
Jaká je situace v Česku?
Kromě toho, že v zemědělské praxi již
fungují do značné míry autonomní
traktory, v osobní a hromadné dopravě
jsou autonomní vozidla stále ještě
otázkou budoucnosti. Stupeň 3 (viz
obr. 1) je již v některých zemích světa
implementován na dálnicích. Stupeň 5,
tedy plná automatizace, už je v
zahraničí také v provozu, ale jen v
testovacích režimech či v uzavřených
areálech jako jsou kampusy, letiště,
továrny atd., kde neplatí běžná
pravidla silničního provozu a kde si
tato pravidla určuje sám vlastník
daného areálu.

Autonomní vozidla

Příklady uplatnění v současnosti i budoucnosti
Na venkově dochází k uplatnění autonomní dopravy jen v testovacím provozu. Následující body se budou
projevovat pravděpodobně až od 40. či 50. let tohoto století. Předpokládá se, že by se autonomní vozidla mohla
uplatnit v následujících oblastech:
➔ Podpora migrace obyvatel z měst do odlehlých venkovských oblastí - nejprve při dálnicích, kde je využitelná
úroveň samořídícího auta 3, později kdekoliv. Dojíždění na delší vzdálenosti již nebude tak náročné, protože člověk
během dané jízdy může pracovat či relaxovat atd.
➔ Zajištění individuální dopravy pro sociální skupiny z dnešní individuální mobility vyloučené, resp. závislé na řidiči -
lidé nevlastnící řidičské oprávnění, děti a mládež pod 18 let, zdravotně nezpůsobilí k řízení, senioři.
➔ Zajištění cenově dostupné veřejné dopravy na venkově – cena bude snížena o osobní náklady na řidiče.
➔ Autonomní traktory mohou přinést snížení nákladů na zemědělskou výrobu (opět úspora za osobní náklady
potenciálního řidiče) především tam, kde jsou dobré podmínky pro využití autonomních traktorů (krajiny s velkou
průměrnou rozlohou jednotlivých půdních bloků – tedy i v Česku).

V této části jsou brány v úvahu dva základní typy vozidel – zaprvé, osobní auta a tzv. shuttly pro veřejnou dopravu,
zadruhé autonomní traktory. Americká společnost Society of Automotive Engineers International (SAE) definuje pět
stupňů úrovně autonomie vozidel. U osobních aut zahrnuje pátý stupeň plnou automatizaci – pasažér (již ne řidič, ten
v tomto stupni již neexistuje) zadá cíl, kam jej auto doveze, dotyčný se tak nemusí řízení vůbec věnovat. Za případné
škody vlivem dopravních nehod pak pravděpodobně budou ručit samotní výrobci či provozovatelé aut, nikoli cestující.

Možná rizika a bariéry pro uplatnění na českém venkově
Tak jako v jiných zemích, ani v Česku zatím neexistuje žádná relevantní legislativa a převažuje mnoho nejistých bodů v
oblasti autonomní mobility. Specifickým faktorem akceptace autonomních vozidel na venkově může být větší
konzervativnost lidí bydlících především v periferních venkovských oblastech, které může brzdit jejich nasazení pro
venkovskou dopravu.
U samořiditelných traktorů může být problematickým faktem to, že mají lepší výkon na velkých polích, což může
umocnit nebezpečí pokračujícího tlaku na scelování polí a s ním spojené ubývání přirozených biotopů a protierozních
prvků. Obecně se příliš velký vliv na rozvoj venkovských komunit od autonomních traktorů očekávat nedá – ke zvýšení
zaměstnanosti na venkově pravděpodobně nepomohou, spíše naopak (byť již dnes je význam zemědělství pro
zaměstnanost na venkově zanedbatelný a toto odvětví se spíše potýká s nedostatkem pracovní síly). Samořiditelné
traktory tak mohou zvýšit konkurenceschopnost jednotlivých venkovských podniků, nikoli venkovských komunit.

Zdroj: Ministerstvo dopravy ČR (2017), vlastní zpracování

Zacíleno na budoucnost bez řidičů
V kontextu venkova se předpokládá, že autonomní vozidla by mohla výrazně usnadnit dojíždění za prací do
vzdálených center, zpřístupnit individuální automobilovou dopravu doposud opomíjeným skupinám obyvatel, a také
zlevnit veřejnou dopravu, což by výrazně snížilo negativní dopady trendu urbanizace na český venkov. Autonomní
traktory by mohly přispět ke zvýšení produktivity práce na venkově.
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Obr. 1 Pět stupňů úrovně autonomie vozidel



Jaká je situace v Česku?
Co se týká aditivní výroby, na úrovni provozů je rozvíjena několika firmami cca 15 let. Jde především o oblast
zpracování polymerů, avšak vlastní vývoj polymerních 3D systémů českými firmami je realizován teprve několik
posledních let. Nicméně jde o segment dynamický a prosazující se, a to nejen v byznysu, ale i v domácím kutilství.
Naproti tomu aditivní výroba s použitím kovů a jiných materiálů se nachází jen v raných fázích rozvoje. Roli
pravděpodobně hraje potřeba několikanásobně vyšších investic jak do vývoje, tak do realizace, neboť výrobní
náklady jsou velmi vysoké.

