
Vážení čtenáři, vážené čtenářky,

jsem velmi rád, že vám na následu-
jících stránkách můžeme představit 
Plzeňský kraj v jiném světle než ob-
vykle prostřednictvím turistických, 
kulturních a přírodních krás, které 
náš kraj bezesporu nabízí.

Žijeme v globalizovaném světě 
a čelíme zvyšující se konkurenci. 
Jak obstát? Cestu vidíme, podob-
ně jako Evropská unie a Česká re-
publika, v podpoře prostředí, kte-
ré vybízí k inovacím, kde vznikají 
nové nápady a uplatňují se i v praxi. 

Když se řekne Plzeňský kraj, vět-
šině z nás se vybaví plzeňské pivo, 
na které jsme hrdí, plzeňský prů-
mysl, který dokáže vyrábět vysoce 
specializovaná zařízení a prostře-
dí v blízkosti hranic s Bavorskem. 
Vždy jsme si tu museli umět pora-
dit, protože náš kraj nemá výhodu 
úrodných vinic, rozlehlých nížin či 
velikostí měst.

Můžeme se pochlubit jinými, zato 
stabilními věcmi. 

Jsme hrdí na více jak 150letou 
průmyslovou tradici našeho kra-
je, ale nežijeme minulostí. Šikov-
nost a znalosti našich předků se 

Josef Bernard 
heJtman Plzeňského kraJe 

Prestižní Karlova univerzita má 
v Plzni svou lékařskou fakultu, kde 
studuje medicínské obory na dva 
a půl tisíce studentů. Při této fakultě 
působí také výzkumné Biomedicín-
ské centrum, jehož čeští i zahranič-
ní odborníci dosahují špičkových 
výsledků ve výzkumech, např. vel-
kého pokroku dosáhli výzkumní-
ci v oblasti nahrazování a regene-
race orgánů.

Popularizaci vědy a zájem o stu-
dium technických a přírodovědných 
oborů úspěšně provádí Techmania 
Science Center, kam ročně zamíří 
více než 200 tisíc, zejména mladých 
návštěvníků. 

Plzeňský kraj bere vážně svou roli 
ve vytváření příznivého prostředí 
pro inovace a spolupráci mezi firem-
ním, vědeckým a veřejným sektorem. 
Chceme, aby náš kraj byl vnímaný 
jako moderní a přitažlivý průmys-
lový region, jehož prosperita je za-
ložena na využití vyspělých tech-
nologií, znalostí lidí a špičkovém 
výzkumu.

O tom, jaké kroky k tomu činíme, 
se dočtete na následujících stránkách.
Josef Bernard
hejtman Plzeňského kraje
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dědí a máme zde generaci, kte-
rá je schopná zkoumat, vyvíjet, 
a posouvat technologie na vyš-
ší úroveň.

Máme ty nejlepší předpoklady 
a podmínky zúročit zkušenosti 
a znalosti jak v tradičních obo-
rech a firmách, ale také v nových 
inovativních společnostech vyu-
žívajících moderní technologie. 
Dobrou vizitkou kraje je, že i naši 
nejbližší sousedé z Německa zde 
zakládají své pobočky – vývojová 
centra, ve kterých mohou zaměst-
nanci pracovat na zahraničních 
projektech v rámci celého světa.

Tito odborníci nám ale nespad-
nou z nebe. Proto podporujeme 
v našem kraji kvalitní vzdělávání, 
jehož nedílnou součástí je např. 
vybavenost učeben či zapojení do 
různých aktivit nad rámec školní 
výuky. Žáci mají možnost poznat 
i prostředí různých firem, zkusit 
si založit vlastní start-up firmu 
nebo naprogramovat si vlastní-
ho robota.

Ve vysokoškolském vzdělává-
ní má v Plzeňském kraji jednu 
z klíčových rolí Západočeská uni-
verzita. Na devíti fakultách zde 

studuje více než 11 tisíc studen-
tů, především technické, huma-
nitní, umělecké a zdravotnické 
obory. Univerzita vyniká napří-
klad v nabídce vzdělávání mate-
matiky, mechaniky, elektroniky 
a automatizace a vývoje software 
a aplikací. 

Zajímavé obory nabízí tři tech-
nicky zaměřené fakulty – Fakulta 
aplikovaných věd, Fakulta strojní 
a Fakulta elektrotechniky. Sou-

částí univerzity jsou i čtyři vý-
zkumná centra (RTI, NTIS, RICE 
a NTC), která se v regionu specia-
lizují především na strojní inže-
nýrství, vývoj nových materiálů, 
nanotechnologie, elektrotech-
niku a elektroniku, počítačové 
a informační vědy. Plzeňští vý-
zkumníci se například podíle-
li na vývoji detektoru alfa, beta 
a gama záření ve velikosti běž-
ného USB.

Josef Bernard Vystudoval Střední odborné učiliště 
Škoda. Hned po škole začal pracovat jako dělník 
v plzeňské Škodovce. Později působil jako technik, 
mistr a personální ředitel jedné z dceřiných 
společností Škody. V letech 1991 až 1995 absolvoval 
Open University, od roku 2014 do roku 2017 
studoval mezinárodní obchod na MUP Praha. 
Od listopadu 2010 byl členem představenstva 
a generálním ředitelem společnosti Škoda 
Transportation. Od roku 2002 byl personálním 
ředitelem Škoda Holding, později se stal 
výkonným ředitelem. Mimo to zastával řadu funkcí 
v představenstvech a dozorčích radách společností 
v rámci skupiny. Spoluzaložil Občanské fórum Škoda 
a mezi prvními vyzýval k protestu proti režimu na 
plzeňském náměstí.
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Strategie pro inteligentní 
specializaci

Co si pod touto strategií představit?

Regionální inovační strategie pro inteligentní specializaci 
Plzeňského kraje (RiS3 strategie) vznikla podobně jako 
ve všech krajích ČR na základě impulsu vlády ČR a Ev-
ropské komise a je jednou z příloh národní inovační 

strategie ČR. Jejím cílem je posílit na regionální úrovni význam 
výzkumu, vývoje a inovací (vavai) pro ekonomickou konkuren-
ceschopnost a zajistit efektivnější využívání veřejných zdrojů. 

Ačkoli impuls pro přípravu Strategie přišel z vnějšku, je zřejmé, 
že charakteristiky vývoje Plzeňského kraje a změny v průmys-
lu, zaměstnanosti a vzdělávání vyvolané například digitalizací 
a robotikou jsou silným argumentem pro změnu dosavadní-
ho přístupu k tématu podpory ekonomického rozvoje regionu.

Příprava a naplnění RiS3 strategie je zájmem i úkolem institucí 
a firem, které vytvářejí inovační ekosystém Plzeňského kraje. Role 

Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České 
republiky (z anglického Research and Innovation Strategy for Smart Specialisation, 
dále „Národní RIS3 strategie“) je komplexní koncepční dokument zaštiťující 
orientovaný a aplikovaný výzkum v České republice, a to v úzké vazbě na Národní 
politiku VaVaI. Účelem Národní RIS3 strategie je efektivní zacílení finančních 
prostředků – evropských, národních, krajských a soukromých – do prioritních 
inovativních specializací, tak aby byl plně využit znalostní potenciál ČR. 

Národní RIS3 strategie navazuje na regionální RIS3 strategie všech 14 
krajů České republiky a ve svých prioritách se snaží jejich zaměření 
v různé míře zohlednit. Národní RIS3 strategie napomáhá posílení 
konkurenceschopnosti ekonomiky. Jejím cílem tedy je, aby Česká 
republika byla prosperující, technologicky vyspělá, digitálně přívětivá 
průmyslová země s otevřeným inovačním ekosystémem a dobrým 
jménem v zahraničí. 

krajské správy je nezastupitelná při vytváření prostředí pro regi-
onální spolupráci ve vavai, neboť toto téma zasazuje do širšího 
kontextu ekonomického rozvoje i života obyvatel Plzeňského kraje. 
Zároveň jako pořizovatel RiS3 strategie plní Plzeňský kraj při její 
realizaci především roli hlavního partnera pro další aktéry v oblasti 
vavai, kteří se svými aktivitami na realizaci RiS3 strategie podílí. 

Do procesu přípravy RiS3 strategie byla zapojena řada ak-
tivních zástupců firem a institucí v rámci Krajské rady pro vý-
zkum, vývoj a inovace Plzeňského kraje a v rámci tzv. průře-
zových platforem. 

Během poslední aktualizace RiS3 strategie byla formulována 
střednědobá vize rozvoje vavai v Plzeňském kraji. Zároveň se 
podařilo zahájit proces definování hlavních inovačních a vý-
zkumných témat, ve kterých má region ambici prosadit se na 

Regionální RIS3 strategie a projekt Smart akcelerátor
republikové nebo evropské úrovni, jednalo se o tzv. proces in-
teligentní specializace. Je potřeba zdůraznit, že v rámci aktu-
alizace RiS3 strategie Plzeňského kraje a procesu inteligentní 
specializace se podařilo prohloubit spolupráci mezi aktéry i ově-
řit nové formy komunikace mezi nimi. Zároveň se zvýšil zájem 
dalších významných aktérů o hlubší spolupráci, což je podmín-
kou úspěšné aktualizace i realizace RiS3 strategie. 

všechny aktivity na přípravě, formulaci a aktualizaci Regi-
onální inovační strategie Plzeňského kraje a zahájení procesu 
inteligentní specializace se realizovaly v rámci projektu Smart 
akcelerátor Plzeňského kraje (SA PK). Týmu pracovníků z Regi-
onální rozvojové agentury Plzeňského kraje spolu s pracovníky 
Plzeňského kraje v letech 2017 až 2019 se právě díky tomuto 
projektu podařilo odstartovat proměnu ekosystému výzkumu, 
vývoje a inovací v regionu.

V čem spočívá role Regionální rozvojové 
agentury Plzeňského kraje v projektu Smart 
akcelerátor jsme se zeptali jejího ředitele 
Filipa Uhlíka:
„Naše agentura se od roku 2017 aktivně podí-
lí na projektu Smart akcelerátor, jehož cílem je 
nalézt způsoby podpory konkurenceschopnosti 
regionu založené na vzdělanosti, výzkumu, vý-
voji a inovacích. S hlavními partnery projektu 
se snažíme vybudovat sítě kooperací a prostře-
dí pro korektní komunikaci.

Plzeňský kraj vyžaduje změny na zvýšení po-
dílu pracovních míst s vyššími požadavky na 
kvalifikaci. Region je charakteristický výrazným 
podílem velkých podniků (často se zahraniční 
kapitálovou účastí) na zaměstnanosti, nižším 
podílem a významem menších podniků. Dlou-
hodobě má region nedostatek pracovníků v kva-
lifikovaných skupinách povolání, zejména ve 
výzkumu, vývoji a inovacích.

A informacemi o projektu Smart akcele-
rátor II pokračuje Krajská RIS3 manažer-
ka Jana Klementová:
„Zahájené aktivity, které mají za cíl roz-
víjet prostředí pro realizaci výzkumu, vý-
voje a inovací v plzeňském regionu, budou 
pokračovat v rámci nového projektu Smart 
akcelerátor II (SA II). Tento projekt bude 
probíhat v  letech 2020 až 2022. Jedná se 
opět o společnou iniciativu Plzeňského kra-
je a Regionální rozvojové agentury Plzeň-
ského kraje o.p.s. 
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Krajská manažerka RiS3 Jana Klementová a ředitel Regionální rozvojové agentury Filip Uhlík.

LiDÉ
chceme, aby se stabilizoval 
počet studentů vysokých škol 
v kraji a zvýšila se atraktivita 
studia.

KAPAciTY
chceme zvýšit intenzitu využití 
kapacit výzkumu a vývoje. 

PROSTřEDí
chceme zlepšit infrastrukturu 
a spolupráci mezi aktéry 
inovačního prostředí.

inOvAcE
chceme rozšířit počet 
firem s vysokým inovačním 
potenciálem. 

mARKETinG
chceme posílit dobré jméno 
Plzeňského kraje v souvislosti 
s výzkumem, vývojem 
a inovacemi.

strategické oblasti a cíle

Prioritou regionu je snížení podílu nízkokvalifi-
kované práce na zaměstnanosti a zvýšení význa-
mu vzdělanosti a inovací v ekonomice. Mezi klíčo-
vé předpoklady těchto změn patří výrazné zvýšení 
úrovně vzdělanosti, kvalifikací a úrovně dovedností 
a znalostí, ale i motivace k tvořivosti.

