočívá v tom, že se dodávka energií 
automatizuje prostřednictvím informačních a komunikačních technik 
(Smart Meter = Inteligentní elektroměr) a prostřednictvím měřících, 
řídících a regulačních technik. To znamená, že energetika a 
elektrotechnika jakož i instalace se rozšiřují o informační a komunikační 
techniky jakož i o automatizační techniky. Smart Grid označuje 
komplexní systém, na jehož zřízení se podílejí různé obory, pročež 
jednotlivé obory musí úzce spolupracovat. Toto vyžaduje široké základní 
znalosti a vědomosti o činnosti dalších odborných disciplín. Navíc má 
klíčový význam kompetence systému, tedy schopnost dokázat myslet 
systematicky popř. propojeně. (Další) vzdělávání musí proto umožňovat 
zaprvé získání nově vzniklých kvalifikacích vztahujících se k profesi a 
zadruhé rozvoj kompetencí přesahujících hranici oboru, obzvláště 
systémové kompetence. 
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Komunikační technik  

Technik instalací a budov 

Technik chladicích zařízení 

Zelené potraviny a spotřební prostředky 

Inovační a (re)kvalifikační stěžejní témata  Kvalifikační úroveň  
Povolání 
všechna povolání se vztahují stejně na ženy i na 
muže  

Zelené potraviny a krmivo  
 
Zásobování zelenými potravinami a surovinami, které se dále 
zpracovávají na potraviny, znamená pro zemědělství další přechod na bio 
zemědělství. K tomuto je zapotřebí, aby se při vzdělávání a 
při dalším vzdělávání (budoucích) zemědělců a odborných zemědělských 
pracovníků více zohledňovalo biologické zemědělství.  
Rostoucí poptávka po bio potravinách znamená nejen to, že se více 
konzumuje bio-maso, bio-vajíčka, bio-mléčné produkty, bio-zelenina a 
bio-ovoce, ale je tím také míněno to, že se potravinářský průmysl vrátí 
zpět k biologicky vypěstovaným produktům a základním surovinám. 
Chov původních druhů a pěstování starých kulturních odrůd popř. chov 
starých plemen užitkových zvířat (viz snižování vyhubení specifických 
druhů v kapitole Zelené zdroje) kladou nové požadavky na další 
průmyslové zpracování. 
Ve výrobě potravin půjde dále více o používání biologických popř. 
biotechnologických postupů a odpovídající zajištění popř. kontrolu 
kvality. Proto je nutno se v (další) kvalifikaci pracovníků, kteří jsou činní v 
potravinářském průmyslu, zaměřovat na biochemii popř. biotechnologii. 
To se týká především vysokoškolského vzdělávání, toto se musí ale také 
zohledňovat v rámci vzdělávání pro kvalifikovaná povolání a v rámci 
školního vzdělávání, protože v průmyslové praxi nejsou činní výlučně 
vysoce kvalifikovaní pracovníci. Spíše spolupracují se skupinou odborníků 
s vyšší nebo nižší úrovní kvalifikace, kteří přebírají např. činnosti 
asistentů.  
Nový výrobní postupy a zvyšující se poptávka po biologických 
potravinách kladou nové požadavky na pracovníky zajištění a kontroly 
kvality. Musí být informováni o nových standardech, normách a 
zkušebních metodách jak během vzdělávání, tak i během dalšího 
vzdělávání. 
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Zelený nábytek 
 
Ohledně zeleného nábytku má ústřední význam samozřejmě surovina 
dřevo a jeho zpracování. Jen proto, že je kus nábytku vyroben ze dřeva, 
ještě ale neznamená, že je to zelený nábytek. Při výrobě nábytku jde 
také spíše o používání zelených materiálů a stavebnin (viz shora), k nimž 
patří např. oleje, barvy, laky a spojovací materiály, které se zakládají na 
rychle rostoucích plodinách. V neposlední řadě musí být trvalý i výrobní 
proces, jak je již popsáno v bodě „Zelená zařízení a stroje“. Výroba s 
nulovými zmetky, používání odpadního tepla a odpadní vody a získávání 
energie z obnovitelných zdrojů platí i zde.  
 
Toto rozsáhlé pochopení musí být zohledňováno při vzdělávání a dalším 
vzdělávání odborníků ve dřevozpracujícím a nábytkářském průmyslu. 
Toto je provázeno opět odpovídající (další) kvalifikací pracovníků 
kontroly jakosti. 
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Vedle dřeva je potenciální základní surovinou pro výrobu nábytku i bio 
plast (viz Zelené materiály a stavebniny). Adekvátní metody zpracování a 
dalšího zpracovávání musí být zprostředkovány v souvislosti s programy 
vzdělávání a dalšího vzdělávání.  
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Technik plastů 

 ormovač plastů 

Zelené textilie  
 
Zelené textilie se skládají z neošetřených přírodních vláken a/nebo z dále 
zpracované kůže z biologického chovu dobytka. Při zpracovávání se 
upouští od používání chemie popř. chemické procesy jsou nahrazovány 
biochemickými a biotechnologickými procesy. Tak je například pomocí 
biotechnické metody možné posilovat vlákna částí oblečení z přírodních 
materiálů. V kožedělném průmyslu se biotechnické procesy aplikují k 
enzymatickému odsrstění nebo k odstraňování globulinu a tuku. Vedle 
biotechnologie se stále zvyšuje význam nanotechnologie. Díky 
nanotechnologickým metodám je např. možné prodloužit životnost 
textilií odpuzujících nečistoty nebo oblečení chráněného proti 
ultrafialovému záření. Zelené textilie se kromě toho vyznačují barvami z 
rostlinných barviv.  
 