Rozptýlená výroba

Příklady uplatnění v současnosti i budoucnosti
Distribuce výroby a především aditivní výroba vytváří jistý prostor pro nezávislost ekonomických subjektů. Nejčastěji se
bude jednat o možnost opravy vadných či rozbitých součástek do velkých strojů a těžké techniky používané ve výrobě
potravin, zemědělství a lesnictví. Reálný je vznik center - malých továren (laboratoří/dílen) vybavených 3D tiskárnami,
které by na žádost zákazníka vyrobily potřebné výrobky/součástky.

Rozptýlená výroba je definována jako decentralizovaná výroba geograficky rozptýlených výrobních zařízení
umožňující blízkost producenta a spotřebitele nebo zdrojů. Rozptýlená výroba není nový koncept – vlastně se vyvíjela
jako jeden směr od počátku průmyslové revoluce a nezanikla ani v době vysoké koncentrace výroby do průmyslových
aglomerací. Do jisté míry se uplatňuje rozptýlená výroba i v dnes módních konceptech cirkulární ekonomiky a
bioekonomiky, kdy obojí podporuje využití a lepší cirkulaci lokálních zdrojů, což je pro prosperitu venkova klíčové.
Avšak souběžně je zde nový směr v rozptýlené výrobě, který představuje využívání aditivního způsobu výroby (3D
tisku) dle 3D digitálních dat, která mohou být poskytována prostřednictvím cloudových úložišť – tedy online dle
potřeby. Technologický systém je označován jako aditivní výroba nebo cloudová výroba. Ve své nejvyšší podobě
představuje možnosti stahovat návrhy jednotlivých produktů v digitální podobě a následně velmi rychle
zprostředkovat jejich produkci v daném místě – tedy výrobu pomocí 3D tiskárny

Zacíleno na 3D tisk
Tradičně pojatá geograficky rozptýlená výroba přispívá k ekonomické životaschopnosti venkova a sociální stabilitě
(udržení výrobně vzdělaných lidí na venkově a udržení pracovních míst obecně), proto zřejmě bude zachována a bude
se rozvíjet. Výhodou 3D tisku a aditivních technologií je přiblížení výroby ke spotřebiteli a nízká závislost podnikatele na
pracovní síle. Celý řetězec výroby může být koncentrován na jednom místě na venkově - od designu, po výrobu a
distribuci (např. přes e-shop) produktu ke konečnému zákazníkovi – tímto tak na venkově může být zadržena přidaná
hodnota a mohou vznikat dobře placená pracovní místa s vysokou přidanou hodnotou.

Možná rizika a bariéry pro uplatnění na českém venkově
Bariérou jsou zejména vysoké nároky na znalosti provozovatelů v oblastech IT, geometrie, materiálového inženýrství,
chemie a to i v případě využití cloudové technologie. Ačkoliv shora argumentujeme přínosy pro lokální ekonomiku,
paradoxně může mít rozptýlená výroba, a především aditivní výroba negativní sociální dopady na venkovské komunity;
zřejmě hrozí dramatická individualizace aktivit venkovských aktérů, kteří budou více propojeni se světem než s lokální
komunitou.



Jaká je situace v Česku?
Decentralizované chytré sítě jsou pilotně testovány
v česku i v zahraničí. V Česku jsou chytré sítě
(smart grids) testují v mikroregionu Vrchlabí. Také
byla založena Technologická platforma pro chytré
sítě (smart grids). Hlavní překážkou implementace
chytrých sítí v České republice - a tím
decentralizovaných zdrojů energie - je absence
flexibilního systémůměření a řízení odběru.

Decentralizované energetické systémy

Příklady uplatnění v současnosti i budoucnosti
➔ Venkovské lokality mají obrovskou příležitost k decentralizaci s ohledem na dostupný potenciál obnovitelných
zdrojů energie (bioplynové stanice, solární elektrárny a větrné elektrárny). Tento potenciál lze využít jako základ pro
vytváření chytrých decentralizovaných systémů na úrovni obcí a mikroregionů, resp. podniků nebo domácností. Mezi
hlavní příklady v ČR patří následující projekty.
➔ Testováno v mikroregionu Vrchlabí - projekt Smart region Vrchlabí byl zaměřen především na automatizaci sítí
nízkého a vysokého napětí a na ostrovní provoz v případě poruchy v nadřazené síti.
➔ V projektu Interflex bude v Česku testována integrace obnovitelných a decentrálních zdrojů do distribuční
soustavy, akumulaci elektrické energie a integrace dobíjecích stanic pro elektromobily do distribuční soustavy.
➔ V rámci rekonstrukce vzdělávacího a rekreačního střediska FS ČVUT v Herbertově byla instalována chytrá síť
propojující tři alternativní zdroje energie: solární, geotermální (tepelné čerpadlo) a vodní. Vedle zajištění plné
energetické autonomie střediska, síť slouží jako demonstrační zařízení pro studenty.