Jak těchto změn chcete dosáhnout?
Pomoci nám může právě již zmiňovaná regionální 
RIS 3 strategie, ve které jsme definovali vizi rozvoje 
kraje.  V projektu Smart akcelerátor I jsme mimo jiné 
také zjistili, že je důležité posílit roli regionálního 

inovačního marketingu, který by prezentoval 
přednosti kraje v oblasti výzkumu, vývoje a 
inovací směrem do regionu i vně regionu (včet-
ně zahraničí) . Naší ambicí je přilákat perspek-
tivní investice, odborníky, vybudit v regionu 
zájem o inovační podnikání, tvořivost, znalosti 
a vědění. Toto vnímáme jako jeden z dlouho-
dobých předpokladů konkurenceschopnosti 
Plzeňského kraje, a proto se nastavením sys-
tému regionálního inovačního marketingu a 
jeho konkrétními aktivitami zabýváme v pro-
jektu Smart akcelerátor II.
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Hlavní partneři 
projektu smart 
akcelerátor
• Západočeská univerzita v Plzni
• Plzeňský kraj
• Město Plzeň
• zástupci zaměstnavatelů
• výzkumné organizace

Pět strategických intervencí:

1 infrastruktura pro výzkum, 

 vývoj a inovaCe 

2 internaCionalizaCe výzkumu 

 a vzdělávání 

3 podpora vzniku firem 

4 podpora akCeleraCe firem 

5 vzdělávání pro 21. století 

 a podpora talentů

Nové 
materiály

oborové inovační platformy
Konference Inteligentní specializace regionu, která proběhla v květnu loňského 
roku, byla součástí procesu, který byl nastartován rozsáhlým průzkumem názorů 
odborníků výzkumné a podnikatelské sféry na téma perspektivních směrů pro 
region. Cílem konference bylo nalezení oborů a technologických směrů, které 
mohou při vzájemné spolupráci výzkumných institucí a firem nejvíce přispět 
ke konkurenceschopnosti Plzeňského kraje. Tato konference iniciovala vznik čtyř 
regionálních odborných inovačních platforem, a to Chytrá mobilita, Inteligentní 
výrobní systémy, Nové materiály a Biomedicína a technika ve zdravotnictví. V nich 
odborníci z praxe, akademické a veřejné sféry hledají společné projekty a aktivity 
pro rozvoj oborů a diskutují nad budoucími záměry vývoje specializace. 

Chytrá  
mobilita

Inteligentní 
výrobní systémy

Biomedicína a technika 
ve zdravotnictví

Projekt SA II je zaměřen na implementaci kraj-
ské RIS3 strategie vytvořené a aktualizované 
v předcházejícím projektu. V tomto dokumentu 
byly mj. vydefinovány problémy, s nimiž se re-
gion v oblasti výzkumu, vývoje a inovací (dále 
VaVaI) potýká. Nový projekt chce svými aktivita-
mi přispět k řešení těchto problémů, které brání 
regionu v dynamičtějším rozvoji právě v oblasti 
VaVaI. Jsou stanoveny tzv. strategické interven-
ce a oblasti, v nichž se budou připravovat kon-
krétní projekty.

Existují i nějaké pilotní projekty, které bu-
dou již v průběhu SA II nastartovány?
Již v průběhu roku 2020 bude odstartována pří-
prava pilotního projektu pro zájemce o podni-
kání. V jeho rámci bude ověřován systém služeb 
s cílem podpořit vznik start-upů a nových ino-
vačních firem. Záměrem je připravit program 
pomáhající s rozjezdem, minimalizující rizika 
neúspěchu a případně připravující firmu na získá-

ní investora. Soubor nabízených aktivit a služeb 
bude obsahovat například poradenství, v jehož 
rámci dojde k posouzení podnikatelské ideje, 
pomoc s definicí podnikatelského záměru, sta-
novení podnikatelských cílů a akčního rozvo-
jového plánu. Dle aktivit v takovém plánu bude 
možno vyhledat a využít externího mentora. 
Tyto činnosti budou realizovány ve spolupráci 
aktérů inovačního ekosystému, kteří disponují 
infrastrukturou využitelnou právě začínajícími 
firmami. V případě potřeby tak budou moci za-
čínající firmy využít kapacit inkubátorů, vědec-
kotechnických parků, coworkingových center, 
služeb výzkumných organizací apod. 

Druhým pilotním ověřováním projde program 
zaměřený na akceleraci již existujících inovač-
ních firem. Pro ně bude připraven koučingový 
program, ve kterém se díky možnosti využití 
sítě expertů/ mentorů budou moci zaměřit na 
konkrétní oblasti růstu své firmy. Inovativní fir-

Očekávanou změnou, kterou pilotní program 
zahájí, bude v dlouhodobějším horizontu zvýše-
ní počtu inovačních aktivit firem a s tím souvi-
sející růst obratu a zvyšování přidané hodnoty 
stávajících firem, a to zejména v oborech s vyš-
ší přidanou hodnotou či v oblastech inteligentní 
specializace regionu.

V projektu jsou zařazeny i aktivity ve spo-
lupráci s Bavorskem. Proč tomu tak je?
Důvod je jednoduchý – stále sílící potřeba těs-
nějšího propojení našeho regionu s příhranič-
ními oblastmi. Vzhledem ke geografické poloze 
Plzeňského kraje i ekonomickým kontextům se 
jako ideální možnost jeví využití přeshraniční 
spolupráce s Německem, zejména s Bavorskem. 
Cílem této aktivity je výměna zkušeností s ba-
vorskými kolegy, kteří mají zkušenosti s roz-
vojem spolupráce regionálních hráčů v defino-
vaných odborných oblastech – v tzv. oborové 
specializaci.

my díky této podpoře snadněji naleznou odbor-
né partnery pro vybrané technologické výzvy či 
získají přístup ke kompetencím inovačního ma-
nagementu. Pro realizaci programu bude využita 
tzv. platforma PLATINN, se kterou mají zkuše-
nost již v některých jiných českých krajích. Me-
todika spojená s platformou PLATINN je půvo-
dem ze Švýcarska.

jaké možnosti nabízí plzeňský kraj v oblasteCH výzkumu, vývoje a inovaCí najdete na www.inovujtevpk.Cz
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Anketa
NáŠ KRAJ JE NEJlEPŠí PRO žIVOT I PRáCI

Plzeňský kraj, nejlepší místo pro inovace. Takové je téma této přílohy. Jak tento fakt ale vnímají podnikatelé 
a firmy, které na území regionu působí? Několika z nich jsme se proto zeptali: Jakým způsobem se vaše 

firma podílí na tom, že Plzeňský kraj je v současnosti vhodným a úspěšným místem pro inovace?

roman žák 
předseda představenstva 
aimtec, plzeň
inovace v Plzeňském kraji podporujeme především 
skrze vzdělávání mladých lidí. Spolupracujeme s ně-
kolika školami, například vOš a SPšE Plzeň nebo 
Západočeskou univerzitou. Studenti mají možnost 
s námi a u nás pracovat na seminárních, bakalářských 
a dalších pracích a každý rok máme i ty, kteří u nás 
jsou na odborné praxi. vzdělávání podporujeme také 
vlastními akcemi, např. Aimtechackathon, který má 
program pro vývojáře i širší veřejnost a děti. inter-
ní inovace pak podporujeme každý měsíc v rámci 
hřiště inovací, kde si naši kolegové předávají sami 
poznatky o nových trendech a technologiích. v ne-
poslední řadě také podporujeme inovace v lékařství, 
a to podporou Letní školy experimentální chirurgie 
Univerzity Karlovy. věříme, že všechny tyto činnosti 
pomáhají k tomu, aby byl Plzeňský kraj vnímán jako 
ten nejlepší pro život, inovace a práci. Přeci jen jsme 
v Aimtecu převážně Plzeňáci, v Plzni sídlíme už skoro 
pětadvacet let a ani neplánujeme stěhovat se jinam.
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libor kraus  
předseda představenstva  
Comtes fHt a. s.  
dobřany
výzkumná organizace cOmTES FhT a. s. byla 
založena v roce 2000 (letos slavíme 20 let) jako 
inženýrská firma se šesti zaměstnanci. Postupem 
času jsme se rozrostli na moderní výzkumný 
ústav s téměř stovkou odborníků a celou řadou 
unikátního strojního a přístrojového vybavení. 
cOmTES každoročně pracuje pro cca 150 zá-
kazníků z celého světa (od menších firem z Pl-
zeňského kraje až po nadnárodní společnosti 
např. z SRn, USA, ale i Tchaj-wanu nebo Singa-
puru). všem firmám poskytujeme vysoce odbor-
né služby v oblasti kovových materiálů počínaje 
návrhy vhodných materiálů přes technologické 
postupy jejich zpracování a numerickou simu-
laci procesů až po výrobu, odzkoušení a cer-
tifikaci prototypů. Kvalita výzkumně vývojové 
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Přátelské prostředí firmy Aimtec

činnosti našich odborníků byla oceněna zařa-
zením mezi podporovaná Regionální výzkumná 
centra ze strukturálních fondů a nově schválený 
velký výzkumný projekt z programu Excelentní 
výzkum nebo i několik výzkumných projektů z 
evropských programů horizon2020 nebo RFcS. 
Portfolio našich zákazníků je velmi široké a za-
hrnuje společnosti působící ve zdravotnictví, 
stavebnictví, přes strojírenství, automobilovou 
a dopravní techniku, energetiku až po vojenský 
nebo kosmický průmysl. řešíme zakázky od na-
nomateriálů, přes 3D tisk kovů až po technologie 
výroby materiálů pro rotory turbín nebo jaderné 
reaktory. v loňském roce jsme se např. podíleli 
na analýze našeho největšího zvonu Zikmund v 
chrámu sv. víta a upravovali jsme srdce zvonu 

FO
TO

: A
Rc

h
iv

 S
PO

LE
Č

n
O

ST
i

metalurgická hala v Dobřanech
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tak, aby nedocházelo k poškození zvonu. Pro 
české společnosti poskytujeme i poradenství 
v oblasti veřejných podpor výzkumu, vývoje a 
inovací, pomáháme i se zpracováním žádostí o 
podporu projektových záměrů. naši výzkum-
níci se účastní světových vědeckých konferen-
cí, spolupracujeme s výzkumnými organizace-
mi po celém světě.

