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věda a výzkum

HiTech ve Start-Up Nation
Na pfielomu dubna a kvûtna leto‰ního roku
se uskuteãnila první mise ãesk˘ch odborníkÛ z oblasti HiTech do Izraele. Na pfiípravû programu zamûfieného na technologie Smart Grids, spolupráci v oblasti kosmického v˘zkumu, inovaãní politiku a transfer
technologií se podílely
agentura CzechInvest,
Izraelská ambasáda v âR,
Ambasáda âR v Izraeli

a âesko-izraelská smí‰ená obchodní komora (âISOK).
Ministerstvo prÛmyslu a obchodu âR
v ãeské delegaci reprezentoval Ing. Petr Oãko, Ph.D., fieditel sekce fondÛ EU, v˘zkumu a v˘voje MPO âR. Zastoupena byla
rovnûÏ agentura CzechInvest a zájmové
sdruÏení právnick˘ch osob Jihomoravské
inovaãní centrum, dále pak univerzity –

Obr. 2 Kobi Yahav, ředitel úseku Smart
Grids izraelské energetické společnost
IEC, prezentuje Israel Smart Initiatives

Bohatý
odborný program
Na úvod svého nûkolikadenního programu delegace nav‰tívila Intel
Design Center v Jeruzalémû. Intel je v Izraeli
prostfiednictvím
sv˘ch závodÛ
a v˘vojov˘ch
center nejvût‰ím zamûstnavatelem v soukromém sektoru.
V˘vojové centrum v Jeruzalémû se zamûfiuje na v˘voj softwaru, zamûstnává 600 v˘vojáfiÛ a 23 let po sobû vykazuje
pozitivní hodnoty ãist˘ch v˘nosÛ. Kromû Jeruzaléma se
dal‰í centra firmy Intel nacházejí v Haifû (mobile comObr. 1
puting), Yakum (hardware),
Petach Tikva (broadband wireless) a Kiryat Gat (Fab 28 s technologií 45 nm). Za hlavní trendy v oblasti
v˘voje Intel povaÏuje Green Future (energeticky úsporné budovy) a dal‰í v˘voj v oblasti embedded softwaru (automobily,
smart TV, signage).
V˘znamnou souãástí programu byl âesko-izraelsk˘ workshop zamûfien˘ na aktuální problematiku Smart Grids (obr. 1). V úvo-

Obr. 3 Podpis Memoranda o vzájemné spolupráci mezi
Českomoravskou elektrotechnickou asociací (ElA)
a izraelskou asociací IAESI (Israel Associaton of
Electronics and Software Industries), zleva Shlomo Waxe,
ředitel IAESI, a Stanislav Adamec, prezident ElA

âVUT, V·E, Univerzita Ostrava, Lékafiská
fakulta Univerzity Palackého v Olomouci,
Akademii vûd reprezentoval Ústav pfiístrojové techniky AVâR. Z technologick˘ch
firem, které se mise úãastnily, jmenujme
Evolving Systems Consulting, Dynex Technologies, Sysgo, OEZ, TeeTime, B-Support,
Dekonta. Úãast v historicky první HiTech
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misi do Izraele pfiijali i prezident âeskomoravské elektrotechnické asociace (ElA)
Stanislav Adamec a prezident âeské vesmírné aliance (CSA) Petr Bare‰.

du semináfie prezentovaly obû strany národní pilotní projekty v oblasti Smart Grids. Za
ãeskou stranu pfiedstavil projekty âEZ a PRE
prof. Josef Tlust˘ z Katedry energetity FEL
âVUT. âEZ v rámci pilotních projektÛ instaluje ve Vrchlabí 4500, v Jefimanicích 4900,
v Pardubicích 26 tisíc a v Hradci Králové
300 inteligentních elektromûrÛ spolupracu-

jících se sítí Smart Grid. Strategii Israel
Smart Initiatives prezentoval pan Kobi
Yahav (obr. 2), fieditel úseku Smart Grids izraelské energetické spoleãnost IEC (Israeli
Electric Corporation). Obû zmínûné ãeské
energetické spoleãnosti (k lítosti zástupcÛ
IEC) o zahraniãní zku‰enosti zájem zatím
neprojevily. V dal‰ím prÛbûhu semináfie se
prezentovaly se sv˘mi fie‰eními izraelské
firmy Powercom, Alvarion, CES a GridOn.
Izrael povaÏuje inovativní fie‰ení v oblasti energetiky za v˘znamnou prioritu

