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RÉBUS ČESKÉ BATERIE
BATERIE VĚDCE JANA PROCHÁZKYNEJSPÍŠ NEBUDE TAKOVÝ ZÁZRAK, JAK SE HO SNAŽÍ
INVESTORŮMPREZENTOVAT PODNIKATEL RADOMÍR PRUS. TOALE NEZNAMENÁ, ŽE BY PRO
VÝROBKY Z NOVÉ TOVÁRNYNA KARVINSKUNA TRHUNEBYLOMÍSTO.

JAN PROCHÁZKA (1961)

■ V 80. letech studoval VŠCHT v Pra‑
ze, v roce 1987 emigroval do Německa.
V roce 1990 zakotvil v USA, kde se
zabýval vývojem a praktickým využi‑
tím nanomateriálů. Podílel se na vývoji
technologie pro výrobu nanočástic, byl
u vzniku několika patentů.

■ Spolupracoval například se švýcar‑
ským vědcem Michaelem Grötzelem,
několikrát nominovaným na Nobelovu
cenu.

■ V roce 2005 se vrátil do Česka,
kde začal v roce 2009 vyvíjet vlastní
baterii, kvůli které založil společnost
HE3DA.

Mnozí z Čechůpyšnýchna vynále-
zykontaktníchčoček,polarogra-
fie či lodního šroubu jsou vděční
za každý náznak šance na další

český objev. I vývoj původní české baterie
vynálezce Jana Procházky provází od první
chvílevelkáočekávání. Jenžečímdélesevle-
če, tím více narůstají pochyby. K projektu,
o němž se první zmínky v odborných mé-
diích objevily už v roce 2011, se navíc mezi-
národní, stejně jako velcí čeští investoři do-
sud stavějí opatrně. Vznik patentu zaplatil
svérázný bohumínský podnikatel Radomír
Prus. Čerstvé otevření nové továrny v Hor-
ní Suché na Karvinsku, kde se mají baterie
v příštím roce začít sériově vyrábět, nako-
nec umožnily tři stovky menších českých
investorů.
Procházkova baterie od začátku poutala

pozornost novou konstrukcí. Už první pro-
totyp, který vědec představil v březnu 2015,
měl od konkurence výrazně odlišné uspo-
řádání vnitřku článku – s horizontálně ulo-
ženými a mnohem silnějšími elektrodami.
V médiích byla baterie často, i díky využití
nanomateriálů,označována jakovýjimečná,
slibující zejménaenergeticenovémožnosti.
Procházka, Prus a jejich partneři dokonce
o své baterce hovořili jako o nejvýznamněj-
šímobjevuvoboru.Dodnesúzkostně střeží
zejména složení černého prachu, obsahují-
cího například lithium a kobalt, kterým se
plní články.
Zařízenínarozemletí ingrediencínaprach

a jejich namíchání je spolu se superdrahým
nanomikroskopem, který společnost zís-
kala od americké univerzity z Massachu-
setts, schované v červené části nové továr-
ny. Po rozkolu s čínským investorem, který
chtěl podlePruse směsukrást aokopírovat,
nedává společnost baterku z ruky.

Dobře utajený vynález
Fakt, že dostat baterii na testování je obtíž-
né, potvrzuje i Pavel Hrzina z Fakulty elek-
trotechnické ČVUT. „Je kolem toho dost
mlhy,“ říká, „naši zákazníci, kteří unás testy
těchtobaterií chtěli, pozdějipoptávkuzruši-
li, protože se jimnepodařilo získat od firmy
vzorek.“Univerzitanakonecpředlonibaterii
otestovala, a tonazakázkusamotné společ-
nosti.Hrzinavýsledkynechtěl jakoobchod-
ní tajemství komentovat. Jak ale vyplývá
ze sdělení autora na webových stránkách
společnosti HE3DA, která patent vlastní,
účelembylopotvrzení tehdydeklarovaných

parametrů, jako je třebavyužitídeklarované
kapacity baterie. Tedy nikoliv potvrzení, že
jde o novou funkční technologii.
„Obecněsinemyslím,žebyvýrobekHE3DA

byl takový unikát, že to udělá revoluci mezi
baterkami.Může být ale určitě docela dobře
využitelný pro velká úložiště, případně ně-
které další specifické aplikace,“ říkáHrzina.
Otestovat si novou baterii chtěla také