Do Dobřan jsme se přestěhovali z Plzně v 
roce 2008, a od té doby se náš výzkumný are-
ál rozrostl o dvě nové laboratorní budovy a 
vTP park, který byl otevřen v loňském roce a 
již dnes poskytuje zázemí několika zasídleným 
výrobním firmám a odborným společnostem. 
Součástí parku je i přednáškový sál a mateřská 
škola. Tato nová infrastruktura doplnila inovač-

ní infrastrukturu Plzeňského kraje a slouží na 
podporu inovačních firem z regionu.

cOmTES svojí činností navazuje na materiá-
lovou, metalurgickou a technologickou tradici 
Plzeňského kraje a bývalých škodových závodů. 
Koneckonců tři ze čtyř spolumajitelů cOmTESu 
pracovali dříve ve výzkumném a zkušebním ústa-
vu škoda. Dodnes je Plzeň uznávána jako jedno 
z českých center technického vzdělávání a nás 
těší, že se na této tradici společně se Západo-
českou univerzitou podílíme. naši zaměstnanci 
se účastní i na vzdělávání studentů technických 
i ekonomických oborů formou výuky i vedení 
bakalářských, diplomových i doktorských pra-
cí, studentům z ČR i ze zahraničí umožňujeme 
absolvovat odborné stáže v našich laboratořích.
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Z provozu firmy STRKAn
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infografika od společnosti KOnTROn  

martin pilař
generální ředitel 
kontron eCt design, 
s.r.o., plzeň
v Kontronu se zabýváme pouze a čistě vývojem 
tzv. embedded počítačů a embedded hardware. 
Jedná se o chytré součásti nejrůznějších strojů 
a zařízení ze všech možných oblastí průmyslu. 
Asi nejexotičtějším projektem, na kterém jsme 
tady v Plzni pracovali, byl počítač do ponor-

martin Holubec 
společník, jednatel, 
finanční ředitel  
strkan, s r. o., plzeň
Společnost STRKAn se zabývá průmyslovou 
automatizací a implementací robotů v růz-
ných oblastech průmyslové výroby. Dle cha-
rakteru činností se jedná o vývoj, konstrukci 
a výrobu jednoúčelových strojů, výrobních 
linek, robotických buněk, speciálních mon-
tážních, svařovacích i obráběcích přípravků 
a strojů. ve svých výrobcích se společnost 
snaží implementovat prvky „průmyslu 4.0“ 
(i4.0). Při návrzích koncepcí strojů i vlastní 
konstrukci společnost využívá zejména 3D 
konstrukční (cAD) SW Solidworks. některá ře-
šení navrhuje pomocí 3D emulačního SW pro 
rozšířenou a virtuální realitu. v rámci výroby 
prototypů speciálních komponent uplatňu-
je „rapid prototyping“ s využitím 3D tisku.

i když v současnosti společnost disponu-
je výrobními prostory o ploše cca 400 m2 
a organizovanou výrobou (oddělení náku-
pu a přípravy materiálu, svařovna, obrobna, 
montáž, expedice), zachovává si svůj cha-
rakter vývojářské a prototypové dílny. Z re-
gionálního subjektu se společnost STRKAn 
vyvinula do podniku spolupracujícího s ob-
chodními partnery v rámci celé České repub-
liky, Slovenska, německa a dalších, zejména 
sousedních zemí.

Společnost byla založena dvěma absol-
venty strojní fakulty a jedním absolventem 
vysoké školy ekonomické 22. května 2012 
se záměrem nabízet zejména průmyslovým 
podnikům v Plzeňském kraji služby v oblasti 
konstrukčních návrhů jednoúčelových strojů. 
Původní idea zhotovení návrhu, konstrukční 
a výrobní dokumentace byla záhy rozšíře-
na i o vývoj a výrobu navrhovaných strojů 
a zařízení. Společnost se tak rychle posunu-
la až na špičku tzv. hodnototvorného řetěz-
ce a působí jako finální dodavatel produktů 
s vysokou přidanou hodnotou, která je tvo-
řena jedinečným know-how z oblasti strojní 
konstrukce, efektivní výroby, icT. Společnost 
též řeší několik vývojových projektů v oblasti 
robotizace a průmyslové automatizace. Jedná 
se např. o vývoj univerzálního robotického 
systému URS umožňujícího operace robotic-
kého obrábění, svařování, řezání, podpoře-
ného z první výzvy programu TREnD minis-
terstva průmyslu a obchodu. Společnost též 
podporuje transfer znalostí z akademické-
ho prostředí do oblasti komerčního využití. 
Společně s odborníky z katedry konstruování 
strojů Fakulty strojní Západočeské univerzi-
ty ve svých podmínkách implementuje po-
kročilé cAD/cAm nástroje pro produktovou 
konstrukci a efektivní výrobu.

ky. naše počítače, nebo hardware naleznete na 
mnoha dalších místech. například až si půjde-
te v obchodu s potravinami zvážit banány, tak 
s velkou pravděpodobností uvnitř váhy bude 
hardware od nás. A nebo, pokud byste nedej-
bože potřebovali plicní ventilaci, je dost prav-
děpodobné, že o vaše dýchání se bude starat 
také náš počítač. A až zase bude možné trochu 
více cestovat, tak vám možná k letadlu přistaví 
„jezdící schody“, které také řídí počítač od nás. 
no a pokud budete mít na palubě letadla mož-
nost využívat internet, tak hardware, který to 
umožňuje, bude také celkem jistě od Kontronu 
– i když ne z Plzně, ale od kolegů z Toulonu ve 
Francii, to abychom se nechlubili cizím peřím.

Tuhle zábavnou práci už provozujeme v Plz-
ni dvacet let, takže k nějaké pozitivní interakci 
s městem a regionem určitě došlo. vytváříme 
zde poptávku po kvalitních odbornících a lidech 
a když je najdeme, snažíme se jim vytvořit ne-
méně kvalitní pracovní prostředí. vytváříme naší 
činností také poptávku po dalších odborných 
službách, a tím roste i jejich nabídka a kvalita, 
ze které samozřejmě těží také ostatní inova-
tivní společnosti. A v poslední řadě vychová-
váme také odborníky, z nichž čas od času ně-
komu náš dvorek začne být malý a zkusí něco 
na vlastní pěst a často velmi úspěšně. Takto se 
z našich řad vytvořilo v Plzni už několik úspěš-
ných a většinou nadále přátelsky propojených 
spin-offů, které také mají zajímavé zakázky 
a také přitahují další chytré lidi. 
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významné objevy míří 
z Plzně do světa

Biomedicínské centrum Lékařské fakulty Univerzity 
Karlovy v Plzni je jediným pracovištěm v Plzeňském 

kraji zaměřeným především na vývoj a výzkum v oblasti 
nahrazování a regenerace orgánů. Od roku 2014, kdy byl 
v nově vybudovaných prostorách zahájen jeho provoz, se 

může pochlubit řadou objevů světového významu. 

BARBORA ČERNíKOVá

Centrum se úspěšně zabývá výzkumem 
náhrady, podpory a regenerace životně 
důležitých orgánů, výzkumem v oblasti 
infekčních komplikací (sepse, rezistence 

bakterií na antibiotika), v oblasti experimentální 
kardiologie, studují se zde nádorová onemocnění. 

Týmy Biomedicínského centra představily letos 
v únoru výsledky svého aktuálního výzkumu – 
například nové poznatky výzkumu prevence vi-
rových infekcí po transplantaci ledviny, kterou 
se dlouhodobě zabývá tým pod vedením docenta 
Tomáše Reischiga. Ten jako první prokázal, že ve 
světě i v ČR velmi často užívaný 
způsob prevence cytomegalovi-
rové infekce, což je nejčastější 
virová infekce po transplantaci 
ledviny, má za následek zvýšený 
výskyt jiné závažné komplikace 
– polyomavirové infekce. Vzhle-
dem k tomu, že proti ní neexis-
tuje účinný lék a tato infekce 
často vede k selhání transplan-
tované ledviny, vzbudily nálezy 
plzeňských lékařů velký zájem 
odborné veřejnosti. „V nezávis-
lých klinických studiích, které 
nebyly podpořeny z komerčních 
zdrojů, se nám podařilo nalézt 
způsob zlepšení péče o nemocné 
i bez zavedení nového drahého 
medikamentu. Samotná inovace 
ve způsobu kdy a jak lék indi-
kovat může někdy přinést více 
užitku,“ uvedl docent Reischig.

Dalším významným úspě-
chem se stala experimentál-
ní studie na prasečím modelu 
sepse a septického šoku, která 
ukázala, že elektrická stimulace 
bloudivého nervu dokáže díky 
aktivaci protizánětlivého systé-
mu významně snížit závažnost 
průběhu onemocnění. „Výzkum 
sepse čeká zatím marně na lék, 
který by pomohl snížit vysokou 
úmrtnost. Po více než dvaceti 
letech vlastního experimentál-
ního výzkumu jsme se u stimulace bloudivého 
nervu prvně setkali s tak nápadným účinkem,“ 
dodává profesor Martin Matějovič, vedoucí týmu 
laboratoře experimentální intenzivní medicíny 
a přednosta I. interní kliniky.

Týmy Biomedicínského centra jsou propojeny 
s výzkumnými týmy v jiných institucích, nejtěs-
něji s Fakultní nemocnicí Plzeň coby hlavním 
aplikačním partnerem Lékařské fakulty v Plz-
ni a také iniciátorem a zadavatelem některých 
výzkumných témat, ale také např. se Západo-
českou univerzitou v Plzni. „Máme stálé spo-
lupracovníky i na zahraničních univerzitách, 
naši výzkumníci vyjíždějí na stáže, naopak za-
hraniční výzkumníci přijíždějí pracovat k nám. 
Centrem prošly více než dvě desítky zahranič-
ních výzkumníků – někteří zde i nyní studují. 
Přicházejí ze zemí blízkých, jako je Slovensko, 
ale i z USA, Mexika, Indie či Libanonu,“ říká ma-
nažer centra Jaroslav Hrabák.

Právě on je původcem dalšího z výrazných 
úspěchů centra, jímž byl úspěšný prodej paten-
tu, jehož třetinovým spolumajitelem je Univer-
zita Karlova. „Je to za mnohá léta na naší fakultě 
první případ, kdy se podařilo patent zpeněžit – 
zároveň je velkou devízou, že se jedná o návaz-
nost na dlouhodobou spolupráci s aplikační sfé-
rou, která se tímto ještě prohloubí,“ říká Adam 
Šoukal z právního oddělení fakulty. Patentované 
řešení ukazuje, jak zvládnout automatizaci při 
zpracování bakteriálních kultur a jejich identi-
fikaci pomocí hmotnostní spektrometrie. 

i funkční změny v těle experimentálního zvířete. 
Například v rámci probíhajícího projektu, jehož 
součástí jsou transplantace jater u prasete do-
mácího, můžeme neinvazivní cestou opakovaně 
hodnotit stav všech cévních propojení a posuzo-
vat dopad změn jejich průchodnosti na prokr-
vení jaterní tkáně, posoudit vývoj nálezů v čase 
a dát je do přímé souvislosti s výsledky labora-
torních testů,“ popisuje doc. MUDr. Hynek Mírka, 
Ph.D. první zkušenosti.

Je zřejmé, že přístroj bude zapojen i do výzkum-
ných projektů dalších týmů Biomedicínského centra.

Hledání nových řešení
Dalším špičkovým přístrojem je 
sekvenátor nukleových kyselin 
třetí generace. Ten umožňuje, na 
rozdíl od běžných sekvenátorů 
používaných k analýzám DNA, 
„číst“ dlouhé fragmenty nukleo- 
vých kyselin s velmi vysokou přes-
ností. Umožňuje sekvenovat velmi 
dlouhé fragmenty DNA. Tím lze 
zaručit, že se žádná část genetic-
ké informace neztratí a odpad-
nou složité analýzy získaných 
dat. Přestože se jedná o poměrně 
drahé zařízení (pořizovací cena 
12 mil. Kč), jednotlivé analýzy 
jsou pak již velmi levné. Napří-
klad sekvenace lidského genomu 
stojí mezi 1 500 – 2 000 dolarů, 
zatímco při historicky prvních 
sekvenacích byla potřebná část-
ka přibližně 3 miliardy dolarů. 
U bakterií se touto technologií 
částka pohybuje okolo 10 – 20 
dolarů za jeden genom. Takto 
nízká cena byla ještě před něko-
lika lety nepředstavitelná. Další 
výhodou je i rychlost analýzy – 
trvá pouze několik hodin. Nový 
přístroj bude využit především 
v oblasti studia šíření antibiotic-
ké rezistence. Informace umožní 
výzkumníkům detailně pocho-
pit proces, kterým se u bakterií 

šíří genetické mutace, zodpovědné za odolnost 
bakterií na antibiotika.

Výzkum antibiotické rezistence ale obnáší i další 
aspekty. Vědci se v novém pojetí zabývají myšlen-
kou nazvanou „koncept jednoho zdraví“. K šíření 
rezistence totiž dochází nejen v oblasti humánní 
medicíny, ale také ve veterinární oblasti. Veteri-
nární medicína totiž každoročně spotřebuje stejně 
antibiotik jako medicína humánní. Výzkumníci 
se proto snaží pochopit, jak rezistentní bakterie 
od zvířat ovlivňují rezistenci u lidí a naopak. Vý-
zkumníci Biomedicínského centra spolu s kolegy 
z veterinární a farmaceutické univerzity v Brně 
zkoumali jejich rozšíření v nemocničních zaříze-
ních, jejich pronikání do okolí prostřednictvím 
odpadní vody a kolonizaci volně žijících zvířat, 
především vodního ptactva. Získaná data pomo-
hou nastavit vhodnou prevenci pro omezení ší-
ření těchto nebezpečných bakterií.