Decentralizované zdroje energie zahrnují jednak obnovitelné zdroje energie (OZE) jako jsou např. větrná, solární,
geotermální a vodní energie a energie založená na biomase ale také zemní plyn, který je používán v malých lokálních
elektrárnách a teplárnách. Decentralizované energetické systémy jsou alternativou centralizovanému systému ve
dvou směrech, a to za zaprvé v neelektrifikovaných nebo zranitelných oblastech, kde centrální síť selhává a zadruhé
v chytrém řízení odběru elektrické energie (chytré sítě/smart grids) zejména ve spojení s využíváním jednoho nebo
více obnovitelných zdrojů. I když existují oblasti, kdy je napojení na centrální síť nedostatečné (např. ve Šluknovském
výběžku) a výpadky centrální sítě především z důvodů extrémů počasí nejsou výjimkou, z hlediska rozvoje venkova je
zřejmě důležitější trend chytrého řízení odběru elektrické energie.

Rizika a bariéry spojené s uplatněním
Česká vláda v součinnosti se třemi největšími distributory energie podporuje spíše centralizovaný systém energie.
Vedle toho probíhá soupeření mezi zastánci současného centralizovaného režimu se zastánci nastupující výroby a
distribuce decentralizované elektřiny. Pro přechod na decentralizované zdroje energie, nebo alespoň pro nárůst jejich
podílu na zásobování elektřinou, je potřeba uvést do života chytré sítě (smart grids), přičemž základem je inteligentní
měření spotřeby. Technologie může přinést i rizika, jako například budování solárních elektráren na zemědělské půdě
a případně nepříjemný světelný odraz panelů do krajiny; zranitelnost decentralizované sítě v případě že není dobře
koordinována a účastníci nekooperují (černí pasažéři), a dále je zde problém stability dodávek energie (solární
nefunguje v noci, větrná bez větru) a výpadků malovýrobců (zřejmě snadno řešitelné propojením sítí, navíc
decentralizace neznamená úplné zrušení centrální sítě).

Jak fungují chytré sítě?
Principem chytrých sítí je jednak umožnit zákazníkům
efektivně řídit spotřebu prostřednictvím chytrého
elektroměru a spotřebičů reagujících na cenu dodávané
elektřiny. Dále chytré sítě mají přispět ke stabilizaci
energetické soustavy při využívání OZE. V současnosti je
tento problém výkyvů dodávky energie z OZE v ČR řešen
pouze další centralizací a propojováním sítí na úrovni
EU. Potenciál chytrých lokálních sítí je však velký a mohl
by omezovat ztráty (jak finanční, tak energetické) při
přeshraničním nákupu a transportu elektrické energie.

Zacíleno na udržitelnost
Využíváním obnovitelných zdrojů energie dochází
bezesporu ke snížení negativních účinků na další eskalaci
klimatické změny. Kromě toho chytré sítě mohou zvýšit
energetickou autonomii regionů i jednotlivců –
bilancování produkce a spotřeby energie na regionální
úrovni vytváří zpětnou vazbu, která může lépe
podporovat zájem lokálních politiků, podnikatelů a
veřejnosti o rozvoj produkce OZE. Decentralizovanou
výrobou energie vzniká přidaná hodnota v místě, a
zároveňmohou vznikat nová pracovní místa.



Jaká je situace v Česku?
UAV nacházejí uplatnění v široké škále činností, případně je jejich další využití ve fázi technologického vývoje a
testování. V praxi fungují soukromé subjekty poskytující služby zaměřené na sběr dat pomocí dronů v oblasti
zemědělství či pro monitoring krajiny (například těžební oblasti), případně pro monitoring staveb. Drony jsou v
neposlední řadě využívány ve výzkumu, například v oblasti ochrany přírody či pro tvorbu 3D modelů krajiny. Zcela
běžně jsou drony využívány pro hobby, či pro komerční účely – například pro propagaci turisticky atraktivních
území či objektů. Pro budoucnost dronů na českém venkově bude směrodatná legislativa na evropské úrovni. Ta
například umožňuje let dronu pouze ve vzdálenosti na dohled pilota, což limituje využití třeba právě v zemědělství
či ve výzkumu krajiny. Z těchto důvodů není téma dronů v logistice považováno v blízké budoucnosti za relevantní.

Drony

Příklady uplatnění v současnosti i budoucnosti
➔ Zemědělství - zásadní téma v rámci propojení technologie dronů a proměn českého venkova. V odborné literatuře
je spojení UAV a zemědělství shrnuto pod pojmem tzv. precizního zemědělství či chytrého zemědělství.
➔ Lesnictví, ochrana přírody - drony mohou napomoci k účinnému rozhodování v oblastech lesního hospodářství a
ochrany přírody a krajiny. Zajímavým příkladem z praxe je využití dronů pro mapování starých drenážních systémů na
polích, což by mohlo do budoucna přispět k efektivnějšímu hospodaření s vodou a její retenci v krajině.
➔ Policie, hasiči, IZS - policie a hasiči již začínají s technologií pracovat. V tuto chvíli je otázkou, zda např. policie bude
drony využívat k prevenci (např. monitoring dopravní situace) nebo i k zásahům. Přínosem v této oblasti bude celkově
možnost sledovat situaci v reálném čase amožnost rychleji zasahovat.
➔ Státní správa – drony mohou sloužit pro sběr aktuálních a detailních dat např. pro analýzy za použití geografických
informačních systémů, které v současnosti státní správa běžně využívá. Na základě těchto dat by mohly příslušné
úřady lépe rozhodovat např. v otázkách územního plánování, budování infrastruktury apod.
➔Místní nadšenci, místní samospráva - pro propagační videa a snímky daných obcí, krajiny.