firma Siemens, která pro velkoskladování
elektřiny využívá výrobky světových kolo-
sů Samsung a LG, avšak neuspěla. „O mož-
né obchodní spolupráci jsme dříve jednali.
K baterii námfirmaposkytla expertní zprá-
vuzezkušebnyČVUT,praxeSiemensu jeale
ověřovatparametryvlastnímměřením.Pro-
to jsmepožádali o zapůjčeníbaterie, firma ji
ale v požadovaném čase k dispozici nedala.
Tím další spolupráce skončila,“ potvrzuje
TomášHüner ze Siemensu.
Procházkova baterie nejspíš není až tak

převratným objevem, jak naznačovala řada
dřívějších prohlášení. Vynález měl lépe než
konkurence naplnit sny průmyslníků o ba-

terii, která uspíší masové rozšíření elektro-
mobilůaumožní efektivníukládání energie
zvětrnýchči slunečníchelektráren.Vyjádře-
ní expertůvšaknaznačují, že je spíše jendal-
šímtypembaterie,byťsurčitýmivýznamný-
mi vylepšeními. „Je výborná z hlediska bez-
pečnosti, recyklovatelnosti. Ideálně se hodí
jakoúložiště energieproklasické stacionár-
nízdroje.Zatyrokyměskutečněpřesvědčili,
že z hlediska bezpečnosti je fajn, nic se tam
nepřehřívá, i když se více článkůnabíjí a vy-
bíjí, je tamdobrý transportproudu,“ vypočí-
távávědkynězoddělení elektrochemických
materiálů Heyrovského ústavu Akademie
věd Markéta Zukalová, jejíž pracoviště se
podílelonavývoji akumulátoru. Ipodleníby
baterie šanci na trhu určitěmítměla.
Podobně to vidí i předseda výkonné rady

Asociace nanotechnologického průmyslu
Jiří Kůs. „Opakovaně říkám, že ta baterie je
výjimečná svojí robustností, nehořlavostí
a celkově bezpečností. Díky odlišné kon-
strukci tam kromě elektrolytu není žádný
hořlavýmateriál,“ uvedl Kůs.

Vyšší množství energie než konkuren-
ce, což Procházka zpočátku proklamoval,
však článek nejspíš neuskladní. Při stejné
kapacitě je o něco těžší a objemnější, než
vyrábí soupeři. „Zatímco v některých para-
metrech jsou baterie HE3DA světově výji-
mečné, v jiných za konkurencí naopak za-
ostávají. Kapacitu v poměru ke hmotnosti
mají na hodnotě 100Wh/kg, zatímco li-ion
články světových výrobců, jako je Samsung
SDI, LGChemneboPanasonic, už dnes pře-
sahují hodnotu 250 Wh/kg. Procházkovy
baterie jsou tedy těžší a objemnější,“ napsal
nedávno na iHNed.cz šéfredaktor serveru
Hybrid.cz JanHorčík.
U utajovaného černého prášku plnící-

ho jednotlivé články je podle Pavla Hrziny
zČVUTklíčové, v jakémpoměru jsou vněm
namíchány jednotlivésložky. „To jeto,kolem
čeho se vše točí. Jak namíchat prášek, aby
dokázal reagovatvevelkémobjemu.HE3DA
šlacestoutlustší vrstvyaktivníhomateriálu
včlánku,ostatní výrobcimají spíševětšípo-
čet tenkýchvrstev,kteréseskládajínasebe,“

O prohlídku továrny byl zájem
Spoluvlastník HE3DA Vladimír Jirka
(v trojici na snímku vlevo) předvádí
účastníkům slavnostního otevření
továrny jeden z bateriových systémů
svého podniku. Veškerá prezentace se
děla venku, do výrobní haly majitelé
veřejnost, prý kvůli utajení technologie,
nepustili.
Foto: HN – Petr Dohnal

Martin Biben, Jana Klímová
autori@economia.cz
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Sjelo se tisíc lidí
Výklad k technologii podal
sám vynálezce baterie Jan
Procházka (foto nahoře),
nové továrně popřál úspěch
i předseda Senátu Miloš
Vystrčil (na snímku uprostřed
s Radomírem Prusem).
Níže pohled na celý areál
a předváděčka sváření –
zdrojem energie byla
Procházkova baterie.
Foto: HN – Petr Dohnal

vysvětlujeHrzina technologickoupodstatu
novinky.