Zájem o česko-izraelský workshop zaměřený na
technologie Smart Grids byl velký

a fie‰í ji v tûsné souvislosti s problematikou
elektromobility. DÛleÏit˘m bodem programu workshopu proto bylo vystoupení zástupce dnes patrnû nejãastûji citovaného
start-up, spoleãnosti Better Place, která má
pfiipravenou koncepci masového zavádûní
elektromobilÛ v Izraeli. Souãástí této koncepce je samozfiejmû i plán systematické-

Obr. 4 Neformální diskuze na závěr pracovního
dne v restauraci Little Prague v Tel Avivu
(Stanislav Adamec a Jan Prokš z ElA diskutují
s Petrem Očkem z MPO ČR uprostřed, zcela vlevo
pak Michaela Šuléřová z Jihomoravského
inovačního centra)

ho rozmístûní dobíjecích stanic na celém
území státu Izrael. Podle slov zástupce
spoleãnosti Better Place je reálné, Ïe v Izraeli do roku 2020 nahradí elektromobily
vût‰inu vozÛ pouÏívajících spalovací motory.
Dal‰ím v˘znamn˘m programov˘m okruhem ãesko-izraelské HiTech mise byla ob-
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věda a výzkum
last kosmického v˘zkumu a diskuze o moÏné spolupráci na ãesko-izraelském mikrosatelitu. V rámci tohoto programového bloku nav‰tívili odborníci z ãeské delegace
mikroelektronickou laboratofi spoleãnosti
RAFAEL Advanced Defense Systems a dále
i spoleãnosti IAI (Israel Aerospace Industries) a Aeronautics.

Perspektivy další spolupráce
Mise pfiinesla rovnûÏ nûkolik v˘znamn˘ch
pfiíslibÛ dal‰í dvoustranné spolupráce. Zástupci âeskomoravské elektrotechnické
asociace (ElA) se setkali s generálním fieditelem izraelské asociace IAESI (Israel Associaton of Electronics and Software Industries) Shlomo Waxem. Spoleãné jednání
bylo zakonãeno podpisem Memoranda
o vzájemné spolupráci mezi obûma asociacemi (obr. 3). V˘sledkem jednání o potenciální spolupráci na projektu spoleãného
mikrosatelitu je dohoda o pfiípravû dokumentu White Papers, kter˘ se stane základem pro dal‰í postup.
âeská republika je jednou ze tfiech desítek zemí z celého svûta, které mají s Izraelem uzavfienou dohodu o spolupráci v oblasti prÛmyslového v˘zkumu a v˘voje. A Izrael se má ãím se chlubit. Pfies srovnateln˘
poãet obyvatel (7,6 miliónu) jako âeská republika (10,35 miliónu) na území Izraele
pÛsobí na 3 tisíce technologick˘ch spoleãností, z nichÏ více neÏ 500 vykazuje roãní
v˘nosy pfiesahující 20 miliónÛ USD. KaÏd˘
rok vzniká na dvû stovky nov˘ch start-up
firem. Izrael se mÛÏe také pochlubit nejvût‰ím poãtem vûdeck˘ch pracovníkÛ a inÏen˘rÛ na 10 tisíc obyvatel, s ãíslem 140 je
daleko pfied USA (83), Japonskem (80) a Nûmeckem (60). Pfiehled 12 zemí zahrnující

Shamay, generální fieditel MATIMOP (exekutivní orgán Úfiadu hlavního vûdce Ministerstva prÛmyslu státu Izrael). Knihu na
izraelském stánku na v˘stavû v Praze osobnû uvedl Saul Singer, jeden z autorÛ. V odpoledních hodinách pak za jeho úãasti následovala panelová diskuze s titulem Jak
restartovat âesko? Panelovou diskuzi (obr. 5)
pod zá‰titou âesko-izraelské smí‰ené obFollow-up
chodní komory (âISOK) uspofiádaly naklaT˘den po návratu první ãeské HiTech mise datelství Sdûlovací technika, New Times Pudo Izraele byla na v˘stavû Svût knihy blishing a vydavatel ãeského pfiekladu kniv Praze uvedena na kniÏní trh svûtoznámá hy Start-up Nation, firma Aligier, s. r. o.
kniha Start-up Nation autorÛ Dana Senora V rámci panelu, po úvodním slovû Pavla
Smutného, prezidenta âISOK, vystoupili
Saul Singer, spoluautor knihy; Petr Oãko,
fieditel sekce fondÛ EU
a v˘zkumu a v˘voje
MPO âR; Yaakov Levy, velvyslanec státu
Izrael v âR; Jan Mühlfeit, Chairman Europe
spoleãnosti Microsoft
a Karel Janeãek, CEO
spoleãnosti RSJ, která
se zab˘vá algoritmick˘m obchodováním
(algorithmic trading)
Obr. 5 Panelová diskuze při příležitosti uvedení českého překladu
vyuÏívajícím v˘konné
knihy Start-Up Nation na český trh
v˘poãetní infrastruktury pro automatické
a Saula Singera popisující pfiíbûh izrael- podávání jak limitních, tak trÏních objedského hospodáfiského zázraku. Na tuto kni- návek na základû pfiíchozí informace. A jak
hu se pfii úvodním setkání s úãastníky ães- zní odpovûì na otázku poloÏenou v názvu
ké HiTech mise v Izraeli odvolával ve své diskuze? Podle Saula Singera (viz rozhoprezentaci informující o izraelské podpofie vor): „Rozhodností a ochotou riskovat.“
inovativním firmám se zamûfiením na ãesPetr Bene‰,
ko-izraelsk˘ program Gesher-Most i Israel
viceprezident âISOK
je‰tû Kanadu, ·v˘carsko, Tchaj-wan, Spojené království, Irsko, Itálii a Singapur pak
uzavírá ·panûlsko s ãíslem 25. Jak vtipnû
komentoval Shlomo Waxe z IAESI pfii setkání se zástupci ElA: „Pfied 60 lety jsme
byli proslulí v˘vozem pomeranãÛ z Jaffa,
dnes jsme prodali tuto znaãku ·panûlÛm
a vûnujeme se HiTech.“