Bezpilotní letecká zařízení (UAV - unmanned aerial vehicle), zahrnují zařízení, jako například bezpilotní letouny,
vrtulníky, multikoptéry a další. Pojem dron by měl být správně používán jen pro zařízení s vertikální dráhou vzletu a
přistání, avšak v praxi se ujal všeobecně pro označení bezpilotních leteckých zařízení.

Možná rizika a bariéry pro uplatnění na českém venkově
Pro implementaci dronů bude určující nastavení vhodného legislativního rámce. Drony představují hrozbu z hlediska
ochrany soukromí, bezpečnosti (hrozba zneužití dat i zařízení samotných např. k fyzickým útokům, hackování
softwaru) a rovněž mohou být především na venkově negativně vnímány jako narušitelé klidu, a to vzhledem k
hlučnosti zařízení. Pokud se technologie rozšíří a výskyt UAV ve venkovském prostoru bude na bázi každodennosti, lze
očekávat rozporuplné přijetí. Např. pohyb v přírodě již nemusí přinášet pocit uvolnění s vědomím, že se může v
dohledu objevit dron vybavený kamerou.
Další bariérou může být nedostatek finančních prostředků - jak v případě pořizování dronů tak v případě placení
soukromých subjektů poskytujících služby v oblasti analýzy dat pořízenými drony. Zde je třeba vzít v potaz fakt, že
určité informace dokážou pořídit dnes již běžně dostupné letecké snímky. A nakonec může implementaci bránit
nedostatek kvalifikované pracovní síly, která by uměla s technologií zacházet. Zde se nejedná jen o samotné ovládání
dronu, ale i o výše zmíněné zpracování získaných dat.

Zacíleno na krajinu
Drony mohou mít širokou škálu funkcí - od sběru dat po logistiku (druhé jmenované se v kontextu poměrně hustě
zalidněného českého venkova nejeví jako reálné). Zařízení vybavené senzory slouží ke sběru dat o zemském povrchu,
jako například o stavu lesů, zemědělských plodin, apod. Získání dat je rychlé, přesné a umožňuje přehled i v jinak
těžko přístupném terénu. Celkově tak drony mohou přispívat k adaptaci na klimatické změny, nebo v lepším
případě k jejímu předcházení a snižování environmentálních tlaků.



Jaká je situace v Česku?
Využití cloud computing rychle narůstá, stává se běžnou praxí (technologií) i u malých a středních podniků, státní
a veřejné správy. Ve vyspělých ekonomikách se internet věcí rozšiřuje velkým tempem. Tento odhad odráží rychlé
zavádění internetu věcí v několika oblastech. Firmy pomocí něj efektivně řídí výrobu a distribuci produktů,
minimalizují náklady, např. optimalizují spotřebu energie. Samosprávy realizují koncept tzv. smart cities, kterým
se snaží o zvýšení kvality života ve městech. Vlády zavádějí systémy eGovernment (v kombinaci s cloudovou
technologií). V Česku se oblast internetu věcí rozbíhá pomaleji, což souvisí mimo jiné i s dostupností měřicích
čidel. Nicméně podle odhadů je už projektů v této oblasti v České republice několik set. K typickému využití patří
dálkové odečty elektroměrů či vodoměrů, chytrá parkoviště, varování před záplavami, hlídání úniků kapalin či
plynů nebo monitoring kvality ovzduší.

Cloudové technologie a internet věcí

Příklady uplatnění v současnosti i budoucnosti
➔ Cloud computing - řada podniků a institucí využívá cloud computing pro spravování svých ekonomických a
manažerských agend. Cloudová technologie se rovněž prosazuje v technologii rozptýlené výroby, kdy se výroby
komponentů distribuují do dodavatelských firem, které přejímají nejen projektové dokumentace, ale i přímo řídící
kódy digitálně řízených strojů od centrální firmy. Řada aplikací se dostává i do vzdělávání, e-learning se stává vlivným
trendem. Na úrovni obcí se nabízí zavést eGovernment a celkově elektronizovat státní správu, která by usnadňovala
komunikaci s veřejností a mezi úřady.
➔ Internet věcí – se uplatňuje jak v průmyslu (silná role v konceptu Průmysl 4.0), tak v zemědělství, případně i v
obchodu. Pomalu se internet věcí prosazuje v některých systémech řízení v domácnostech (energetická optimalizace,
zabezpečení domácnosti apod.). Někteří odborníci vnímají u těchto technologií potenciál v překonávání odlehlosti
venkovských oblastí. Kromě toho tato technologie může sloužit ke sběru dat např. oblasti kvality ovzduší, stavu hladin
vodních toků apod.