Velcí investoři zatím chybí
V roce 2015 Procházka, který s Prusem spo-
lečnostHE3DAspoluvlastní, oznamoval, že
firmajednás10potenciálnímivelkými inves-
tory. V březnu 2016 přivedli čínského mili-
ardáře Chu Jüan-pina, který měl do výroby
baterie investovat 2,7 miliardy korun. Brzy
však z dohody sešlo, a když čeští partneři
Číňanyobvinili zpokusuukrást technologii,
chtěli se snimi i soudit opětmilionůeur, jež
Chu před rozchodem proinvestoval. Od té
doby Prus s Procházkou žádného význam-
ného investora nepředstavili.
S firmou neuzavřel žádné smlouvy ani

ČEZ. „Vminulostiněkolikkontaktůproběh-
lo, alebezvýsledku.ZaměřeníHE3DAzatím
není připraveno na masovou elektromobi-
litu osobních vozů, což jsou naše záměry,“
vysvětlujemluvčí společnostiLadislavKříž.
Polostátnífirmapřitomletoszískalapodíl

na průzkumu obřího českého ložiska lithia
naCínovcia také investovaladokonkurenč-
ního projektu na výrobu baterií na soused-
nímSlovensku.Gigatovárnunaautobaterky
tu od konce loňského roku staví firma Ino-
batAutovespolečnémpodnikusamerickou
technologickou firmouWildcat Discovery
Technologies a ČEZ doní spolu s dalšími in-
vestoryvložil formoupůjčky 10milionůeur,
tedy 260milionůkorun, za které budemoci
v budoucnu získat akcie. Lidé zČEZnevylu-
čují ani vlastní projekt doma. „Prověřujeme
výstavbu továrny na baterie do elektromo-
bilů voblasti severníchČechnebonaKarlo-
varsku,“ potvrzuje Kříž.
Na rozdíl odvýstavbynaSlovenskunezís-

kala HE3DA podporu pro gigatovárnu ani
od státu. Zatímco slovenská vláda Inobatu

manažerů z oboru i osoba Radomíra Pru-
se. Jeho podnikatelský příběh některé vede
k ostražitosti.
V letech 2013 až 2016 tři roky pobýval

na Seychelských ostrovech, protože byl
v Česku v roce 2013 spolu se společníky ob-
viněn z úvěrových a dotačních podvodů
za stovky milionů korun. Firmy typu Sie-
mensby jen těžkovysvětlovaly svýmakcio-
nářům, proč investovat peníze do projektu
vedeného člověkem obžalovaným z podvo-
du. Prus však nakonec dosáhl zrušenímezi-
národního zatykače a vrátil se domů, aby se
dostavil k soudu.Tenhovroce2017částiob-
vinění zprostil, definitivně však o jeho vině
dodnes nerozhodl. Prus se letos jako nezá-
vislýkandidátdokonceucházívkarvinském
volebním obvodě o funkci senátora.

Výroba několika kusů denně
Před pěti lety Procházka prohlásil, že bate-
rie podle jeho vynálezu by se mohly vyrá-
bět v roce 2016, a o rok později se v novém
oznámenípočítalonejpozději skoncemroku
2019.Poloprovozní linkuvpražskýchLetňa-
nech, která zvládla několik kusů prototypu
denně, nakonec HE3DA otevřela v prosinci
2016, továrnuvHorníSuchéteď.Z její výrob-
ní linky, která zatím zabírá asi třetinu plo-
chy haly velikosti fotbalového hřiště, zatím
vyjíždí jen několik baterií denně.
Prus všechny pochyby odmítá. „Jsme

ve zkušebním roce nula. Dáváme si obrov-
skoupráci se svařovánímkontaktů, vyvíjeli
jsme vlastní laserovou technologii, baterii
jsmepřipřevodudovýrobyváhověodlehčili
o50procent.Protivšemškarohlídůmmáme
parametry ještě lepší než u prototypu. Pří-
ští rok výroba dosáhne plného výkonu sou-
časné linky 200 megawatthodin, což bude
zhruba 50 baterií za hodinu. Od ledna to už
pojede,“ slibuje.
Plány ještěmohounarazitnapotíže s cer-