O těchto nových metodách a technikách musí být prováděna školení v 
rámci vzdělávání a dalšího vzdělávání. Biotechnologické a 
nanotechnologické procesy nabývají na důležitosti, stejně jako i 
používání rostlinných barviv a různých přírodních vláken. K tomuto jsou 
zapotřebí na jedné straně odborníci s vysokou a vyšší úrovní kvalifikace, 
kteří odpovídající metody (dále) vyvíjejí a kteří je kontrolují na jejich 
způsobilost. Na druhé straně jsou zapotřebí ale i pracovníci ve výrobě, 
kteří obsluhují provádějící zařízení a stroje. 
 
V rámci vzdělávání a dalšího vzdělávání módních návrhářů popř. 
techniků v oblasti módy a oblečení musí být vytvořeno povědomí o 
používání a zpracovávání zelených textilií. 
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Zelené elektropřístroje a přístroje pro domácnost popř. sanitární zařízení 
 
Vzhledem k zeleným elektropřístrojům a přístrojům pro domácnost je 
stav techniky již nyní na velmi vysoké úrovni. Díky zlepšení mechatroniky 
(inteligentní motory a senzory) se má ještě povzbudit do značné míry 
vyčerpaný potenciál úspor. Tak je např. možné snížit spotřebu pracích 
prášků díky dávkování, které odpovídá potřebě (dávkované praní). 
Dalších úspor je možné dosáhnout propojením sítí a inteligentní 
kontrolou přístrojů pro domácnost, např. díky vyhnutí se špičkovému 
proudu. Je také ještě nutné pracovat na vývoji spotřeby Standby a On-
Mode u kancelářských, komunikačních a zábavních přístrojů.  
 
Ohledně energeticky efektivního osvětlení se neustále zlepšují produkty, 
např. díky používání nízko toxické rtuti, díky miniaturizaci, rozšíření 
světelného spektra, zvýšení životnosti jakož i díky zlepšené ochrany proti 
úlomkům. Dalším důležitým vývojem jsou organické světelné diody. 
Přeměňují elektřinu nanejvýš efektivně ve světlo a mohou být vyráběny 
jako tenké, ohebné fólie. Dosud se používají jako malé displeje v 
elektronických přístrojích. Z hlediska nákladů výhodnou výrobou 
srovnatelných velkoplošných a flexibilních zdrojů světla se v současné 
době zabývá i výzkum a vývoj.  
 
Přístroje pro domácnost a sanitární zařízení např. s úspornými tlačítky 
(WC), úsporným zastavováním (sprcha) nebo s perlátory přispívají ke 
snižování spotřeby vody. Inovační jsou např. pisoáry bez vody, které se 
díky speciální technice povrchu a pachovému uzávěru obejdou bez vody 
na splachování.  
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Zelené budovy 

Inovační a (re)kvalifikační stěžejní témata  Kvalifikační úroveň  
Povolání 
všechna povolání se vztahují stejně na ženy i na 
muže  

Zatímco u domů a bytů spotřebuje vytápění největší podíl energie, 
vzniká u administrativních a průmyslových budov největší spotřeba 
energie kvůli vysoké spotřebě elektrického proudu. Značných potenciálů 
úspor je možné dosáhnout díky efektivní technice budov, díky 
efektivnímu využívání denního světla a díky používání akumulačních 
technologií. 
 
Podstatnými trendy ve výzkumu a vývoji jsou zde mimo jiné: 
 
* Vylepšená tepelná izolace při snížené tloušťce izolačních materiálů * 
Vylepšená nízkoenergetická okna s vysokou hodnotou izolace * 
Elektrifikovaná okna se zapojením do techniky pro řízení budovy * 
Vzduchotěsný plášť budovy při kontrolované výměně vzduchu větracími 
zařízeními v kombinaci se zpětným získáváním tepla * Vylepšená 
klimatizační technika díky novým chladícím kapalinám a lepší senzorice u 
klimatizačních přístrojů k realizaci výkonu dle potřeby * Vylepšená 
technika vytápění díky efektivním palivovým článkům * Vylepšená 
klimatizační a topná technika díky lepší technice řízení a procesů * 
Solární teplo, solární chlazení, volné chlazení (akumulace a využívání 
chladu vnějšího vzduchu dle potřeby) * Vylepšená možnost regulování a 
silnější spojení jednotlivých zařízení sítí pro lepší integraci do 
komplexních klimatizačních přístrojů * Vylepšená automatizace budov 
(automatizované řízení techniky budov) díky měřící, řídící a regulační 
technice * Spojení přístrojů sítí prostřednictvím radiotechniky 
 
Pro zelené budovy je samozřejmě relevantní i získávání energií 
prostřednictvím biomasy a/nebo obnovitelných zdrojů energie (viz 
Zelená energie) a používání trvalých stavebních materiálů (viz Zelené 
materiály a stavebniny). Důležitou roli budou v budoucnosti budou hrát i 
ozelenění střech nebo vertikální zahrady, které se rozprostírají na 
fasádách budov. Vedle estetických aspektů mají ozeleněné budovy tu 
výhodu, že obzvláště ve městě vytvářejí cenné biotopy, které zlepšují 
vzduch a které do určité míry zadržují srážky. Osázení navíc přispívá k 
vyrovnávání teplotních výkyvů. 
 