Cloudová technologie je považována za zlomovou inovaci. Jde o dodávání ICT služeb (jako jsou datová úložiště,
software, emailový klient apod.) vzdáleně, přičemž uživatel má (odkudkoliv) přístup pomocí internetu a internetového
prohlížeče. Jinými slovy tento model umožňuje, že datové servery nemusí být provozovány v budově podniků či
úřadů, ale v datových centrech, která poskytují dostatečný výkon a zajišťují provozní a bezpečnostní standardy, jejichž
význam stále roste.
Internet věcí je založen na vzájemné komunikaci elektronických zařízení. Komunikace probíhá přímo, bez nutnosti
zapojení člověka. Data sbíraná senzory z různých zařízení a z různých míst procesů mohou zrychlit a optimalizovat
procesy, hlídat normované hodnoty, a tak předcházet některým škodám způsobeným selháním lidského faktoru.

Možná rizika a bariéry pro uplatnění na českém venkově
Je třeba brát na vědomí, že i přes proklamovanou bezpečnost uložených dat přetrvává riziko jejich ztráty nebo
nedostupnosti v důsledku technických problémů (případně vlastní neopatrnosti) a vzrůstá riziko, že budou data
někým napadena. Další problém spočívá v nízké kapacitě venkovské infrastruktury (nedostatečném pokrytí rychlým
připojením). Protože se jedná o technicky poměrně náročná řešení, je důležité vyhledávat poskytovatele technologií a
správce zařízení, kteří se jeví jako důvěryhodní a mohou garantovat férové jednání. V tom, aby byly obce schopné se v
tomto zorientovat by mohla pomoci znalostní podpora obcí.

Zacíleno na efektivitu
Cloudové technologie a internet věcí jsou do značné míry
součástí výše ostatních představených technologií (drony,
aditivní a rozptýlená výroba, aditivní výroba, apod.).
Cloudové technologie zlepšují přístup k potřebnému
software i v periferních venkovských oblastech (avšak za
předpokladu kvalitního internetového připojení). Koncepty
cloudové technologie a internetu věcí netvoří jeden
systém; aplikace obou konceptů je v zásadě nezávislá,
uplatnění obou společně může však znásobit efekty (vytváří
synergie). Kombinace technologií může vypadat tak, že
senzory sbíraná data jsou ukládána v centrálním
cloudovém úložišti, kde mohou být dále analyzována.
Technologie tak díky sofistikovanému systému řízenímohly
významně snížit náklady na ICT, energie apod.



Jaká je situace v Česku?
Výzkum a vývoj v těchto oblastech probíhá především
v zahraničí (Nizozemsko, USA a další).
Z firemního pohledu pak některé fast–foodové firmy
investovaly do start-up projektů, které se přímo
zabývají otázkou, jak tuto technologii zlevnit a přenést
do praxe. Podle dostupných informací se
výzkumu v této oblasti věnuje jediný český start-up
Bene Meat Technologies, který spolupracuje se
zahraničními partnery. Této firmě se již podařilo
vyvinout první vzorky svalových buněk produkovaných
v laboratoři.

Budoucnost produkce potravin

Příklady uplatnění v současnosti i budoucnosti
Technologie “produkce masa ze zkumavky” byla poprvé představena v roce 2013. Technologie však byla extrémně
finančně náročná (E15, 2013). V roce 2013 bylo předpovídáno, že v roce 2020 bude uměle vyrobený hamburger stát 10
amerických dolarů (ČT, 2018). Nicméně i přesto vývoj ve světě stále pokračuje - aktuálním cílem je snížení ceny uměle
produkovanéhomasa tak, aby bylo srovnatelné s masem ze zemědělství.

Rizika a bariéry spojené s uplatněním
Hlavní překážky pro rozšíření této technologie jsou podle dostupných informací technologické kapacity, hygienicko-
byrokratické překážky a potenciální odpor spotřebitelů.

V rámci tohoto tématu je třeba brát na vědomí novou revoluční technologii, a to produkci masa prostřednictvím
pokročilé biotechnologie. V současné době jsou rozvíjeny dva základní směry - využití kmenových buněk a
syntetická produkce “masa” z rostlinných buněk s využitím geneticky modifikovaných organismů (GMO). Kromě
těchto kontroverzních technologií lze do budoucna očekávat další trendy, které se s velkou pravděpodobností
mohou stát také nositeli důležitých změn v oblasti produkce potravin. Tyto změny se odehrávají jak na úrovni
produkce a zpracování, tak také na úrovni samotné spotřeby. Příkladem je entomofágie (využívání hmyzu v
potravinách) a alternativní potravinové sítě s důrazem na potravinovou suverenitu. Ve srovnání s “masem ze
zkumavky” je entomofágie ve skutečnosti zmiňována jako více pravděpodobný scénář tranzice než syntetická
produkce masa, která stále naráží na významné technologické a legislativní překážky.