tifikáty. ŽeProcházkovubaterii čekajímno-
hé schvalovací procesy, ukazuje jeho dialog
s Prusemna tiskové konferenci po otevření
závodu. „Dnes máme certifikace TÜF SÜD
aTÜFRheinland, nejvíce si cenímcertifika-
ce americké Intertek, jsou uznávané po ce-
lém světě. Takže dnes nic nebrání tomu,
abychom zítramohli dodávat do jakéhoko-
li státu,“ prohlásil jako obvykle sebevědo-
měPrus.Procházkaalehovořil trochu jinak.
„Certifikace jsou na začátku jako celá tahle
technologie. Snaha získat certifikáty, třeba
od TÜV, to zabíralo mnoho času, dva roky
jsme hovořili o tom, že certifikujeme, než
se vůbec podařilo někam dostat baterky,
a aby se tímněkdo zabýval. Dnes už je cesta
lépeprošlapaná,nazákladní certifikaceplus
dohled, to znamená například CE, budeme
pravděpodobně potřebovat kolem čtyřmě-
síců.Doufáme,ževúnorubychommohlimít
všechny certifikáty, které umožní uvedení
produktu na trh.“
Podle předsedy Asociace pro akumulaci

energie AKU-BAT Jana Fouska to je s certi-
fikátyopravdusložitější,nežříkáPrus. „Není
pravda, že certifikáty opravňují k vývozu
výrobkůdovšechzemí světa.Napříkladpro
uváděnína trhvzemíchEUjeuelektrotech-
nických výrobků zásadní takzvané prohlá-
šenío shodě (CE), případněsouladsnárodní
legislativouproneharmonizovanévýrobky.
Certifikáty uznávané ve více státech světa
jsou navíc dražší než lokální,“ osvětluje.
Konkurence ve výrobě baterií neustále

roste. Nové články vyvíjí řada firem, po svě-
tě se nyní buduje více než stovka továren
a téměř všechny mají mít mnohonásobně
vyšší kapacitu než ta v Horní Suché. Roz-
jet co nejdříve výrobu a produkovat zisk,
jenž uspokojí současné investory a přivede
nové, kteří umožní rozšíření podniku, bude
klíčové.Prusale zbudoucnosti obavynemá.
„Fabrik s velkými čísly je ohlášeno hodně,
třeba ve Švédsku, ale dodnes ani nekoply.
Postupnebudetakrychlý,poptávkapobate-
riíchbudeobrovskáa továrnybudouvysáty
nejméně 10 let. S odbytem problém nevi-
dím. Závisí to spíše na tom, kolik dokážeme
vyrobit. Cílová kapacita naší továrny je asi
15 gigawattů za 10 let. Věřím, že my na špič-
ce budeme,“ nenechává se odradit od svých
představ.

poskytla 127milionůkorun,ministr průmy-
slu a dopravy Karel Havlíček nedorazil ani
naotevření fabrikyvHorníSuché.Podle jeho
slovnešloovýraznedůvěry, návštěva semu
prostěnevešladoprogramu. „Nemámotom
projektu žádné speciální informace. Znám
ale panaProcházku ještě ze svého bývalého
podnikánívnanotechnologiích.Vím,že je to
slušnýčlověksmnohanápadyavizemi,“ řekl
ministr na dotaz HN, co si o celé akcimyslí.
Prus i Procházka připouštějí, že vývoj au-

tobaterieproněnynínenízásadní. „Soustře-
ďujeme senaenergetiku, napříkladúložiště
solární energie, pro elektromobily jsme vy-
vinuli dobíjecí stanice. Elektromobilitě se
dobudoucnachcemetakévěnovat, vyvíjíme
například baterii pro závodní kamionAleše
Lopraise na Rallye Dakar,“ říká Prus. Spo-
lečnost tak zatím dokončila zejména vývoj
akumulátorusvyužitímjakovelkokapacitní
záložní avyrovnávací zdroj venergetice. Její
bateriemohousloužit iproukládáníenergie
pro domácnosti, například ze střešních so-
lárních panelů. Firma vyvinula i prototypy
startovacích autobaterií a první baterie pro
elektromobily.
Financování továrnyvHorníSuché, ofici-

álně otevřené minulý týden, zatím zajistila
skupina Battery Unite. Momentálně sdru-
žuje téměř 297 akcionářů společnosti Mag-
na Energy Storage, jež továrnu vybudovala.
Podle prezidenta skupiny Jaroslava Kučery
jsoutopředevšímčeštípodnikatelé. „Převáž-
ně jsoumezi nimimajitelé společností jako
fyzickéosoby, je tamipárprávnickýchosob.
Průměrnávelikost jejich investiceodpovídá
vydělení částky 1,4miliardy třemi sty. Žádní
extrémně velcí investoři tamnejsou,“ říká.
Jedním z důvodů, proč nakonec zůstalo

jen u malých českých investorů, může být
podle neoficiálních vyjádření některých