Je nutno uvážit, - a to není nevýznamné s ohledem na (další) kvalifikaci – 
že spotřebu energií je možné markantně snížit pouze tehdy, pokud bude 
sledována celková spotřeba energií v budově souhrnně a pokud se bude 
budova zakládat na celkovém energetickém konceptu. Jednotlivé 
aspekty, které nejsou uváženy, mohou obejít účinek úsporných opatření 
nebo vyvolat kontraproduktivní efekty. Tak je např. možné dobrou 
izolaci pláště budovy neutralizovat její nedostatečnou těsností. Dobré 
utěsnění pláště budovy je ale opět efektivní pouze tehdy, pokud existuje 
větrací zařízení, protože jinak nemůže být v dostatečné míře odváděna 
vlhkost z budovy, čímž se může tvořit plíseň.  
  
Takové stavební vady a chyby je možné odvodit a) z nedostatečných 
znalostí stavební fyziky a kombinování různých stavebních materiálů a b) 
z nedostatečné spolupráce jednotlivých profesí u pracovníků různých 
profesí, kteří se podílejí na stavbě. Na toto se musí reagovat v rámci 
vzdělávání a dalšího vzdělávání. Zaprvé se musí stanovit nové profesní 
požadavky a kvalifikace, které vyplývají v souvislosti s používáním 
zelených stavebních hmot a materiálů a energetických systémů. Zadruhé 
se musí posílit kompetence systému tím, že se bude budova chápat jako 
celkový systém, na jehož zřízení se podílejí pracovníci různých z oborů. 
To se týká především obsahů vyučovaného a naučeného u 
odpovídajících kvalifikovaných profesí a dalšího vzdělávání řemeslníků, 
protože provádějí stavební činnosti. Vedle nich musí znát specifické 
požadavky zelených budov samozřejmě i architekti, stavební technici, 
stavbyvedoucí jakož i civilní technici.  Při (dalším) vzdělávání se musí 
zohlednit celkový energetický koncept a integrované sledování, na němž 
se zelené budovy zakládají.  
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Kromě toho je nutno rozlišovat mezi novostavbou zelených budov a 
zelenou sanací starých budov. Na základě vlastností stávající budovy není 
možné určitá opatření aplikovat nebo se objeví různé možnosti, jejichž 
smysluplnost se musí uvážit podle určitých kritérií. Systematické myšlení 
je zde požadováno ještě intenzivněji, protože se musí uvážit nové a staré 
systémy a jejich vzájemná působení a tyto musí být navzájem 
zkoordinovány. 
 
Ozelenění budov rovněž vyžaduje specifické znalosti. Tak musí např. 
pokrývači nebo fasádníci znát stavebně fyzikální zařízení, která jsou k 
tomuto zapotřebí. Ozelenění  
budov se kromě toho projevuje jako nová oblast zaměstnání pro 
odborníky v oboru tvorby zahrad a krajiny. Především vysázení 
vertikálních zahrad představuje relativně novou činnost, která by měla 
být zohledňována při vzdělávání a dalším vzdělávání, i s ohledem na 
výzkum vhodných rostlin zvyšujících energetickou efektivitu.  

Stavebí dělník pro pozemní stavby  
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Návrhář zahrad a zelených ploch  

Zelená mobilita a logistika  

Inovační a (re)kvalifikační stěžejní témata  Kvalifikační úroveň  
Povolání 
všechna povolání se vztahují stejně na ženy i na 
muže  

Aby se podpořil hlavní trh oblasti "Zelená mobilita a logistika", je 
zapotřebí ještě mnoho aktivit ve vývoji a výzkumu, které se budou muset 
opírat především o tyto stěžejní oblasti: 
 
Efektivní pohonné technologie:  
* Energetická efektivnost a úspory energií u pohonů  
* Využití obnovitelných zdrojů energie pro pohony  
* Hybridní pohony  
* Elektrické pohony  
* Akumulační systémy  
* Zpětné získávání energie během provozu  
* Používání vodíkových a palivových článků ve spojení s elektromotory 
na baterie  
* Výroba letadel: efektivní pohonné jednotky, agregáty pro alternativní 
pohonné látky  
* Výroba lodí: podpůrné pohony plachetnic  nahrazení těžkého oleje 
lehkými pohonnými látkami  
 
Efektivní technologie dopravních prostředků:  
* Menší vozidla  
* Topné a chladicí systémy  
* Automobilová elektronika  
* Lehká konstrukce (použití lehkých a vysoce pevných materiálů, 
kompositní materiály, kovové pěny, keramické materiály)  
* Aerodynamické koncepty (použití materiálů pro aerodynamické 
povrchy; nanotechnologie)  
* Snížení hluku vozidel  
* Výroba letadel: nové formy trupu a křídel  nové vzducholodě  
* Výroba lodí: nové formy trupu  použití nových materiálů při stavbě 
trupu  
 