Dlouhodobě se v Biomedicínském centru rov-
něž studují nádorová onemocnění, jak z hledis-
ka chirurgických přístupů, tak z hlediska gene-
tických aspektů či rezistence nádorových buněk 
k chemoterapeutikům. Byly zde ověřeny některé 
postupy pro efektivní léčbu. 

Důkazem stoupající mezinárodní prestiže Bio-
medicínského centra je i získání excelentního 
vědeckého pracovníka v oblasti nádorové epide-
miologie – profesora Kariho Hemminkiho, kte-
rý v Plzni povede novou laboratoř díky podpoře 
z projektu ERA Chairs programu Horizont 2020 
Evropské komise. 

Aplikace moderních technologií
Vývoj by ovšem nebyl možný bez špičkového tech-
nického vybavení. Jeho součástí je například nový 
výpočetní tomograf pro práci s experimentální-
mi zvířaty, který slouží v Biomedicínském centru 
od konce loňského roku. Na zvířecích modelech 
mohou pomocí něj výzkumníci sledovat zejména 
krevní zásobení orgánů. Pořízení CT v hodnotě 
15 milionů korun je součástí širšího výzkumného 
projektu nazvaného Aplikace moderních techno-
logií v medicíně a průmyslu a propojuje experi-
mentální práci s biomedicínským a materiálo-
vým inženýrstvím. Vývoj softwarových modelů 
je předmětem dlouhodobé spolupráce Laboratoře 
nádorové léčby a regenerace tkáně Biomedicín-

Týmy Biomedicínského centra jsou propojeny 
s výzkumnými týmy mnoha dalších institucí. 
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Biomedicínské centrum Experimentální cT Budova Lékařské fakulty UK v Plzni
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náklady na provoz 
biomedicínského 
centra
• Celkové provozní náklady centra činily 
v roce 2019 přibližně 77,3 mil. Kč. 
• 33,4 mil. Kč (tedy 42 %) bylo kryto 
dotací MŠMT určenou na udržitelnost 
výzkumných center vybudovaných v ČR 
z evropských operačních programů. 
• 33,9 mil. Kč (45 %) bylo kryto z dalších 
národních veřejných zdrojů (grantů)
• 10 mil. Kč (13 %) fakulta doplnila 
z vlastních zdrojů, z mezinárodních 
grantů a ze smluvního výzkumu.

Experimentální výzkum v laboratořích přináší poznatky, které mohou výrazně posouvat vývoj lékařské vědy. 
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ského centra Lékařské fakulty v Plzni Univerzity 
Karlovy s Fakultou aplikovaných věd a Centrem 
nových technologií Západočeské univerzity. Soft-
warové modelování, které je předmětem projektu, 
může podpořit a urychlit diagnostické a léčebné 
procesy. Dnešní léčba pacientů je totiž často li-
mitována neschopností předpovědět výsledky te-
rapeutických zákroků a lékaři jsou nuceni spolé-
hat výhradně na své předchozí zkušenosti a na 
klinické studie.

 „Se zavedením CT došlo k podstatnému zvýšení 
efektivity diagnostického zobrazování. Můžeme 
získat více informací než za pomoci dosud užíva-
né ultrasonografie, a tak komplexněji a exaktně-
ji hodnotit anatomické poměry a do určité míry 
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Plzeňský kraj chystá 
revoluci v dopravě

Cestující linkovými autobusy po Plzeňském kraji se mohou těšit na několik stovek nových moderních autobusů, 
a stejně tak na více než dvě desítky nových vlaků. Plzeňský kraj se pustil do revoluce v Integrované dopravě 

Plzeňského kraje (IDPK). Zcela nové autobusy a vlaky jsou tou nejzásadnější změnou, kterou všichni cestující poznají 
hned na první pohled – připravovaných změn je ale mnohem víc a prakticky všechny jsou pozitivní.

Vše odstartovalo veřejnou zakázkou, vy-
hlášenou v září 2019, na dopravce pro 
období 2020 až 2030. „Zakázka na auto-
busovou dopravu je celkem na deset let. 

Finanční objem zakázky je opravdu velký a blíží 
se až k sedmi miliardám korun. Nový dopravce 
musel investovat do nákupu více než 300 nových 
autobusů, které musí být v plné výbavě a kvalitě. 
Jejich výroba už je od loňského roku v procesu,“ 
uvedl Pavel Čížek, náměstek hejtmana Plzeňské-
ho kraje pro oblast dopravy.

 
Výměna dominantního dopravce v Plzeňském 

kraji bude obnášet nespočet různých změn, nic-
méně cestující se rozhodně nemají čeho obávat. 
Naopak. Vedení kraje vyslyšelo požadavky svých 
občanů a mnoho podnětů a připomínek se poda-
řilo zahrnout do podmínek pro nového doprav-
ce. Většina chystaných změn tedy bude pozitiv-
ních. Vyjma toho, že cestující budou jezdit úplně 
novými autobusy, v moderním vnějším designu 
a v barvách Plzeňského kraje, si na své přijdou 
i náročnější zákazníci. Autobusy totiž nebudou 
pěkné pouze zvenku, ale i uvnitř čeká na cestu-
jící vysoký komfort doplněný o nespočet prvků 
moderních technologií.

Novinky již od června
Přes 300 nových autobusů v barvách kraje začne 
jezdit už od června. Všechny autobusy se vyrábějí 
na zakázku a cestující se mohou těšit na atrak-
tivní vzhled modelů minibus Dekstra LE37 (na 
podvozku Iveco), Iveco Crossway a Setra S418 LE 
business a další. V kraji bude jezdit několik dru-
hů autobusů, podle vytíženosti linek – od dodá-
vek, středních autobusů, až po velkokapacitní 
patnáctimetrové vozy. Všechny autobusy budou 
vyrobeny jako částečně nízkopodlažní a budou 
mít plošinu pro vozíčkáře či pro kočárky. Cestu-
jící se mohou těšit na vysoký komfort jako např. 
klimatizaci, která v kombinaci s dvojitými skly 
zaručí příjemnou jízdu i v parných letních dnech, 
a naopak v zimních dnech dvojitá skla zase pomo-
hou udržet autobusy příjemně vytopené. Každý 
cestující jistě ocení prodloužené sedačky a větší 
rozteč mezi nimi. Lidé se také mohou těšit na USB 
nabíječky na mobily a tablety a na vybraných lin-
kách bude k dispozici i wi-fi. 

 
Kvalitu si pochvaluje i hejtman Plzeňského kra-

je, Josef Bernard: „Je to nejvyšší komfort. Moder-
nější autobus prakticky nelze dostat a my je navíc 
máme za cenu, kterou platíme za současná skoro 
dvě desítky let stará vozidla. 

Jedna jízdenka na celý kraj
Plzeňský kraj s příchodem nového dopravce plá-
nuje spustit i vlastní jednotný tarif, který budou 
moci lidé využívat jak pro autobusy, tak i pro vla-

 
Pokud si cestující bude chtít ceny jízdného zjis-

tit dopředu, porovnat je a vše si v klidu promys-
let a propočítat, bude na stránkách POVED.cz (Pl-
zeňský organizátor veřejné dopravy) k dispozici 
aktualizovaný online kalkulátor, ve kterém půjde 
snadno a rychle vypočítat cena potřebného před-
platného pro dané zóny, přes které cestující jezdí.

Jízdy na čas, bezproblémová návaznost
Většina dopravců se často potýká se zpožděním 
některých spojů a velkým problémem pak bývá 
vyčkávání autobusů na vlaky – při vzájemných 
přestupech. Díky novému dispečinku IDPK se v Pl-
zeňském kraji výrazně zlepší jízdy na čas, a také 
díky pravidelnému sledování spojů a komunika-
ci s řidiči na sebe budou spoje velmi dobře nava-
zovat. Navíc přestupování mezi autobusy a vlaky 
ještě více urychlí i nové přestupní jízdné.

 
S plánovaným zvýšením frekvence některých 

linek se změní i jízdní řády. Ty samozřejmě bu-
dou k dispozici na všech zastávkách v papírové 
podobě, stejně tak i na webových stránkách PO-
VED.cz, popř. dalších portálech. Papírové jízdní 
řády ale mohou být poškozené, např. vinou van-
dalů, a i přes přehledný web POVED.cz se nemusí 
dařit najít právě tu zastávku, kterou cestující hle-
dá. Proto vznikl systém takzvaných virtuálních 
informačních panelů.

Na stránce www.panely.poved.cz je k dispozi-
ci seznam vybraných zastávek v Plzeňském kraji, 
kde je možné vyhledat si odjezdy autobusů, MHD 
i vlaků podle zastávky. Ve virtuálním panelu si 
cestující zjistí číslo linky, bezbariérovost, cílovou 
stanici, zastávky po trase, a samozřejmě čas od-
jezdu a číslo nástupiště, a cestující se dozví na-
příklad i to, jestli daný spoj obsluhuje bezbarié-
rové vozidlo apod. Stránka s virtuálním panelem 
půjde uložit i jako záložka v mobilním telefonu 
a po jejím otevření cestující získá vždy informa-
ce o odjezdech.

Navíc POVED instaluje na zastávkách i QR kódy, 
které vše maximálně urychlí. V takovém případě 
stačí mít nainstalovanou aplikaci, a pak už jen 
přiložit telefon, načíst kód, a ten vás už nasmě-
ruje přesně na vyhledávané informace v rámci 
dané zastávky.

Posílení spojů 
S příchodem nového dopravce se chystá i nový 
jízdní řád, který bude nabízet více spojů. Ně-
které linky budou jezdit skoro jako MHD, jako 
je tomu například už nyní u spojů do Rokycan, 
Blovic nebo Chrástu. Častější spoje jsou pro lidi 
atraktivní už nyní. „Zaznamenali jsme nárůst 
cestujících na těchto posílených linkách a oče-
káváme, že až začnou jezdit nové autobusy, oblí-
benost ještě vzroste. Posílení spojů bude vychá-
zet z rozsáhlé analýzy, kterou POVED zpracoval, 
a která zahrnuje názory lidí i vedení obcí a firem, 
do kterých autobusy zavážejí zaměstnance. Už 
nyní víme, že posílené spojení bude v rámci ce-
lého kraje, a to včetně okrajových částí,“ uvádí 
Martin Fencl, dopravní a marketingový specia-
lista z POVED.

S novým dopravcem ušetříme
Princip placení dopravce je nastavený tak, že Pl-
zeňský kraj jako provozovatel vysoutěžil cenu za 
kilometr, kterou bude platit dopravci. Veškeré zis-
ky z přepravy pak půjdou do krajského rozpočtu, 
stejně tak ale na sebe kraj přenáší i případné rizi-
ko finančních ztrát. Hejtman však věří, že změny 
v dopravním řešení a moderní nadstandardně vy-
bavené autobusy budou motivovat více cestujících 
a příjmy z jízdného se díky tomu zvýší.

 
Kraji se navíc s novým dopravcem podařilo 

i ušetřit, a to zhruba 16 milionů ročně, což hejt-
man Plzeňského kraje Josef Bernard považuje za 
velký úspěch: „Požadovali jsme čtyři druhy au-
tobusů různých velikostí, aby byl provoz spojů 
efektivní, vzhledem k počtu cestujících v různých 
částech Plzeňského kraje. Soutěž přinesla tlak 
na cenu dodavatelů, a díky tomu budeme moci 
obyvatelům kraje zajistit výrazně lepší služby 
za pro kraj přijatelnou cenu, srovnatelnou se 
současností.“

 
Nový dopravce bude Plzeňský kraj obsluhovat 

deset let, jak uvádí smlouva s Plzeňským krajem, 
který je provozovatelem této dopravy. Nové auto-
busy v barvách Plzeňského kraje vyjedou už letos 
v červnu. Do té doby se budou moci obyvatelé Pl-
zeňského kraje detailněji seznámit se všemi no-
vinkami, mimo jiné i na připravované roadshow 
s novými autobusy, na které se budou moci zákaz-
níci zeptat na veškeré dotazy o novém dopravci, 
jízdném apod. Bližší informace budou k dispozici 
na www.poved.cz

ky, a platný bude pro jednotlivé jízdy i pro před-
platné. „Rozhodnete-li se cestovat veřejnou dopra-
vou v rámci Plzeňského kraje, bude vám na cestu 
stačit vždy jedna jízdenka. Nebudete tak muset 
komplikovaně řešit, se kterým dopravcem poje-
dete a u koho to vyjde levněji,“ vysvětluje Pavel 
Čížek, náměstek hejtmana pro oblast dopravy. 
Jízdné bude pro cestující navíc výhodnější než 
dosud, jelikož maximální cena 4hodinové jízden-
ky, včetně MHD Plzeň, bude 72 Kč.