Zacíleno na maso
Syntetická produkce masa může přispět k řešení problémů stávajícího systému produkce potravin, který čelí v
současné době mnoha výzvám. Produkce masa v průmyslovém zemědělství naráží na limity udržitelnosti z hlediska
sociálně-kulturního, ekonomického i ekologického (v souvislosti s klimatickou změnou). Z tohoto důvodu je
diskutována možnost syntetické produkce masa, která by zastavila růst globální poptávky po mase a uspokojila by
spotřebitelskou etiku, kdy roste citlivost spotřebitelů vůči týrání zvířat v konvenčních velkochovech.

Jak se vyrábí „maso ze zkumavky“?
První technologie je více radikální z hlediska své novosti.Mění totiž od základů zemědělství a produkci potravin, jak jej
známe. Technologie využívá kmenových buněk, které u živých organismů zajišťují regeneraci tkání. Zdrojové kmenové
buňky pro masovou a tukovou tkáň jsou odebrány z živého zvířete a vloženy do inkubátoru, který simuluje prostředí
živého organismu. Tímto způsobem lze vytvořit maso, které obsahuje jak svalovou tkáň, tak také tuk (tj. dvě základní
složky běžných masných produktů). Druhá technologie staví na známých technologiích (např. fermentace), kdy se z
látek rostlinného původu vyrábějí živočišné bílkoviny, avšak současně zapojuje pokročilé postupy včetně GMO. Tato
technologie je z hlediska uplatnění v praxi blíže k realizaci, neboť není tak technologicky náročná. Na druhou stranu
staví na použití GMO, ke kterému existuje trvalý odpor mezi spotřebiteli v Evropě.



Připojení k internetu

Na druhou stranu komunitní život může být posilován
tím, že v případě, kdy člověk nemusí dojíždět do města
ve výše zmíněných případech (a především pak v případě
práce z domu přes internet), tráví více času na venkově.
Dále se v závislosti na připojení k internetu mohou
formovat nové znalostní uzly např. kolem tzv.
coworkingových center, tj. s jeho pomocí se lze snadněji
napojit na tahouny technologického vývoje z firemního
prostředí, rozvinout i nové sektory ekonomiky založené
na znalostech, a tak se připravit na případné přesuny
pracovních sil s nízkou přidanou hodnotou do jiných
regionů světa.

Jaká je situace v Česku?
Zatímco pevné připojení k internetu je v
městských oblastech samozřejmostí, na venkově je
dostupnost kvalitního připojení problematická (viz
Obrázek 1). Zatímco v Česku byl v roce 2018
vysokorychlostní internet dostupný pro 87 %
domácností, v rámci těch venkovských to bylo jen
64 %. Míra současného pokrytí je dána především
komerčním zájmem soukromých firem, kterým se
nevyplatí investovat do oblastí, kde návratnost
investice je pomalá – zde jde především o
venkovské oblasti. Pokrytí zde je tak často
zajištěno méně stabilním mobilním internetem či
připojením přes místní providery.

Příklady uplatnění v současnosti i budoucnosti
➔ Pokrytí vysokorychlostním internetem – v dosud opomíjených venkovských oblastech je klíčové pro další rozvoj
venkova. Ne vždy je nutné usilovat o připojení na základě rozšíření sítě optických kabelů. V menších sídlech,
neatraktivních pro komerční provozovatele, může dostačovat i signál mobilních operátorů či wi-fi připojení místních
providerů.
➔ Digitální gramotnost a odstranění digitální propasti – přínos internetu není univerzální (hraní her přes internet má pro
jedince jiný přínos než samovzdělávání přes internet), proto je třeba zajistit školení či dětské kroužky pro místní
obyvatelstvo za účelem posílení jejich digitální gramotnosti a odstranění digitální propasti mezi lidmi, kteří s internetem
umí pracovat a naopak.
➔ Budování znalostní ekonomiky na venkově – prostřednictvím uplatnění konceptů coworkingu, fablab, makerspace je
možno podpořit vznik znalostních uzlů, a následně i nových inovativních podniků na venkově. To může přispět k
ekonomickému růstu na venkově, vyšší interakci v rámci komunit, a také ke stabilizaci obyvatel v místě.
➔ Práce z domova – rozvoj práce z domova ve spojení s cloudovými technologiemi a vyšší náklonností zaměstnavatelů k
této formě práce může pomoci stabilizovat či dokonce přilákat kvalifikované obyvatelstvo na venkov. Za předpokladu
vyšší přítomnosti v místě a nižší míry dojíždění do měst se zvyšuje také předpoklad posílení místních komunit i ekonomik
nákupem u místních podnikatelů.

Možná rizika a bariéry pro uplatnění na českém venkově
Nedávná zkušenost v rámci programu Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost prokázala,
že vysokorychlostní připojení mezi velkou většinou zástupců venkovských obcí není vnímáno jako rozvojová priorita.
Dále, využití internetu pro budování znalostních uzlů (např. coworkingová centra v menších městech) vyžaduje
přítomnost kvalifikovaných leaderů a nadšenců v IT oboru. Významnou bariérou pro větší začlenění venkova do znalostní
ekonomiky je nižší průměrná vzdělanostní úroveň obyvatelstva v periferních venkovských oblastech.