Start-up je firma,
která rozvíjí novou myšlenku
Se spoluautorem knihy Start-up Nation, Saulem Singerem jsme se setkali t˘den po návratu z historicky první mise
ãesk˘ch odborníkÛ z oblasti HiTech do Izraele. Rozhovor s ním byl vynikající rekapitulací bezprostfiedních dojmÛ
získan˘ch nûkolik dní pfiedtím v izraelském prostfiedí HiTech.
Jaké jsou podle Vás specifické rysy izraelského start-up národa?
Hlavním rysem Izraele je, Ïe vytvofiil tolik projektÛ start-up. Je to mnoho rozhodnosti a snahy. A nakonec také ochoty riskovat. To jsou dvû vûci, které jsou pro start-up
rozhodující. Abyste mohl zaãít se start-up
firmou, musíte mít mnoho elánu, musíte
b˘t ochoten vzít na sebe riziko.Cel˘ stát
Izrael je vlastnû jeden start-up, má mnoho
elánu i ochoty riskovat proto, aby zÛstal
Izrael Izraelem. Za 60 let existence mûl Izrael moÏnost se seznámit s rozmanitostí
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nepfiíznû osudu, a proto musel b˘t inovativní. V zemi je tedy atmosféra, která podporuje podnikavost a podnikavé lidi. Nemyslíme si, Ïe by to bylo proto, Ïe Izrael
má více chytr˘ch lidí neÏ jiné zemû, Ïádná v‰ak nemá tolik projektÛ start-up. To
znamená, Ïe Izrael má nûco navíc. Myslím, Ïe proto aby se chytrá my‰lenka zmûnila ve fungující firmu, je tfieba právû toto
nad‰ení a ochota riskovat. Izrael má tûchto vlastností dostatek. Vychází to z jeho
kultury, historie a fiady dal‰ích faktorÛ,
o kter˘ch v knize hovofiíme.

Pro toho, kdo pfiíbûh nezná, mÛÏete uvést
obecnou definici pojmu start-up?
Start-up v na‰em pojetí je malá firma, která
rozvíjí novou my‰lenku a inovaci. Obecnû
se to t˘ká nov˘ch technologií, ale nemusí to
b˘t vÏdy. Projekt start-up mÛÏe b˘t zaloÏen
na novém obchodním modelu. Napfiíklad
Facebook není ve skuteãnosti zaloÏen na
nûjaké nové technologii, jde jen o jist˘ druh
inovace. Start-up musí mít urãit˘ druh velké my‰lenky, kterou ovûfií tím, Ïe pfievezme riziko. Start-ups jsou zaloÏeny na inovacích s velk˘m potenciálem se prosadit.
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rozhovor
Do kolika rÛzn˘ch jazykÛ byl Vá‰ pfiíbûh
Start-up Nation pfieloÏen?
Do ãtrnácti nebo patnácti. Nûkteré jazykové verze jiÏ vy‰ly, dal‰í se pfiipravují.
Vydané byly v ãín‰tinû, korej‰tinû, ru‰tinû, portugal‰tinû. Pfiipravuje se nûmecké
vydání, francouzské, turecké a také vydání v arab‰tinû. K dispozici je rovnûÏ anglická verze pro elektronické knihy.