Alternativní paliva a příslušné zásobovací infrastruktury:  
* Proces výroby biopaliva druhé generace na základě rozvinuté techniky 
šetřící zdroje  biotechnologie  
* Proces výroby vodíku na základě rozvinuté techniky šetřící zdroje  
* Vysoce čistá syntetická paliva (Syn  uel, Sun  uel)  
* Letadlo: design na základě obnovitelných pohonných látek  
* Efektivnost nákladů u alternativních paliv  
* Disponibilita alternativních paliv zajištěná příslušnými zásobovacími 
infrastrukturami  
* Transport a bezpečné skladování alternativních paliv  
* Adekvátní zacházení s nehomogenními strukturami v různých druzích 
paliva při zásobování (vodík, elektřina, zemní plyn, Biopalivo, Syn-Fuel, 
konvenční palivo)  
* Elektromobilita: koncepty pro pomalé a rychlé nabíjení, výměnné 
stanice baterií  
* Inteligentní infrastruktury (sítě Vehicle-to-Grid) 
 
Informační a naváděcí systémy:  
* Informace pro uživatele způsobem on-trip-information (zácpa, kapacity 
apod.) pro včasné vytváření intermodálních cestovních řetězců  
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* Informace pro uživatele prostřednictvím personalizovaných, místních a 
na okolí citlivých služeb (Location Based Services)  
* Informační systémy pro energeticky efektivní jízdu  
* Integrace různých naváděcích, zabezpečovacích, asistenčních a 
informačních systémů, především v železniční a letecké dopravě  
* Inteligentní systémy dopravního managementu  
 
Zelená logistika:  
* Přechod na regionální hospodářské koloběhy 
* Vybudování stabilních mezinárodních kooperačních sítí  
* Řízení kapacit  
* Použití nových informačních, komunikačních a senzorických technologií 
speciálně pro rozdělovací organizaci "poslední míle" 
 
Chování při dopravě a řízení mobility:  
* Výzkum chování a dopravy pro vývoj validních modelů chování  
* Efektivní, udržitelné a integrované územní, regionální a městské 
dopravní plány  
 
Obchodní modely: * Výpočetní modely * Pojištění *  inancování  
 
Právní rámcové podmínky  
 
Potřeba výzkumu a vývoje v oblasti "Zelená mobilita a logistika" povolá 
do akce především techniky, krajinné architekty a územní plánovače s 
vysokým a vyšším vzděláním a také vědecké pracovníky z oblasti 
sociálních a hospodářských věd (výzkum chování a dopravy). Nabídky na 
vzdělání a další vzdělávání musí zohledňovat oba výše uvedené trendy. 
Tak se musí v (další) kvalifikaci logistiků posílit možnosti vytváření zelené 
logistiky. V rámci vzdělání a dalšího vzdělání krajinných architektů a 
územních plánovačů jakož i stavebních techniků (pozemní stavby, 
inženýrské sítě, dopravní infrastruktura) by měly hrát ústřední roli trvale 
udržitelné osidlovací a dopravní koncepty. U odborníků (v budoucnosti) v 
oblasti informačních a komunikačních technologií (např. dopravní 
telematik) v dopravě by měl stěžejní zájem spočívat ve vzdělávání v 
oboru informačních systémů a inteligentních systémů dopravního 
managementu. S ohledem na efektivní pohonné a automobilové 
technologie a palivo jsou žádáni především kvalitně vzdělaní technici pro 
výrobu vozidel a elektrotechnici. Také jsou zapotřebí i kvalifikovaní 
odborníci z oblasti (bio) chemie příp. biotechnologie. Výroba 
alternativních paliv (biopaliv) představuje ale i pro vysoce kvalifikované 
agrární techniky a zemědělce potenciální profesní uplatnění. Pro 
pracovníky s nižším stupněm vzdělání vyplývají z vývoje a výzkumu nové 
požadavky v oblasti výroby, montáže, instalace, údržby a oprav. Zde se 
ukazuje především s ohledem na vývoj v oblasti elektromobility 
poptávka po vzdělání a dalším vzdělávání. Problematické zde je 
především to, že technici pro motorová vozidla zpravidla nepracují s 
velkým napětím, to se ale může vyskytnout u elektrovozidel, především 
u elektroautomobilů. Přítomné vysoké napětí znamená nové profesní 
požadavky i u bezpečnostních pracovníků nebo řidiče zásahového 
vozidla, což je třeba zohlednit ve vzdělání. 
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Služby zaměřené na konečného zákazníka a na podniky  
 
Služby zaměřené na konečného zákazníka a na podniky získávají na 
významu, což vede k rostoucí poptávce po a) technicích s vysokou a vyšší 
kvalifikací a b) vědeckých pracovnících v oblasti hospodářských a 
právních věd, kteří poskytují poradenství v podnicích. Právě s ohledem 
na zdůrazňování efektivnosti zdrojů na pozadí integrované optimalizace 
(viz efektivnost zdrojů) vyvstává potřeba rozsáhlého poradenství, 
protože v podnicích často chybí vědomosti o potenciálech správně 
zaměřeného způsobu hospodaření. Aby se v podnicích nastartovaly 
procesy změny příp. zlepšování, jsou zapotřebí i impulzy zvnější. To se 
týká především malých a středních podniků. A i když existuje povědomí o 
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Poradce pro zacházení s odpady  

Technik v oblasti životního prostředí 



 