Vše zaštiťuje Integrovaná doprava Plzeňského 
kraje, tedy IDPK, což je dopravní systém, ve kte-
rém lze od 1. července letošního roku ve všech 
osobních a spěšných vlacích, ve všech rychlících 
a expresech, v příměstských autobusech (v rám-
ci Plzeňského kraje), v MHD Plzeň a dalších sys-
témech MHD v Plzeňském kraji, využívat jeden 
jízdní doklad, který funguje mezi všemi zapoje-
nými dopravci.

Mobilní aplikace a kalkulátor
Cestující s sebou již nebudou muset nosit žádné 
zbytečné doklady, papírové jízdenky, a dokonce 
ani karty s předplatnými. Pro ty, kteří upřednost-
ňují mobilní aplikace, bude v průběhu druhého 
pololetí k dispozici Virtuální Plzeňská karta. V té 
bude možné si zakoupit předplatné jízdného či 
jednotlivé přestupní jízdné.

 
Jízdné si bude možné koupit dopředu, v klidu 

domova nebo například až na zastávce. Při pří-
jezdu dopravního spojení pak bude stačit pouze 
aktivovat už zakoupenou jízdenku v mobilní apli-
kaci. Jízdné se v rámci aplikace kontroluje přes 
QR kód, který je obsažený přímo v jízdence. Ča-
sem pak do aplikace přibude další příjemný bo-
nus, a to zobrazování informací o volných mís-
tech v autobusech pro jízdní kola, a tato místa si 
v daném vozidle bude možné přes aplikaci i re-
zervovat. Termín spuštění této doplňkové funkce 
ale zatím nebyl stanovený.

cestující se mohou těšit i na USB nabíječky a na vybraných linkách také na wi-fi připojení.
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Ač sám název „Projek-
tový den“ může v my-
slích mladých školáků 
(a nejen jich) evokovat 

cokoli, jen ne poučnou a inspira-
tivní hru, opak je pravdou. Téma: 
Naše firmy. Hru, při níž si prak-
ticky vyzkoušejí, jaké to je za-
ložit, rozvíjet a úspěšně udržet 
firmu, pro ně již dva a půl roku 
připravuje plzeňská společnost 
Nvias. Pavel König, který žáky 
doprovází po celé dopoledne, je 
jejím zakladatelem . „Na začátku 
každé cesty je myšlenka, sen – 
nvias,“ říká.

Kluci a děvčata se rozlosují do 
pěti skupin – firem a zároveň si 
vytáhnou pracovní pozici, kte-
rá jim bude pro dnešek přiděle-
na. A tak je někdo marketér, jiný 
se stará o výzkum a vývoj, jiný 
bude dbát na výrobu, bez inves-
tic to nepůjde. Nakonec, chybět 
nemůže ani ředitel. Na světelné 
tabuli se objevuje graf přibližu-
jící jednotlivé „pracovní náplně“. 
Nejdříve je ale třeba vymyslet to 
nejdůležitější – s jakým sorti-
mentem chce firma prorazit na 
trhu. Chytré hlavy pak potrápí 
fantazii s názvem společnosti 
a šikovné ruce vykouzlí její logo. 

„Naše firma se bude jmenovat 
Permub – chceme vyrábět auta 
na elektřinu, abychom podpo-
rovali obnovitelné zdroje. Aby 
se dostala víc do povědomí lidí 
a jezdila všude,“ hlásí zástupce 
skupiny. „Namaluj tam žárovku!“ 
radí dívky své spolužačce, nyní 
marketingové specialistce firmy 
Výroba snů. Netrvá dlouho a logo 
je na světě. „Žárovka znamená, 
že máme dobré nápady. Ale na-
kreslili jsme i měsíc, který zna-
čí, že nejsme flákači, že klidně 
pracujeme celou noc,“ vysvětluje 
zástupce týmu a sklidí potlesk. 
Objevují se i inovativní podni-
katelské nápady – třeba výroba 
dávkovače na sušenky, nebo za-
teplených oken vyplněných pís-
kem. Odprezentováno. První úkol 
se zdál být z těch lehčích.

Je třeba vyzkoušet si, jaká část 
podnikání má v danou chvíli  

Na začátku každé cesty je sen

Kudy vedla vaše cesta úspěš-
ného manažera ke společnosti 
Nvias?
Vyrostl jsem společně s plzeňskou 
akciovou společností Aimtec, kde 
jsem posledních 7 let řídil jednu 
z divizí a byl jsem zodpovědný 
za rozvoj mezinárodních aktivit. 
Společnost rychle rostla a stále 
roste. Klíčem k úspěchu bylo pře-
dávání znalostí a rozvoj mladých 
talentů. Mezinárodní zkušenosti 
a rozvoj nových technologií mě 
přiměly k založení organizace 
Nvias, která se soustředí na pří-
pravu budoucích tvůrců.

Jakým způsobem vybíráte 
školy, které jsou do Projekto-
vých dnů zapojeny?
Hru jsme vyvíjeli s městem, kon-
krétně se Správou informačních 
technologií. Díky nim jsme na 
počátku mohli projekt představit 
ve školách, s nimiž spolupracu-
jí. Nyní už je to tak, že se školy 
hlásí samy, termíny Projektových 
dnů najdou na našich webových 
stránkách. Osmdesát procent zá-
jmu směřuje do základních škol, 
nejčastěji vzděláváme čtrnáctileté, 
učíme je kreativitě a spolupráci. 

„Nás chytrých hlav je stále málo. Proto vás chceme inspirovat, aby nás 
bylo více,“ směje se vysoký muž s culíkem stojící před světelnou tabulí 
a vysvětluje dvěma desítkám osmáků a deváťáků z 11. Základní školy 

Baarova v Plzni, co je během dnešního dopoledne čeká. 

JANA PAVlOVá
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Na začátku hry se málem bojí 
promluvit a na jejím konci před-
vedou marketing, za který by se 
nemusely stydět ani reálné firmy. 

Smyslem projektu je i probu-
dit v žácích zájem o technické 
obory. Daří se to?
Ano, pomáháme jim ujasnit si 
budoucí obor studia a zároveň 
je nalákat i na techniku. Před 

rodičům díky získaným informa-
cím dokonce snažily poradit, co 
zlepšit, jak být na trhu úspěšnější. 

V čem se odlišuje přístup 
chlapců a dívek ke hře?
Na základě našeho výzkumu mohu 
říci, že děvčata se posouvají více 
v kreativních činnostech, jsou 
zručná, daří se jim v marketin-
gu, kluci zase vynikají v analy-
tickém myšlení. 

Jak jako rodilý Plzeňan vní-
máte rozvoj kraje v oblasti 
inovací?
V regionu máme obrovský ino-
vační potenciál, který může čer-
pat z průmyslové historie i špič-
kových IT a vývojových firem. 
Rozvoj inovací ovšem probíhá 
ve všech regionech. Důležité je, 
aby si vedení kraje uvědomilo 
naši sílu v daných oblastech a aby 
zajistilo kooperaci na národní 
úrovni v jednotlivých expertí-
zách. Klíčem pro další rozvoj je 
vzdělání a motivace mladých lidí. 
Jsem rád, že již začínají být vi-
dět výsledky aktivit, které Nvias, 
nebo např. Správa informačních 
technologií města Plzně dělají.

Učíme mlÁdeŽ kreativitě a sPolUPrÁci
„Chceme připravit děti na život ve společnosti, která se neustále mění díky technologickému rozvoji. Chceme vychovat 

generaci tvůrců, která bude stát u zrodu těchto změn,“ říká Pavel könig, zakladatel společnosti Nvias Plzeň.

prioritu. Za pomoci hracích ka-
ret žáci rozhodují, do které části 
provozu budou investovat. Fiktiv-
ní miliony jen létají. Tu dvanáct 
do výroby, tu do obchodu či pat-
náct do marketingové podpory... 
„Vaše skupina jako jediná nein-
vestovala do vývoje,“ kárá König 
v přátelském duchu, „když příště 
zainvestujete do vědy a výzku-
mu, vytváříte velkou přidanou 
hodnotu.“ Poučili se, podruhé 
už stejnou chybu neudělají. A co 
teprve, když dojde na sestavová-
ní robota, jeho naprogramování 
a „certifikaci“. Úkol pro progra-
mátory je srozumitelný: „Robot 

pro nás dobrá příprava, když teď 
půjdeme na střední školy,“ říká 
Adéla Barčáková, která z devítky 
zamíří na střední zdravotnickou 
školu. „Půjdu na hotelovku, obor 
kuchař-číšník a když mě nevez-
mou, tak na pekaře,“ svěřuje se 
deváťák Petr Kůs a montuje ro-
bota,“ ještě jsem nic podobného 
nedělal, jen jsem doma skládal 
stavebnici Merkur. Je to vážně 
zajímavá hra, která nás nutí pře-
mýšlet.“ Také Antonín Petr Vít, ač 
je zatím teprve v osmičce, už má 
o své budoucnosti jasno – a když 
vše vyjde, bude to právě technic-
ký obor: „Chtěl bych se věnovat 
bezpilotním systémům. A tahle 
hra je fakt zajímavá. První, kde 
si můžeme zažít, jak to funguje. 
Do budoucna je to dobré.“

„V  průběhu dne přinášíme 
žákům zážitky, které vysvětlu-
jí, kde firmy vytvářejí přidanou 
hodnotu. Ve hře čelí situacím, 
kdy musejí investovat do vlast-
ního výzkumu a vývoje, tak, aby 
v dalších kolem hry mohli gene-
rovat potřebné zisky. Prakticky 
také zjistí, že postavit robota je 
jednoduché a úspěšnou certifi-
kací programů přinášejí do fir-
my další zisky,“ vysvětluje Kö-
nig. Co je ovšem nejdůležitější, 
ukázalo se, že Projektový den je 
nejen zábavný a z pohledu žáků 
přínosný, ale že motivuje k dal-
šímu vyššímu vzdělání a ke stu-
diu technických oborů.

Za několik dalších kol, prvních 
milionových výdělcích, ale i ztrát, 
prvních pokusech o inovace a in-
vestice do vývoje, je dohráno. Řeč 
čísel je neúprosná, je jasné, kdo 
do své budoucnosti a prosperity 
podnikání dokázal chytře vložit 
peníze a nápady. Kdo skončil kra-
chem a proč. Všichni se usmíva-
jí. Vždyť zatím je to všechno jen 
nanečisto. Hra, která připravuje 
na zítřek. A kdo ví? Třeba jednou 
uslyšíme o prosperující továrně 
vyrábějící auta na elektrický po-
hon, koupíme si dávkovač na su-
šenky a do oken domu necháme 
zasadit ta skvělá izolační okna... 
Proč by ne?

Projektovým dnem nemá jasno 
v oborových aspiracích přes čty-
řicet procent chlapců a dívek, po 
jeho skončení zájem o technické 
obory narůstá až o třicet procent. 
Kromě toho ale chceme v dětech 
podpořit i podnikavost, což ve 
finále ocení i samotné firmy, pro-
tože mít zaměstnance s podnika-
vým duchem přináší firmě velkou 
přidanou hodnotu. Do projektu 

jede tři sekundy dopředu, otočí 
se a dále jede poloviční rych-
lostí. Pokud během pohybu za-
registruje překážku, zastaví.“ 
Kluci jsou ve svém živlu, je vi-
dět, že mnozí z nich nesestavují 
robota poprvé, ale i když se to 
zrovna nedaří, není čas otálet. 
„Nečekejte, vyjděte co nejdříve 
na trh, protože nikdo nebudeme 
dokonalí a váš nápad by mohl 
někdo předběhnout,“ radí Kö-
nig zástupcům „firmy na výro-
bu sportovního oblečení“. 