Na venkově se nabízejí dva základní způsoby připojení k internetu – pevné (přes kabel kabelové televize či DSL pevné
telefonní linky) a mobilní (bezdrátový internet mobilních operátorů či místních providerů), přičemž platí, že první
varianta nabízí kvalitnější či stabilnější připojení především při nepřízni počasí. Z pohledu uživatelů internetu je
samozřejmě klíčová rychlost připojení, přičemž v případě domácností jsou požadavky zpravidla nižší než z pohledu
velkých firem či institucí veřejné správy. Vzhledem k rozvoji technologií (jako např. internet věcí) lze do budoucna
očekávat rostoucí požadavky na rychlé připojení.

Zacíleno na venkov: život s internetem
Kvalitní internetové připojení by mělo být vnímáno jako
jedna ze základních infrastruktur (po silniční, kanalizační
atd.) venkovských obcí. Umožňuje překonávat omezující
bariéru vzdálenosti k nejbližším městům, kdy má funkci:
informační, komunikační, rekreační, obchodní. Celkově
tak připojení k internetu může výrazně zpomalit či
zastavit trend urbanizace, který ohrožuje stabilitu
především periferních území Česka. Internet může vést
ale i k negativním jevům, přičemž nejčastěji je diskutován
problém nedostatku osobního kontaktu a rozpadu
venkovských komunit.

Obr. 1 Pokrytí území ČR – přístup k internetu

Zdroj: ČTÚ, 2020 (situace ke dni 14.8.2020)



Jaká je situace v Česku?
V Česku je implementována strategie eHealth, která podporuje elektronizaci zdravotnictví (např. e-preskripce, e-
dokumentace). První formy elektronizace zdravotnictví jsou již implementovány. Příkladem může být zavedení e-Receptu
a e-Neschopenky. Telemedicínské přístupy se začínají v Česku v posledních letech rozvíjet. Významným impulzem pro
jejich rozvoj byla pandemie COVID-19, která na jaře roku 2020 omezila fungování ordinací z důvodu nedostatku
ochranných pomůcek. Tato zkušenost významně zvýšila zájem o telemedicínu a do jejího rozvoje se zapojila řada
subjektů. Zájem podnítil diskusi o institucionalizaci telemedicíny, potřebě zákona o elektronizaci zdravotnictví a také o
úhradách telemedicíny ze zdravotního pojištění.

Budoucnost péče o zdraví
Budoucnost poskytování zdravotnických služeb je velmi široká oblast. Pro účely této metodiky je budoucnost péče o
zdraví chápána zejména v podobě virtuální medicíny a pozornost je věnována telemedicínským přístupům. Telemedicína
umožňuje překonat geografickou odlehlost venkovských oblastí prostřednictvím nových komunikačních technologií, což
může pomoci řešit problém potenciální nedostupnosti lékařské péče na venkově. Pacient tedy nemusí navštívit lékaře
osobně, ale může se s ním spojit prostřednictvím vzdáleného přístupu (např. videohovor). Další možností je využití
zdravotnických přístrojů, které jsou propojené s mobilním telefonem a umožňují odesílat data monitorující zdravotní stav
pacienta (mHealth). Tímto způsobem může být monitorován zdravotní stav pacienta v reálném čase a data odesílána do
příslušného zdravotnického zařízení.

Zacíleno na naději do budoucna
Především s ohledem na stárnutí populace se technologie rozvíjející telemedicínu jeví jako klíčové. Stárnutí populace
vyvolává tlak na poskytování zdravotních služeb jednak tím, že demografické stárnutí se týká i samotných lékařů (chybí
tak poskytovatelé lékařské péče na venkově), a jednak tím, že starší populace má zvýšené kvalitativní i kvantitativní
nároky na zdravotní péči. Telemedicína může pomoci řešit problém potenciální nedostupnosti lékařské péče na venkově.

Příklady uplatnění v současnosti i budoucnosti
V návaznosti na postup implementace telemedicíny se začala objevovat celá řada subjektů, které využívají, rozšiřují a dále
rozvíjejí telemedicínské postupy. Vznikají na rozhraní akademické sféry, komerčních firem a poskytovatelů zdravotních
služeb. Příkladem subjektů rozvíjejících v Česku telemedicínu jsou: Národní telemedicínské centrum, Národní dohledové
centrum, U lékaře.cz, EUC – Lékař online 24/7. Rozvoj probíhá také v oblasti softwaru pro zajištění telemedicíny.
Konkrétním příkladem může být projekt na podporu telemedicíny realizovaný v Moravskoslezském kraji. Na potřebu
využití telemedicíny v ordinacích praktických lékařů reagovala jejich odborná společnost vytvořením doporučeného
postupu – Telemedicína pro všeobecné praktické lékaře.