 

efektivnosti zdrojů, chybí často ochota příp. motivace ji zrealizovat, a to i 
z důvodu skutečnosti, že integrované zvýšení efektivnosti zdrojů 
(orientace na řetězec tvorby hodnot příp. na životní cyklus produktů) 
představuje vysoce komplexní a náročný úkol. Proto je zapotřebí 
poradců v oblasti efektivnosti zdrojů, kteří a) vyzvednou podnik tam, kde 
se nachází (poradenská a komunikační kompetence), b) jsou s to získat si 
důvěru podniků (sociální kompetence) a c) budou aktivně a dlouhodobě 
doprovázet celý proces realizace (od analýzy po zavádění) (odborná 
kvalifikace). Pro budoucí zaměření vzdělání a dalšího vzdělávání to 
znamená, že nadchnout potenciální a již existující poradce (podnikoví 
poradci, ekonomičtí poradci, finanční poradci, poradci pro životní 
prostředí, energetičtí poradci, poradci v oblasti odpadů apod.) pro toto 
rozsáhlé pole působnosti a odpovídajícím způsobem je kvalifikovat. 

Inovační technik  

Hospodářský  technik  

Energetický technik 

Aplikační technik 

Provozní technik 

Zemědělský technik  

Civilní technik 

vyšší 

Poradce pro efektivnost zdrojů  

Poradce v oblasti životního prostředí  

Znalec v oblasti životního prostředí  

Auditor životního prostředí  

Energetický poradce 

Poradce pro zacházení s odpady  

Zemědělský poradce  

Technik v oblasti životního prostředí 

Hospodářský technik  

Energetický technik 

Aplikační technik 

Provozní technik 

Služby zaměřené na průmysl  
 
Služby zaměřené na průmysl otvírají zásadně velký diferenciační 
potenciál, ze kterého vyplývají výhody v intenzivní konkurenci na 
tuzemském a zahraničním trhu. Především spojení připravenosti 
produktů s příslušnými servisními službami poskytuje dobré šance, jak se 
odlišit od konkurence, a tím se výrobní sektor bude orientovat i na 
služby. V oblasti služeb zaměřené na průmysl se proto zvýší potřeba 
techniků a řemeslníků s vyšším a nižším stupněm vzdělání v určitých 
oborech. 
 
Silnějším zaměřením ekonomiky životního prostředí na služby budou na 
odborníky kladeny specifické nároky. Dotazované podniky tak vidí 
potřebu vzdělávání a dalšího vzdělávání v oblasti "komunikace a 
chování" především při vedení rozhovorů a jednání i v komunikaci a 
prezentaci. Konkrétně jde o posílení poradenské a rovněž sociální 
kompetence. Schopnosti komunikace se vůbec v současnosti přiřazuje 
velký význam i v technických povoláních. Je nezbytná nejen pro péči o 
zákazníky ale i pro práci ve vlastních týmech. 

vysoká 

Aplikační technik 

Provozní technik 

Technik pro výstavbu zařízení  

Strojní technik 

Technik na výrobu přístrojů  

Technik jemné mechaniky  

MikrotechnikerIn 

Servisní technik 

Energetický technik 

Elektrotechnik 

Elektronik 

Informatik 

Komunikační technik 

Technik pro regulaci a automatizaci  

Mechatronik 

Kybernetik 

(Technický) matematik 

(Technický) fyzik  

Technik v oblasti životního prostředí 

vyšší 

Aplikační technik 

Provozní technik 

Technik pro výstavbu zařízení  

Strojní technik 

Technik na výrobu přístrojů  

Technik jemné mechaniky  

Mikrotechnik 

Servisní technik 

Energetický technik 

Elektrotechnik 

Elektronik 

Informatik 

Komunikační technik 

Technik pro regulaci a automatizaci  

Mechatronik 

Technik v oblasti životního prostředí 

nízká 

Konstruktér  

Strojní technik 

Technik pro výrobu strojů  

Strojní echanik  



 

 

Technik nástrojař  

Nástrojař  

Mechanik nástrojař  

Technik kovů  

Obráběč kovů  

Technik chladicích zařízení 

Elektrotechnik 

Elektronik 

Mikrotechnik 

Informatik 

Komunikační technik 

Mechatronik 

Interní poradenství v oblasti efektivity zdrojů  
Umět přijmout poradenskou funkci v podniku – pokud se zavádí 
celoplošná realizace – efektivnost zdrojů – převzít pověření. To 
znamená: nominovat podniky namísto využívání zmocněnců pro odpady 
/ zmocněnců pro efektivnost zdrojů. Za tímto účelem je zapotřebí 
vypracování adekvátních školících opatření, v rámci kterých se budou 
připravovat budoucí podnikoví zmocněnci pro efektivnost zdrojů na své 
nové úkoly. 

vysoká 
Zmocněnec pro odpady  

Zmocněnec pro efektivnost zdrojů  

vyšší 

Zmocněnec pro odpady  

Zmocněnec pro efektivnost zdrojů  

Řemeslo jako poskytovatel služeb pro efektivnost zdrojů  
 
S ohledem na trvale udržitelné využití energie při soukromých i 
veřejných infrastrukturních, stavebních příp. sanačních opatřeních je tak 
jako tak problém nedostatečného povědomí o věci spárován ze strany 
zákazníků s nedostatečnou orientací na služby a vývojem kompetencí 
řemeslného odborného personálu, což může mít negativní dopad na 
poptávku a tím na situaci ohledně zakázek u řemeslných firem. S 
ohledem na celkovou efektivitu zdrojů se musí tato problematika 
zohlednit ještě důrazněji, protože povědomí o efektivnosti surovin a 
materiálů je v hlavách zakotven ještě méně. Především na pozadí toho, 
že a) efektivnost zdrojů nabývá obecně na významu a b) že orientace na 
služby v ekonomice životního prostředí bude výrazně růst, musí procesy 
vzdělávání a dalšího vzdělávání vycházet těmto skutečnostem vstříc.  
 