„Hra je v pohodě, i když na 
některé kroky, třeba na kresbu 
loga, bylo málo času. Je to ale 
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Jedním z úkolů hravého dopoledne bylo sestrojit robota.

Celkově už bylo více než sto Pro-
jektových dnů za dva a půl roku.

Změnil se za tu dobu nějak 
přístup dětí k projektu, k zís-
kávání znalostí a dovedností 
při řízení firmy?
Rozhodně ano. Například když 
jsme se v počátcích ptali žáků, 
zda někdy pracovali s robotem, 
snažili se ho naprogramovat, vel-
ká část jich odpovídala, že nikdy. 
To už se trochu lepší, děti zjišťu-
jí, jak jednoduché a zábavné to 
vlastně je. U mladších se navíc 
zlepšuje kreativita – jsou hra-
vější, mají zajímavější nápady – 
někdy se může zdát, že přijdou 
s naprosto nereálným až šíleným 
návrhem na obor podnikání. No 
a pak si přečtu, že někde v Ame-
rice s podobným nápadem kdosi 
rozjel start-up... Třeba výrobu 
brýlí pro barvoslepé. 

Co pro vás bylo největším 
překvapením, když jste začal 
pracovat s mládeží?
Mě vždy fascinují ty nápady a hlav-
ně to, jak se za tak krátkou dobu 
– vlastně během několika hodin 
– dokážou vyvinout a posunout. 

proto zapojujeme partnerské fir-
my, často malé a velmi inovativ-
ní, které mohou žáky inspirovat 
svým úspěchem. 

Je vidět nějaký rozdíl u dětí, 
jejichž rodiče mají své firmy, 
podnikají?
Ano, měli jsme zajímavou zkuše-
nost a zpětnou vazbu od několi-
ka dětí podnikatelů, že se svým 
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inovaCe ve vzdělávání

Správa informačních technologií města Plzně vytvořila provázaný systém technického 
vzdělávání, který pracuje s dětmi již od šesti let. Aktivity pro školáky plynule přecháze-
jí v projekty určené středoškolákům, vysokoškolákům a všem mladým lidem, kteří chtě-
jí rozvíjet své dovednosti a talent. cílem je udržet v západočeské metropoli technicky 

vzdělané jedince, poskytnout jim kvalitní zázemí, nabídnout příležitosti a inspirovat je k zaklá-
dání vlastních inovativních startupů. Tyto nově zakládané společnosti pak budou vytvářet nová 
pracovní místa s kvalitními podmínkami pro další zaměstnance. Dostatek kvalifikovaných lidí 
zároveň přitáhne na západ Čech více inovativních firem, které podnikají v oborech s přidanou 
hodnotou a potřebují technicky zdatné pracovníky. To vše posílí status Plzně jako města vý-
voje, výzkumu a inovací. Propracovaný systém vzdělávání a podpory podnikání v Plzni oceňují 
odborníci z tuzemska i zahraničí.

Rozvíjíme talenty, 
inspirujeme k podnikání

emmanuel prévinaire
„Jsem ale zcela ohromen a nadšen, jak 
to funguje zde, v Plzni, z té obrovské 
dynamiky Správy informačních 
technologií města Plzně. Ze střední 
Evropy mám takový dojem, že zaspala 
v podpoře technologií. Vy ne, vy jste 
neskutečně dynamičtí, máte svěží 
přístup, který je jedinečný a nikde jinde 
jsem ho neviděl. Strašně se mi líbí, jak 
do svých aktivit zapojujete mladé lidi, 
protože mladí lidé jsou nositeli naší 
budoucnosti a je důležité je zapojit. To, 
co pro Plzeň dělá tým Luďka Šantory 
(ředitel SITmP, pozn. red.), je naprosto 
neuvěřitelné. Veškerá energie, kterou 
vkládají do mladých lidí, si myslím, že 
se městu Plzeň v horizontu 10 až 15 
let vrátí,“ řekl Emmanuel Prévinaire, 
dvojnásobný držitel Oscara za technické 
inovace a držitel ceny Emmy za letecké 
snímky v hollywoodských trhácích James 
Bond, Mission: Impossible, Hra o trůny 
nebo Harry Potter. 

Správa informačních technologií města Plzně (SITMP) je příspěvkovou organizací statutárního města Plzeň. Díky 
dlouholetým zkušenostem a znalosti veřejných služeb přichází s mnoha technologickými inovacemi, které podporují 
rozvoj chytrého města a usnadňují každodenní život jeho obyvatel i zaměstnanců. Aktivity SITMP jsou postavené na 
třech pilířích: usnadňujeme život, rozvíjíme talenty a inspirujeme k podnikání. SITMP přispívá k reputaci Plzně jako 

chytrého města, kde má smysl žít a podnikat, kde jsou vzdělaní lidé a efektivně fungující samospráva.

VERONIKA CHOlINSKá
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začínáme v Centru robotiky

Plzeňské centrum robotiky (cR) je místem, kde se v malých vědátorech probouzí láska 
k technice. Děti získávají spoustu nových znalostí a přitom si nepřestávají hrát. moderní 
volnočasové středisko je zaměřené na oblasti programování, robotiky, dronů, elektroni-
ky, přírodních věd, ale také fotografie, videa a grafiky. cílovou skupinou centra jsou děti 

a mládež, ale také učitelé i široká veřejnost. Jednou z hlavních aktivit je volnočasové vzdělávání 
dětí zaměřené na technické poznání. Probíhá formou kroužků, soutěží a příměstských táborů. 
Tyto aktivity jsou cílené na chlapce a dívky od šesti do šestnácti let. 

Kroužky z oblasti programování a robotiky se těší velké oblibě, a to už od nejmenších dětí 
i jejich rodičů. Děti se seznámí se základy blokového programování a konstrukcí, zároveň se učí 
respektovat jeden druhého, pracovat ve skupinách, komunikovat. Ti starší se účastní celoná-
rodních kol několika soutěží, které jsou zaměřené na práci se stavebnicemi Lego minDSTORmS 
a vEx. Pro pokročilejší žáky jsou k dispozici kroužky, kde například staví vlastního robota, je-
hož tělo osadí potřebnou elektronikou a následně programují textově.

v rámci podpory učitelů je primárním cílem centra robotiky smysluplné využívání digitálních 
technologií ve výuce. v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků nabízí centrum i vel-
ké množství akreditovaných seminářů a setkávání učitelů. Činnost je také provázaná se vzdě-
láváním žáků na plzeňských mateřských a základních školách, a to mimo jiné při začleňování 
programování a robotiky do běžné výuky. v tomto Plzeň udává trendy, v roce 2016 se dokonce 
povedlo na masarykově Zš zapojit robotiku do rozvrhu jako povinný předmět. 

více na www.centrumrobotiky.eu. 

podpora pro start vlastníHo podnikání

Na činnost centra robotiky navazují aktivity SiT Port – dalšího z úseků Správy informač-
ních technologií města Plzně. SiT Port (www.sitport.cz) pracuje s komunitou technicky 
zaměřených mladých lidí ve věku od šestnácti let, pro něž organizuje projekty, které 
rozvíjejí jejich talent a inspirují k zakládání inovativních startupů.

Jednou ze stěžejních akcí SiT Portu jsou výzvy. Odborníci celoročně spolupracují s městský-
mi organizacemi a podnikatelskými subjekty v regionu a zjišťují, co je trápí, co by potřebovaly 
reálně vyřešit. Tato zadání pak předkládají členům místní komunity. Studenti a mladí lidé tak 
pracují na reálných projektech z praxe, získávají cenné kontakty, finanční odměnu, první refe-
renci a možnost získat prototyp pro založení vlastního businessu. 

velmi oblíbenými se staly také Startup Weekendy a hackathony. Startup Weekend je 54 ho-
din trvající mezinárodní setkání a současně příležitost pro rozjezd podnikání bez ohledu na to, 
jestli se jedná o produkt, službu nebo technologickou novinku. hackathon je vícedenní akce, 
v podstatě takový programátorský maraton, při kterém účastníci s pomocí mentorů intenzivně 
pracují na tvorbě a technickém testování vlastního nebo předem určeného nápadu. 

mladí lidé mohou v SiT Port využít zázemí v podobě garáže, což je skvěle vybavený prostor 
pro každého bastlíře, nechybí v něm technické zázemí, hardware i data, 3D tiskárny nebo cnc 
stroje. Kromě toho se zde pořádají odborné workshopy a semináře. SiT Port spolupracuje také 
s neziskovou organizací Techheaven, která provozuje coworkingové centrum s jedinečným pro-
storem pro práci.

Samostatnou kapitolou jsou pak festivaly, díky kterým se daří s technickými inovacemi se-
známit zábavnou formou širokou veřejnost. Je to například „inovujeme Plzeň“ (www.inovuje-
meplzen.cz) nebo Dronfest (www.dronfest.cz) - unikátní festival bezpilotního létání, který nemá 
v tuzemsku obdoby, a byl dokonce zařazen mezi TOP akce svého druhu na světě. 

jsme CHytrým městem dronů

Drony k Plzni neodmyslitelně patří – západočeské metropoli se dokonce přezdívá měs-
to dronů. Plzeň totiž jako první město v ČR získala povolení pro letecké práce s bez-
pilotními letouny a za pomoci těchto strojů plzeňští dronaři z úseku Drony SiT (www.
dronysitmp.cz) realizují celou řadu inovativních projektů. vyvíjejí řešení pro monito-

ring výskytu kůrovce a vodních řas, provádějí inspekce mostních konstrukcí, inspekce ocelo-
vých konstrukcí výrobních hal a technologických zařízení, jako jsou elektrárenské kotle, petro-
chemické nádrže, apod. Součástí jejich práce je také kontrola izolačních vlastností městských 
budov pomocí termovize. Disponují jedinečnou technikou pro vytváření 3D modelů dronem za 
užití velmi přesného laserového skeneru. Kromě toho spolupracují se Západočeskou univerzi-
tou v Plzni na realizaci certifikátového výukového programu zaměřeného právě na drony. Klí-
čovou oblastí je pro plzeňské dronaře spolupráce s integrovaným záchranným systémem (iZS) 
– v roce 2019 se Drony SiT staly jako první v České republice oficiální součástí integrovaného 
záchranného systému (iZS), tzv. ostatní složkou. 

největší počet výjezdů je spojen s požáry velkého rozsahu, kde bezpilotní letouny dávají ve-
liteli zásahu přehled o aktuální situaci – lokalizují ohnisko požáru a poskytují veškerá dostupná 
data. Kromě toho plzeňští dronaři ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni a hasičským 
záchranným sborem vyvíjejí unikátní senzory nesené dronem, které dokážou určit nebezpeč-
né látky v místě jejich úniku, směr a intenzitu jejich šíření. Kromě požárů lesů či objektů dro-
naři pravidelně pomáhají při pátrání po pohřešovaných osobách a vyjíždějí i k dalším krizovým 
událostem, jakými jsou například zřícení budovy nebo rozsáhlé dopravní nehody. Další oblast 
využití dronů ve spolupráci s iZS tvoří předem plánované, preventivní akce spojené s bezpeč-
ností. v loňském roce Plzeň za projekt využití dronů jako podpory pro složky iZS obdržela oce-
nění v soutěži chytré město 2019. 

A nelze nezmínit důležitou spolupráci se studenty. Těm nabízejí dronaři možnost pracovat na 
velice zajímavých projektech spojených s bezpilotními letouny. Studenti mají k dispozici uni-
kátní letový park – špičkovou techniku, k níž by se jinak neměli šanci dostat. Kromě možnosti 
vypracování svých bakalářských a diplomových prací se tak mohou například podílet na vývoji 
aplikací pro zpracování dat pořízených drony. v této oblasti je obrovský potenciál, který může 
opět vést ke vzniku nových inovativních firem. 
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Plzeňský kraj – nejlepší místo 
pro inovace. Jak k tomu může 
Techmania pomoci? 
Už před lety jsme se začali vě-
novat myšlence, jaká je přidaná 
hodnota místa, kam chodí 200 
tisíc lidí ročně, z nichž více než 
padesát procent tvoří rodiče a děti 
a jež někde kolem dvaceti pro-
cent navštěvují školní skupiny. 
Dospěli jsme k tomu, že dává 
smysl přicházet s myšlenkami, 
které ve veřejném prostoru ješ-
tě nerezonují.