Možná rizika a bariéry pro uplatnění na českém venkově
Implementace telemedicíny závisí především na legislativních bariérách a také na ochotě tyto inovace využívat. Nové
výrobky v oblasti nositelné elektroniky a dalších přístrojů monitorující zdravotní stav budou zpočátku pravděpodobně
drahé, což může limitovat jejich rozšíření. Zvládnutí technických požadavků telemedicínských služeb, včetně poměrně
velkých nároků na zabezpečení, bude klíčové pro jejich rozšíření.

Zdroj: Miloš Táborský, Lupa.cz



Budoucnost venkovského vzdělávání
Z hlediska uplatňování tohoto driveru ve venkovských oblastech je primárně řešena oblast mateřského, základního a
celoživotního vzdělávání. Tuto hybnou sílu nelze jednoznačně definovat, ale je chápána jako překonávání vzdálenosti a
odlehlosti venkovských oblastí pomocí digitálních technologií. V tomto driveru jsou tak patrné dvě základní větve: a)
vzdělávání na dálku, které se stalo aktuálním zejména v uplynulém roce, a to vlivem protipandemických opatření a b)
vzdělávání pomocí moderních pomůcek.

Zacíleno na příležitosti: V souvislosti s megatrendy na globální úrovni bude klíčové budování znalostní základny pro
rozvoj znalostní ekonomiky na venkově. Určité základy lze v tomto ohledu položit i na základních školách důrazem na
vzdělávání v oblasti technických oborů, digitálních technologií, přírodovědného vzdělávání (také v reakci na klimatickou
změnu a environmentální tlaky) či jazykových kompetencí (pro transfer informací a znalostí z jiných zemí).

Jaká je situace v Česku?
Obecně lze říci, že digitální technologie (interaktivní tabule, tablety, notebooky apod.) jsou již běžnou pomůckou v
českých (i venkovských) školách – mateřských i základních.

Příklady uplatnění v současnosti i budoucnosti
Ze široké škály digitálních technologií v mateřském a základním vzdělávání lze za trend označit využívání m-Learningu a
rozvoj robotiky a programování. U vzdělávání dospělých se užívá tzv. microlearning.

➔ M-learning využívá moderní mobilní aplikace při výuce a nejlépe funguje jako součást Blended learningu
(smíšeného či kombinovaného vzdělávání, propojující klasickou přímou výuku s e-Learningem a individuálním
studiem /on-line/).

➔ V rozvoji robotiky a programování lze už na základní škole při výuce využívat např. „ozoboty“ (miniaturní robot) v
rámci konceptu vizuálního programování.

➔ Microlearning – využíván především v zahraničí, v českém prostředí je zatím v počátcích. Lze jej využít například
při vzdělávání dospělých. Jde o učivo navržené do částí, jejichž prostudování trvá v řádu několika minut, a to
s využitím multimediálních formátů – například videí či textů. Výuka je vázána na využití chytrých telefonů, tabletů
či počítačů.

➔ Vzdělávání a komunikace na dálku – kromě vzdělávání žáků na dálku lze využít videokonference pro posílení
interkulturní výměny a internacionalizace výuky (běžná komunikace se zahraničními partnerskými školami,
posílení jazykových dovedností) či pro komunikaci s rodiči (třídní schůzky apod.).

V tuzemských médiích se píše…
• Plzeň otevřela centrum robotiky. Má podpořit technické vzdělávání dětí

(Plzeň.cz, 2016)
• Programovat roboty a šifrovat zvládají ve třinácti. České kybertalenty míří

do světa, ale jejich vzdělávání vázne (Hospodářské noviny, 2021)
• E-learning získává na atraktivitě, bude významným prvkem vzdělávání

dospělých (E15, 2020)
• Online vzdělávání je na vzestupu. Vyzkoušejte si některý z téměř 7000

virtuálních kurzů New Horizons (HR News, 2020)

Zdroj: Robowiki, 2021

Možná rizika a bariéry pro uplatnění na českém venkově
Problém je ve „vhodném“ využívání technologií při výuce. S digitálními technologiemi se ve výuce často cíleně
nepracuje, a to zřejmě proto, že používání digitálních technologií není v systému českého vzdělávání dosud
významněji zakotveno. Jinými slovy, pro využívání digitálních technologií ve výuce postrádáme jednotný koncept.
Zajímavé je, že dosavadní provedené výzkumy ukazují, že s nástupem digitálních technologií se výuka nijak zásadně
nezměnila a že některé tradiční prvky výuky nelze moderní technologií nahradit. Toto se potvrdilo i v době pandemie,
kdy jsou školy nuceny využívat online vzdělávání, ale od pedagogů zaznívá, že online výuka “prezenční vzdělávání a
sociální kontakt s dětmi/žáky nenahradí a trpí tím obě strany”. Potenciálním rizikem je chápat technologie užívané při
výuce jako samospásné. Jsou pouze prostředkem, jak zatraktivnit práci při výuce. Jednoznačným předpokladem pro
úspěšné zavádění těchto technologií je vysokorychlostní internet a v případě online vzdělávání také přístup dětí/žáků
k internetu i samotnému počítači. Dalším zásadním předpokladem je dostatečná počítačová gramotnost pedagogů,
která ani v současnosti není samozřejmostí.