Řemeslníci by měli využít rozhovorů se zákazníky k tomu, aby jim aktivně 
představili aktuální návrhy. K tomu je zapotřebí také zvládnout „řemeslo 
hovoru“, protože jim bude zadána pouze ta práce, kterou předtím v 
rozhovoru prodiskutovali. Je proto důležité, aby odborné vzdělávání a 
další vzdělávání přispívalo k vytváření rozhovorů se zákazníky a 
objednávky od zákazníků ve smyslu trvale udržitelného zacházení se 
zdroji. Za tímto účelem musí být těžiště jednak na posílení 
komunikačních a poradenských kompetencí a jednak musí řemeslníci 
také vědět, co to znamená zacházet se zdroji trvale udržitelně a jaké 
technologie a koncepty existují v této souvislosti. Tak může např. technik 
instalací a budov poradit svým klientům ohledně efektivních sanitárních 
zařízení, jestliže je informován o příslušných technických možnostech. 

nízká 

Stavebně technický kreslič 

Tesař 

Dřevařský technik  

Truhlářský technik  

Truhlář 

Elektrotechnik 

Technik instalací a budov 

Technik chladicích zařízení 

Pokrývač 

Klempíř 

Montér izolací  

Technik skleněných staveb 

Podlahář 

Komunikační technik 

Obchod jako poskytovatel služeb pro efektivnost zdrojů  
 
Prodavači pracují vždy zároveň jako poradci. Podle druhu obchodu a 
oboru vykonávají činnost více či méně intenzivně. Poradenství je ve 
většině případů v malých ochodech obsáhlejší než ve velkých. Nicméně 
by se měli školit pro poradenství a prodej efektivních produktů. 
Prodavač/ka v oddělení sanitárních zařízení – abychom uvedli opět 
příklad z výše uvedeného odstavce – by měl/a zákazníky vědomě 
informovat o efektivních sanitárních zařízeních a tím o souvisejících 
ekologických a ekonomických výhodách. Na to se musí prodavači 
připravovat již během odborného vzdělávání, ale i v rámci školení 
pořádaných zaměstnavatelem - obchodem, přičemž zde opět musí 
existovat povědomí ze strany vedení firmy – i s ohledem na rozšíření 
palety produktů a efektivních produktů. Aby se tato skutečnost mohla 
generovat, bude zapotřebí realizovat informační a vzdělávací kampaně. 

vysoká 

Prodejní technik  

Ekonom prodeje  

Obchodník pro export 

vyšší 

Obchodník pro export 

Prodejní technik  

Ekonom prodeje  

Obchodník na úseku dřevo  

Agrární obchodník  

Textilní obchodník  

nízká 

Velkoobchodník  

Maloobchodník  

IT obchodník  

Drogista 

Green IT 



 

 

Inovační a (re)kvalifikační stěžejní témata  Kvalifikační úroveň  
Povolání 
všechna povolání se vztahují stejně na ženy i na 
muže  

Pojem "Zelené informační a komunikační technologie (IKT)" zahrnuje 
tyto stěžejní oblasti: 
 
* Efektivnost zdrojů při produkci IKT (např. produkce bez uvolňování 
škodlivin)  
* IKT efektivní na zdroje (např. energeticky úsporné přístroje (viz Zelené 
elektropřístroje a přístroje do domácnosti v kapitole Zelené potraviny a 
spotřební předměty), recyklovatelné přístroje (viz Zelené odpadní 
hospodářství), přístroje bez jedovatých látek)  
 
Efektivnost zdrojů na základě využívání IKT:    
* Nahrazení služebních cest videokonferencemi  
* Využití IKT pro efektivní řízení techniky budov (automatizace budov: 
topení, ventilace, světlo) (viz Zelené budovy)    
* Použití inteligentních elektroměrů (Smart Meter) (viz Smart Grid v 
kapitole Zelená energie)    
* Použití inteligentních elektrosítí (Smart Grid) (vis Smart Grid v kapitole 
Zelená energie)    
* Využití IKT pro management dopravy (viz Zelená mobilita a logistika)    
* Použití IKT pro vizualizaci, simulaci a (dálkový) monitoring k zamezení 
či brzkému odhalení chybných funkcí, chybného ovládání, potenciálních 
přírodních katastrof a jejich dopadů apod. 
 
Informační a komunikační technologie přispívají zásadně ke kontrole a 
řízení výroby, rozdělování a spotřeby energie a k zefektivnění celého 
energetického systému. Současně je ale nutné efektivně utvořit 
samotnou energetickou spotřebu informačních a komunikačních 
technologií (PC, konečné TV přístroje), počítačové ústředny, síťové 
techniky). 
 