Neměly by ale nositeli tako-
vých námětů být školy?
To by trvalo mnoho let. Podí-
vejme se na příklad na roboti-
zaci, které se děti učí také při 
akcích společnosti Nvias (čtěte 
na straně 9). Ta se v této formě 
do výuky dostane až za dlouho. 
Ale i proto mají aktivity typu 
Nvias nebo Techmania velký 
význam. Specializujeme se na 
oblasti, které jsou pro většinu 
učitelů minoritní, nebo na ně 
nemají ve škole potřebné záze-
mí. Musíme nabízet něco, co ve 
školách není, a proto přijdou 
k nám. Týká se to samozřejmě 
nákladného vybavení, které by 
ani nemělo smysl do škol poři-
zovat a oblastí našeho zaměření, 
specializace. Proto jsme si urči-
li témata, kterým se dle našeho 
mínění má u nás v kraji smysl 
v Techmanii věnovat.

Můžete je přiblížit?
Jsou čtyři. Jsou to inženýring, 
humanity, kolonizace vesmíru 
a nejnovější jsou globální výzvy 
z pohledu Evropana. Začnu-li od 
konce, tak ke zrodu této oblasti, 
tedy globálních výzev z pohledu 
Evropana, nás vedl fakt, že máme 
v Techmanii dlouhodobě jedno 
z devíti informačních středisek 
Evropské komise v České repub-
lice, Europe Direct. K myšlence 
EU má česká společnost velmi 
daleko, jsme skeptičtí. Zároveň 
jsme 10milionová země, která 
nesleduje světové dění z běžných 
zpráv. To vnímáme jako příleži-
tost pro Techmanii. Představit, 

obrovský smysl. Obě oblasti spo-
lu souvisejí. Je zde velká průmy-
slová historie a pravděpodobně 
i budoucnost. To znamená, že 
musíme jít s dobou z hlediska 
technických činností, inžený-
ringu. To nám pomůže udržet 
si výhodu produkovat výrobky 
a služby prodatelné za hranicemi 
kraje. Inženýring souvisí s eko-
nomickou prosperitou regionu. 
A když v regionu máme finanční 
zdroje, můžeme naši pozornost 
více zaměřit na kvalitu našeho 
života – proto oblast Humani-
ty. Z hlediska humanity chceme 
zvedat povědomí o tom, co má 
vliv na kvalitu života. A co jako 
lidé můžeme dělat pro zdravěj-
ší, delší, aktivnější život.

Jsme v tomto poznání daleko 
od okolního světa nebo drží-
me krok?
V okolním světě se bohužel na-
stolují otázky, které my jsme zde 
ještě ani nezačali řešit... Některé 
společnosti například investu-
jí miliardy dolarů na to, aby se 
prodloužil aktivní lidský život. 
A jsou schopní prohlásit, že to 
půjde do 120 nebo 150 let. Nebo 
i víc. Může nám to připadat jako 
z jiného světa, ale jsou to lidé, 
kteří svoji činnost financují z ko-
merčních peněz. Nikoliv z dota-
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cí Evropské unie nebo státního 
rozpočtu. Vidí tedy návratnost. 
V Techmanii bychom chtěli prá-
vě takové záměry představovat. 

Tento rozhovor vzniká v době, 
kdy doma i ve světě rezonuje  
situace kolem koronaviru. 
Mělo by lidstvo obecně změnit 
způsob v přístupu k prevenci 
nemocí?
Ano. Dnes je to tak, že lékaře 
vyhledáme až v době, kdy nám 
něco je. Přál bych si, aby to tak 
nebylo. Přál bych si, aby medicí-
na byla v poznání tak daleko, že 
zjistí ve fázi nula“, že bych mohl 
být nemocný a v rámci preven-
ce se jí vyhnu. Prostě být zdraví 
a zdraví zůstat.

To je ale princip tradiční čín-
ské, nebo chcete-li východní 
medicíny...
V zásadě ano. Ale v západním 
světě je založený na rozvoji tech-
nologií. To znamená možnost od-
halit včas problém díky technice. 
Magnetická rezonance již dnes 
umí objevit například nádor ve 
stádiu nula. Z naší DNA je mož-
né zjistit predispozice pro různé 
nemoci. Například. O takovýchto 
objevech bychom chtěli informo-
vat. O inovacích. Naše budouc-
nost může být veselá. Pokud to 

Plzeňská Techmania přivítá každý rok dvě stě tisíc návštěvníků.

ho známe. Dokonce takoví elek-
troničtí „učitelé“ již dnes ve svě-
tě nahrazují reálné osoby. Učí 
i základní gramotnosti: číst, psát 
a počítat... To není vzdálená bu-
doucnost. To je realita dnešních 
dní. A není to služba určená jen 
pro děti ze vzdálených oblastí, 
kde chybí učitelé. Dnes máme 
školu, do níž musíte chodit, ale 
jednou to bude jinak. Bude to 
hlas v telefonu, který vám bude 
personalizovaně dávat podně-
ty, které vám pomohou v osob-
ním rozvoji. 

Můžete být v tomto procesu 
inovace nějak prospěšní?
Ano, přál bych si, abychom v re-
gionu investovali do vzdělanosti 
naší společnosti. Vysokou vzděla-
nost vnímám jako nejdůležitější 
nástroj pro budoucí prosperitu 
a kvalitu života v regionu. Při-
daná hodnota našeho regionu 
je zatím bohužel v tom, že na 
to, jak jsme chytří, jsme levní. 
Velkou část našeho regionálního 
hospodářství tvoří práce s níz-
kou přidanou hodnotou. Všechny 
změny ve společnosti vyvolávají 
obrovskou příležitost pro kaž- 
dého. Každý stojí na podobné 
základní čáře. Jde o to, kdo si 
to uvědomí a bude tomu věno-
vat úsilí. V Techmanii a dalších 
science centrech v České republi-
ce bychom chtěli být nápomocni 
tím, že budeme jakousi výkladní 
skříní nových technologií a jejich 
aplikací. Návštěvníci tak budou 
mít možnost se se světovými no-
vinkami alespoň seznámit. Pak 
bude na nich a na dalším vzdě-
lávání, jak této znalosti využijí 
pro svůj osobní rozvoj nebo roz-
voj společnosti.

Jak tedy vidíte budoucnost 
Plzeňského kraje?
Nemusíme průmysl vytvářet z nuly, 
jako je tomu jinde, ale můžeme 
inovovat již stávající produkty. 
Musíme vědět, co se v oblasti no-
vých technologií a jejich aplikací 
děje a aplikovat je v oborech, kte-
ré plní naše HDP. Musíme držet 
tep v inovačním duchu.

Vzdělaná společnost 
má naději prosperovat 

s čím se svět potýká – globální 
výzvy a kdo má kapacity a sílu 
na to jim dostát. Přirozeně Česká 
republika má významně menší 
dopad na světové dění než Evrop-
ská unie. Pokud jako Češi máme 
vůli úspěšně čelit globálním vý-
zvám, máme naději, pokud tak 
budeme činit v rámci EU. 

Kolonizace vesmíru – to je 
opravdu zajímavé téma...
Každý dnes vidí, jak se posouvají 
hranice lidského poznání v ob-
lasti astronomie a kosmonautiky. 
Pravděpodobně se nám podaří 
v dohledné době osídlit Měsíc, 
a nebo Mars. A už to nejsou jen 
státy, ale i soukromé společnos-
ti, které se k tomu odhodlávají. 
V Techmanii máme pro tuto oblast 
skvělé zázemí, celou budovu 3D 
planetária. Rozholdi jsme se pře-
měnit část expozičního prostoru 
na základnu na Marsu. Říkáme 
tomu Kolonie Mars. Už v průbě-
hu letošního roku se začne pře-
dělávat suterén. Je to ale projekt, 
řekněme, na deset let.

A co oblast humanity a inže-
nýringu? Co si pod tím před-
stavit?
I když se obsah těchto dvou ob-
lastí zdá být odlišný, v kontextu 
našeho plzeňského regionu dává 

stihneme a neskolí nás zítra ko-
ronavirus nebo jiná epidemie.

Jinými slovy, technologie mění 
svět...
...a proto jsme si vymysleli stej-
nojmenný seriál, který na tyto 
technologie upozorňuje. Jedním 
z jeho nejvýznamnějších témat 
je umělá inteligence. Díky ex-
ponenciálnímu rozvoji dalších 
technologií bude svět vypadat bě-
hem dekády úplně jinak. Napří-
klad díky rozvoji 5G sítě, umělé 
inteligenci, kvantovým počíta-
čům, 3D tisku vzniká svět, kte-
rý nikdo nezná, a tím pádem to 
vytváří příležitost pro ty, kteří 
si dají práci technologiím poro-
zumět a využít je pro zajiště-
ní své kariéry. V Techmanii se 
budeme snažit představit prá-
vě tyto technologie a jejich ap-
likace. Například nyní v rámci 
kolaborativního výzkumu při-
pravujeme exponát, který uká-
že použití umělé inteligence při 
pěstování rostlin.

Jste vzděláním pedagog. Jaká 
bude budoucnost školství?
Všechny informace budou tady 
(klepe na mobil). Bude k vám 
promlouvat umělá inteligence, 
která bude tisíckrát vzdělaněj-
ší... To zásadně změní svět, jak 

vlastimil volák 
Jako první zaměstnanec 
a ředitel rozvinul Techmania 
Science Center v instituci 
s roční návštěvností přesahující 
200 000 osob. Od roku 2013 
působil 6 let jako předseda 
správní rady České asociace 
science center. V letech 2011–
2017 působil v programovém 
výboru konferencí evropské 
asociace science center a muzeí 
Ecsite. Magisterský titul 
získal na Pedagogické fakultě 
Západočeské univerzity v Plzni. 
Absolvoval postgraduální 
stáž na fakultě ekonomie 
a politologie University of 
Cairo v Egyptě a program na 
Noyce leadership Institute 
v USA. Zaměřuje se na rozvoj 
personalizace vzdělávacího 
procesu, kompetencí 
potřebných pro současnost 
a spolupráci formálního 
a neformálního vzdělávání. 

OTEvíRAcí DOBA
pondělí: zavřeno
úterý–pátek: 8:30–17:00
sobota–neděle: 10:00–18:00
svátky, celorepublikové 
prázdniny: 10:00–18:00

cEníK
základní vstupné: 260 Kč
rodinné vstupné: 960 Kč
skupinové vstupné: 240 Kč

teCHmania sCienCe Center

AKTUÁLní PROGRAm
Zavřeno v důsledku šíření koronaviru
Plánované akce: 
28.–29. březen, TmS – na síti bezpečně 
– jak se chovat bezpečně na internetu. 
24.–26. 4. 2020, TmS – Kolonizace 
vesmíru – víkend zaměřený na vesmír
a kosmonautiku, připomínka
30. výročí hubbleova dalekohledu.
22.–23. květen, TmS – TmS – Umělá 
inteligence – nejnovější poznatky.

Experimentální stanice pro zvídavé. Tak se definuje plzeňské Techmania Science Center,
první svého druhu v ČR. Představuje most mezi neformálním vzděláváním

a populární turistickou destinací, jejímž cílem je pomáhat žákům, studentům i celým
rodinám nacházet a rozvíjet osobní vztah k vědě a technice, objevovat možnosti lidského

poznání. „Vzdělaná společnost má naději prosperovat,“ říká jeho ředitel
vlastimil volÁk. V čele inovativní instituce stojí od samého počátku, již dvanáct let. 

JANA PAVlOVá
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Plzeňský kraj leží na jihozápadě Čech, v jižní části Západočes-
kého kraje. na severozápadě sousedí s Karlovarským krajem, na 
severu má společnou hranici s Ústeckým krajem, na severový-
chodě hraničí se Středočeským krajem, na jihovýchodě s Jiho-
českým krajem. nejdelší úsek společné hranice má s německou 
spolkovou zemí Bavorsko (Bayern) na jihozápadě. 