Výčet stěžejních oblastí ukazuje, že se u Zelených IKT jedná o průřezové 
technologie, které se – společně s měřicí, řídící a regulační technikou – 
budou nacházet téměř ve všech výše uvedených hlavních trzích. Pro 
(další) kvalifikaci platí proto poznámky, které jsou uvedeny u hlavních 
trhů příp. dílčích trhů, na které se ve výše uvedeném výčtu odkazuje. 

vysoká 

Technik budov 

Servisní technik 

Energetický technik 

Elektrotechnik 

Elektronik 

Mikrotechnik 

Technik jemné mechaniky  

Informatik 

Komunikační technik 

Mechatronik 

Technik pro regulaci a automatizaci  

Technik pro výstavbu zařízení  

Strojní technik 

Dopravní telematik 

Technik v oblasti životního prostředí 

Auditor životního prostředí  

Kybernetik 

(Technicmý) matematik 

(Technický) fyzik  

vyšší 

Technik budov 

Servisní technik 

Energetický technik 

Elektrotechnik 

Elektronik 

Mikrotechnik 

Technik jemné mechaniky  

Informatik 

Komunikační technik 

Mechatronik 

Technik pro regulaci a automatizaci  

Technik pro výstavbu zařízení  

Strojní technik 

Technik v oblasti životního prostředí 

Auditor životního prostředí  

nízká 

Instalační technik a technik budov  

Technik chladicích zařízení  

Elektrotechnik 

Elektronik 

Mechatronik 

Mikrotechnik 

Informatik 

Komunikační technik  

  

Efektivnost zdrojů (= efektivnost energií, surovin a meteriálůz) se týká všech výše uvedených hlavních trhů a tvoří jejich základ  

Inovační a (re)kvalifikační stěžejní témata  Kvalifikační úroveň  
Povolání 
všechna povolání se vztahují stejně na ženy i na 
muže  



 

 

Efektivnost zdrojů (= efektivnost energie, surovin a materiálů) se týká 
všech výše uvedených hlavních trhů a tvoří jejich základ. Vztahuje se a) 
na udržitelnost produktů a b) na udržitelnost výrobních procesů, v jejichž 
rámci se produkty vyrábějí. Jak bylo u hlavních trhů popsáno výše, jsou 
za tímto účelem k dispozici různé již vyvinuté nebo ještě vyvíjené 
technologie a koncepty. Ty ale samotné ještě nestačí k dosažení základní  
přeměně hospodářské struktury - o kterou koneckonců při zvyšování 
efektivnosti zdrojů produktů a výrobních procesů jde. Vedle potřebných 
kvalifikací a kompetencí k rozvoji, realizaci a aplikaci technologií a 
konceptů je zapotřebí základní přeměna myšlení v hlavách lidí. 
Konkrétně to znamená, že se musí etablovat integrovaný optimalizovaný 
způsob myšlení. Optimalizační strategie se orientují většinou na 
jednotlivé procesy nebo na jednotlivé subjekty. Mnohem méně se 
vyskytují strategie překračující hranice jednoho podniku. Zvláštností na 
integrované optimalizaci je, že se cíleně sledují procesy před a po, čímž 
lze získat výrazně vyšší potenciály úspor. Při optimalizaci jednotlivých 
procesů nebo jednotlivých podniků se naopak často stává, že se 
opomine negativní zpětné působení na procesy před a po změně a tím se 
zdroji plýtvá. Pouze optimalizace procházející celým řetězcem tvorby 
hodnot příp. celým životním cyklem produktu může zajistit, že výroba 
produktu nebo provádění služby se realizuje s co možná nejlepším 
využitím zdrojů. 
 
Pojmu "Eco-Design" náleží v této souvislosti ústřední význam. Označuje 
komplexní sledování životního cyklu produktu. Očekávané dopady na 
životní prostředí lze kalkulovat a výrazně snížit příp. se jim zcela vyhnout 
počínaje těžbou surovin přes výrobu a prodej až po užívání a likvidaci. 
Eco-Design se zaměřuje na design, který je a) materiálově efektivní, b) 
materiálově přiměřený, c) energeticky efektivní, d) s nízkými splodinami 
a bez odpadů, e) s dlouhou životností, snadno opravitelný a stabilní, a 
rovněž f) recyklovatelný, likvidovatelný a logisticky zpracovatelný s tím, 
že se zahrnuje i trvalá udržitelnost výrobních procesů.   
 
Aby bylo možno prosadit způsob integrovaného optimalizačního 
myšlení, vyžaduje to dostatečné znalosti o procesech před a po v rámci 
řetězců tvorby hodnot příp. životních cyklů. Ty ostatně existují  zpravidla 
pouze nedostatečně. to se týká jak základních technických aspektů tak i 
jejich ekologických dopadů. Celosystémová  optimalizace výrobních 
procesů, produktů a služeb ve smyslu trvalé udržitelnosti vyžaduje navíc 
aplikaci specifických pomůcek. Sem patří např. analýzy životní cesty 
produktu, analýzy nákladovosti materiálů, analýzy nákladů životního 
cyklu, výpočty kumulovaných energetických nákladů a ekologické 
bilance. 
 
Pro vzdělávání a další vzdělávání to znamená nutnost podporovat  
myšlení v rámci celých řetězců tvorby hodnot příp. myšlení v životních 
cyklech (systémová kompetence) a podporovat aplikaci potřebných 
nástrojů. To se týká nakonec všech profesních cest vzdělávání a dalšího 
vzdělávání a rovněž povolání, kvůli kterým zde oba sloupce vpravo 
(kvalifikační úroveň a povolání)  zůstávají volné.  

všechny všechna 

 
 
 
 
 



 

 

Příloha 2 – Dotazník 

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ - „SKILLS UND ASUBILDUNGEN ALS GRUNDLAGE 

ZUKUNFTSFÄHIGER GREEN JOBS IN DER REGION MÜHLVIERTEL – JIHOČESKÝ KRAJ“  

CÍL ŠETŘENÍ: zjištění a definování dalších vzdělávacích potřeb pro pracovní pozice, které jsou svým 

významem založené na udržitelném rozvoji a přispívají k šetření přírodních zdrojů a ekosystému 
 
CHARAKTERISTIKA ZAMĚSTNAVATELE 
ZAMĚSTNAVATEL:      PRÁVNÍ FORMA:       

 

DOBA TRVÁNÍ EXISTENCE:   1- 2 roky  2 - 5 let  5 - 10 let  10 let a více 

ZAHRANIČNÍ KAPITÁL:   ANO- ze země: ____________________  NE 

POČET ZAMĚSTNANCŮ:  méně než 10 osob  10- 50 osob  50 – 100 osob  100 osob a 

více 

 

OBOR ČINNOSTI (PODNIKÁNÍ):  zemědělství, lesnictví a rybářství  lesní hospodářství/dřevařská výroba 

 vodní hospodářství /zásobování vodou  výroba a zpracování papíru 

  velkoobchod a maloobchod  doprava, logistika, skladování 

  elektrotechnika   energetika/ výroba a rozvod elektřiny, plynu, 

tepla 

  chemie   potravinářství a krmivářství 

  nábytkářství   textilní a oděvní výroba 

  stavebnictví   strojírenství 

MÍSTA PŮSOBENÍ:  okres České Budějovice  okres Český Krumlov 

  okres Strakonice   okres Písek 

  okres Prachatice   okres Jindřichův Hradec 

  okres Tábor   Jihočeský kraj 

  

jiné:     _________________________________________________________________ 

GREEN ECONOMY – UDRŽITELNÝ ROZVOJ /EKOLOGICKÉ HOSPODÁŘSTVÍ 
S JAKÝMI EKOLOGICKÝMI PROBLÉMY / VÝZVAMI SE VE VAŠEM OBORU SETKÁVÁTE? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

JSOU VÝŠE UVEDENÁ TÉMATA ŘEŠENA U VÁS VE FIRMĚ? 

  

 ANO prosím popište jak:……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 ANO prosím popište na jakých pracovních pozicích je 

řešeno:………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 NE prosím popište z jakého důvodu:…………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 



 

 

 NEVÍM 

KDO U VÁS VE FIRMĚ VYKONÁVÁ KONCEPČNÍ, ŘÍDÍCÍ, KONTROLNÍ, ODBORNÉ A PORADENSKÉ ČINNOSTI SPOJENÉ S 

OCHRANOU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ORGANIZACI? 

 podnikový ekolog na pracovní úvazek: ________ (prosím doplňte) 

 ekolog specialista (např.: pro chemické látky, odpadové hospodářství, ochranu ovzduší, vodní hospodářství) v rámci pracovního 

úvazku_____________(prosím doplňte) 

 řešíme externě (specializovaní poradci pro vybrané oblasti) 

 nikdo, tyto záležitosti ve firmě neřešíme 

 jiné:_________________________________________________________________________________________________ 

 

REALIZUJETE U VÁS VE FIRMĚ PROJEKTY V OBLASTI EKOLOGIE (PŘÍKLAD V OBLASTI ÚSPOR ENERGIÍ A JINÉ)? 

 ano, pravidelně    Kdo/ z jaké pracovní pozice jsou projekty řízeny:_________________________________ 

 ano, výjimečně     Kdo/ z jaké pracovní pozice jsou projekty řízeny:_________________________________ 

 ne 

 nevím, nejsem si toho vědom/a 

 

KVALIFIKACE ZAMĚSTNANCŮ – DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ 
PROBÍHÁ U VÁS VE FIRMĚ DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ?    ANO   NE  NEVÍM 

 manažerské vzdělávání  právní minimum  enviromentalistika  výrobní systémy 

 obchodní dovednosti  ekonomika  jazyková výuka  management kvality 

 informační technologie (IT kurzy)  marketing  projektové řízení  logistika řízení zásob/sklady 

 

Jiné:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

JE NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ VE VAŠEM OBORU DOSTATEČNÁ?   ANO   NE  NEVÍM 

   v jakých oblastech: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

JE NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ VE VAŠEM OBORU KVALITNÍ?   ANO   NE  NEVÍM 

   v čem spatřujete největší nedostatky: 

……………………………….………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
CO BYSTE VY KONKRÉTNĚ PŘIVÍTAL/A VE VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE A EKOLOGICKÉHO 

HOSPODÁŘSTVÍ VE VAŠÍ FIRMĚ? 

 Odpady – odstranění a využití (recyklace)  Green marketing 

 Ochrana vody a ovzduší   Životní cyklus výrobků a služeb 

 Komplexní ekologický management  Dobrovolná certifikace produktů 

 Energetická účinnost  Zemní plyn v dopravě (CNG) 

 Úsporné technologie  Elektromobilita 

 Nízkoenergetické budovy  Ochrana krajiny a přírodních zdrojů 

 Energetická soběstačnost  Osobní odpovědnost za udržitelný rozvoj 

 Obnovitelné zdroje energie  jiné:……………………………………………………………

  

 
 
 



 

 

 
 

 