V jakých oborech kraj vyniká: 
• výroba elektronických součástek a spotřební elektroniky (elek-
tronické součástky, spotřební elektronika, měřicí, zkušební a na-
vigační přístroje)
• výroba strojů a zařízení (motory, turbíny, klimatizace, obráběcí 
stroje, stroje na výrobu papíru)
• výroba elektrických zařízení (motory, generátory, transformá-
tory, optické kabely)
• výroba motorových vozidel (díly a příslušenství)

Plzeňský kraj v Evropě

Kašperské 
Hory

Sušice

Horažďovice

Plánice

Klatovy

Nepomuk

Nýrsko

Kdyně

Domažlice

Poběžovice

Horšovský 
Týn

Staňkov

Holýšov

Stod

Přeštice

Blovice

Spálené 
Poříčí

Starý 
Plzenec

Rokycany

Plzeň

Zbiroh
Radnice

TřemošnáStříbro
Bor

Tachov

Planá
Bezdružice

Nýřany

KralovicePlasy

Manětín

Všeruby

Město 
Touškov

Dobřany

• výroba železničních, kolejových a ostatních dopravních pro-
středků (tramvaje, lokomotivy) 
výroba letadel a jejich motorů, kosmických lodí a souvisejících za-
řízení (interiéry letadel, letadlová sedadla, díly do leteckých motorů) 
• výroba lékařských a dentálních nástrojů a potřeb (brýlové čoč-
ky, plastové předměty pro lékařský průmysl)

Statutární město Plzeň 
Metropole Plzeňského kraje leží na soutoku řek Mže, Radbuza, Úhla-
va a Úslava, z nichž vzniká řeka Berounka. Žije zde přibližně 172 
tisíc obyvatel, a je tak čtvrtým největším městem v České republice. 

Plzeň je známá jako průmyslové a pivovarnické město. 
Společnost Škoda Transportation a další firmy pokračují v tradici 
legendární Škodovky, na druhé straně krajské metropole se pak 
vaří známá piva Prazdroj a Gambrinus. Spodně kvašený světlý le-

žák se označuje jako pivo plzeňského typu, celosvětově pak jako 
Pilsner nebo Pils, podle německého jména města (Pilsen). 

Plzeň má i podstatný kulturní význam. 
Nacházejí se zde početné kulturní domy a divadla. Ve městě sídlí 
také biskupství plzeňské diecéze. Vysoké školství zastupují Zápa-
dočeská univerzita a Lékařská fakulta Univerzity Karlovy. V roce 
2015 byla Plzeň (společně s belgickým Monsem) Evropským hlav-
ním městem kultury. Současné historické jádro města má pravidel-
nou síť ulic s obdélníkovým náměstím Republiky uprostřed (139 × 
193 m), jemuž vévodí katedrála sv. Bartoloměje s nejvyšší kostelní 
věží v České republice (102,26 m).

Rozloha: 7 649 km2 

Počet obyvatel: 588,751 tis.  
(k 30. 10. 2019)

Počet obyvatel v produktivním věku: 
377,210 tis. (k 31. 12. 2018)

Nezaměstnanost: 1,5 %  
(roční průměr 2018)

Vysoké školy – typ, počet studentů: 
Západočeská univerzita v Plzni (10 422), 
Lékařská fakulta UK v Plzni (2 061)

Krajské město: Plzeň
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Plzeňsko – inovační region 
s hodnotami

Se značkou Plzeňského kraje coby inovačního regionu České republiky je 
spojeno také osm stálic. Hodnot, které vám chceme představit, na které jsme 

pyšní nejen my, kteří v kraji žijeme a pracujeme.

1Průmyslová 
tradice

Plzeňský kraj má více jak 150letou průmyslovou historii. Šikovnost 
a um našich lidí je postavený na předávání zkušeností z generace na 
generaci, hrdosti na tradici řemesla a získaných znalostech. Nachá-
zí se tu tradiční firmy s výrobou vysoce specializovaných výrobků 
(tramvaje, trolejbusy, turbíny, energetická zařízení...). 

2Technologická 
vyspělost

Vedle tradičních firem s historií výroby se v plzeňském kraji daří 
i dalším vyspělým inovativním společnostem využívajících moderní 
technologie. Jedná se o firmy s vývojovými centry (např. Comtes FHT, 
MBTech, ZF Engineering, Kontron,) a firmy využívají nejmodernější 
technologie. Díky tzv. chytrým řešením a technologiím se zlepšuje 
kvalita života občanů krajského města i Plzeňského kraje. 

3špičkový  
výzkum

V Plzeňském kraji působí špičkově vybavená výzkumná centra se 
zaměřením zejména na výzkum materiálů, IT, elektrotechniky, stro-
jírenství a biomedicíny. Unikátní je v tomto ohledu Biomedicínské 
centrum Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, které úzce spolupra-
cuje s Fakultní nemocnicí Plzeň. Západočeská univerzita má vlast-
ní čtyři výzkumná centra (RICE, RTI, NTC a NTIS), která provádějí 
akademický výzkum, ale spolupracují i se soukromým sektorem. 
Další výzkum a vývoj provádí i soukromý sektor – v menším počtu 
firem, ale zase s vysokým objemem financí.

4Prostředí pro 
inovace

Plzeňský kraj nabízí příznivé prostředí pro oblast výzkumu, vývo-
je a inovací. Podpůrné organizace (např. BIC, RRA PK, CzechInvest, 
TIP) nabízejí kvalitní odborný servis a motivují nové firmy k zaklá-
dání a stávající v jejich růstu. Kraj podporuje budování inovační 
infrastruktury, vhodných prostor a s tím spojenou nabídkou kva-
litních služeb.

5Univerzitní  
město Plzeň

V krajském městě se jako v přirozeném centru kraje soustřeďují 
významné instituce. V oblasti vysokoškolského vzdělávání jde pře-
devším o Západočeskou univerzitu (technicky zaměřené fakulty 
aplikovaných věd, strojní a elektrotechnická) a Lékařskou fakultu 
UK Praha. Studentům město i kraj nabízí velké množství kultur-
ních, sportovních, volnočasových a dalších aktivit.

6motivující 
vzdělávání

Plzeňský kraj i Město Plzeň se příkladně starají o základní a střed-
ní školy v souvislosti s jejich technickým vybavením (specializova-
né učební, výpočetní technika), možnostmi volnočasových aktivit 
v rámci organizací, jako jsou např. Centrum robotiky, Techmania 
Science Center a zájmových technických kroužků na školách (ICT, 
matematické a fyzikální kroužky).

7nejlepší místo 
pro život

Plzeňský kraj nabízí dostupnou veřejnou dopravu, kulturní 
a sportovní aktivity, široké spektrum využití volného času 
díky propracovanému systému turistických cest a cyklostezek, 
množství historických památek, industriálních zajímavostí či 
kvalitní regionální gastronomii. Oblíbenou návštěvnickou de-
stinací pro aktivní odpočinek je Šumava, opětovně znovuob-
jevované lokality jsou Český les a Brdy. Další velkou devízou 
je bezpečnost kraje.

8mezi Prahou 
a mnichovem

Plzeňský kraj má výhodnou polohu nedaleko hlavního města 
a v blízkosti Německa. Díky dálnici D5 jde o příjemnou dojez-
dovou vzdálenost autem i autobusem, za hodinu vlakem. Je 
dobře dostupný i z okolní krajů (Karlovarský, Jihočeský, Praha).

Když jsem byl požádán, 
abych se futurologic-
ky vyjádřil k nadcháze-
jícím letům Plzeňské-

ho kraje, pozvedl jsem zrak do 
výšin. Je totiž možné, že právě 
mimozemšťané si tuto část re-
publiky už nějaký čas zkouma-
vě prohlížejí a chystají se sem 
na čumendu. 

Opakované záznamy přeletů 
UFO nad daným územím leccos 
napovídají. 

nepatřím k lidem, kteří na-
zírají na budoucnost jen a jen 
jako na bu-bu-budoucnost. Proto 
nepodsouvám těm poletujícím 
tvorům nad Plzeňskem zlé úmy-
sly. Představuji si, že ve zdejším 
kraji na jihozápadě Čech vděč-
ně shůry obdivují množství kul-
turních památek, průmysl i jiný 
důmysl, přírodní krásy i krásky.

navíc jde o území, které je 
chutné nejen v symbolickém slo-
va smyslu, nýbrž i v doslovném. 

v očekÁvÁní
Fejeton Rudolfa Křesťanamám na mysli gastronomii. i tato 

tematika může být předmětem 
speciálního badatelského úsi-
lí jedinců z dálav a  lákadlem 
k brzkému přistání. 

například klasická kultovní 
sestava vepřo-knedlo-zelo se 
sklenicí Prazdroje nabízí v Pl-
zeňském kraji ufonům hnedka 
několik možností ke zkoumání 
v terénu. Zmíněná národní spe-
cialita se má i v éře fast foo-
dů pořád úspěšně k světu a po 
příletu vesmířanů se bude mít 
možná i k mimosvětu.

Ale popořádku. 

Ad vepřo: úcta k tomuto masu 
je v daném kraji natolik význam-
ná, že našla dokonce i sochařské 
vyjádření. nevymýšlím si. Jde 
o kamenné sousoší dvou stra-
katých prasat v Přešticích. Je to 
připomínka, že právě v tomto 
městě byla kdysi vyšlechtěna 
odrůda prasete něžně přezdí-
vaného přeštík. 

Při pozorování shůry museli 
mimozemšťané zmíněnou své-
ráznou skulpturu nesporně za-
hlédnout.

Ad knedlo: pokud se týče pří-
lohového knedlíku, ve zmíně-
ném regionu může být ono tra-

la na jednom krajském území. 
nebylo by tedy divu, kdyby ves-
mírní badatelé zamířili za úče-
lem gastronomického výzkumu 
právě sem. 

Jelikož jsem optimista, chce se 
mi věřit, že mnou předpokláda-
ný přílet zkoumatelů z vesmí-
ru bude pro Plzeňsko přínosný, 
zajímavý, přátelský a k potěše. 

Jestli si někdo myslí, že triptych 
vepřo-knedlo-zelo s doplněným 
prazdrojováním je snad čímsi 
přízemním a málo vznešeným, 
tvrdím opak. mnohé přítomné 
skutečnosti v budoucnu pomi-
nou, ale tahle ověřená sestava 3 
+ 1 jistě přetrvá i do časů umělé 
inteligence a dalších neznámých, 
které nás čekají.

Když se pak mimozemšťané 
po splnění gastronomického vý-
zkumu vydají zpět do výšin, i po 
odletu by mohli zůstat přínosem 
pro Plzeňský kraj. Je vždycky uži-
tečné mít známé někde nahoře. 

diční jídlo někdy kompletováno 
i s knedlíkem s doslovným pre-
dikátem plzeňský. Znalci vědí, 
o čem mluvím. v rámci sou-
sedských vztahů kraje je ve hře 
ovšem i blízký knedlík karlo-
varský, případně hraničně při-
lehlý bavorský. 

A ještě ad zelo: jde o závažnou 
součást zkoumané talířové triá-
dy. Z literatury připomínám, že 
náklonnost jednoho ufona k této 
listové zelenině byla zazname-
nána už ve Falletově francouz-
ském humoristickém (a taktéž 
zfilmovaném) románu Zelňačka.

Plzeňské zelí z Křimic je pro-
slulé a úspěšně se rozváží po 
celé vlasti. nejzabydlenější je 
samozřejmě přímo na místě, kde 
se koná dokonce i jeho festival. 
Při něm je možno si vyzkoušet 
i šlapání zelí v gumovkách coby 
záslužnou nohodělnou činnost.

Badatelé z  vesmíru budou 
zkoumáním vzniku této jídelní 
přílohy mít taky vzácnou mož-
nost k poznání kvasné chemie, 
která je zde na Zemi váženým 
vědeckým oborem.

vzhledem ke skutečnostem, 
které jsem uvedl, jde výsledně 
o unikátní souběh komponen-
tů a souvislostí národního jíd-
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vztah k „oborům budoucnosti“ děti na Plzeňsku získávají i při takzvaných Projektových dnech.