du. Izrael je odfiíznutá lokální ekonomika, je ohroÏována nebezpeãím útokÛ, má
nedostatek zdrojÛ. âeská republika podobné problémy nemá. Úsilí v‰ak nemusí b˘t stimulováno jen nepfiízniv˘mi faktory, ale také pfiíleÏitostmi, které se nabízí. A domnívám se, Ïe pfiíleÏitosti pro
malé zemû ovlivnit svût jsou stále vût‰í.
Uvedu pfiíklad: Izrael bude první zemí,
která odstartuje celosvûtovou náhradu
automobilÛ se spalovacím motorem elektromobily. V ãele tohoto úsilí je spoleãnost s názvem Better Place, která je dal‰ím izraelsk˘m start-up projektem. K v˘mûnû automobilÛ se
spalovacím motorem za elektromobily mÛÏe dojít velmi rychle. Myslím,
Ïe jiÏ v pfií‰tím roce
bude moÏné si koupit elektromobil za
niÏ‰í cenu neÏ klasick˘ vÛz a pfiitom
komfortnûj‰í. Kromû toho elektromobily nebudou zneãi‰Èovat Ïivotní pro-

Jaká je politika v oblasti projektÛ start-up
v jin˘ch zemích?
Izrael je nejvíce podobn˘ Silicon Valley
v USA. Kfiemíkové údolí a Izrael vykazují nejvût‰í hustotu
start-ups na svûtû
a existuje i fiada dal‰ích podobností. T˘ká se to napfi. toho,
co oznaãujeme slovem klastr (cluster).
Klastry mohou existovat v rÛzn˘ch odvûtvích. Hollywood
je klastr v oblasti
filmového prÛmyslu, Wall Street je finanãní klastr, Silicon Valley je klastr
star-up firem. A podobnû Izrael. Ten je
místem, kde je nakupeno mnoho start-up
firem a s tím, jak se
stále více vyvíjí,
Saul Singer
vzniká více venture
kapitálu, zvût‰uje se
poãet start-up firem, pfiib˘vá velk˘ch stfiedí. Nemusíte
technologick˘ch spoleãností… a univer- jezdit k pumpû, auzity se stále více zapojují do tûchto klast- to si nabijete doma.
rÛ. Silicon Valley mûlo napfiíklad Stan- Elektromobily jsou
ford University a s ní byla v klastru i prv- tedy „ãist‰í“, ménû
ní velká firma, kterou je Hewlett-Packard. hluãné a jsou levV Izraeli najdete mnoho siln˘ch univer- nûj‰í.
zit, Weizmann Institute, Hebrew UniverPodobn˘ v˘voj mÛsity, Technion, také Universita v Tel Avivu Ïeme sledovat v Dánsku, ale také v tak
je velmi silná. A v pfiípadû Izraele, jedna velké zemi, jako je Austrálie. To je pfiíz opravdu velk˘ch spoleãností, která sem klad, jak se Izrael snaÏí uchopit problém,
pfii‰la, byl Intel. Vût‰ina ãipÛ pouÏíva- kter˘ má – to jest nedostatek ropy a pfiín˘ch v poãítaãích, mezi nimi i Centrino, li‰ná závislost na zbytku svûta. S tímto
byly vyvinuty v Izraeli. Izrael byl jedním problémem se pot˘kají i dal‰í zemû. Izz prvních míst mimo USA, kde Intel rael tento problém vyfie‰í a nabídne cestu
otevfiel svoje v˘vojové centrum.
fie‰ení toho problému i pro zbytek svûta.
Myslím si, Ïe není dÛvod pro to, aby
Myslíte si, Ïe izraelská my‰lenka start-up takovou cestou nemohla jít i âeská refirem je pfienositelná do zemí, jako je publika. Vezmûte globální problém, vyfie‰te ho ve va‰í zemi a exportujte toto fietfieba âeská republika?
Domnívám se, Ïe âeská republika má ‰ení do v‰ech zemí. To je, proã se Izrael
s Izraelem mnoho podobného. Jsou to nyní soustfiedí na fie‰ení problému se sluobû malé zemû a obû nemají Ïádné záso- neãní energií a nedostatkem ropy. A já
by surovin. To znamená, Ïe musíme svo- doufám, Ïe se to bude t˘kat i vzdûlávání.
je ekonomiky zakládat na inovativnosti My totiÏ máme se ‰kolstvím v Izraeli proa exportu do zbytku svûta, protoÏe na‰e blém, na jedné stranû máme vysoké ‰koly
lokální ekonomika je pfiíli‰ malá. To, ãemu na svûtové úrovni, na druhé stranû stfiedâeská republika, narozdíl od Izraele, ne- ní ‰koly na úrovni kurzÛ zakonãen˘ch
musí ãelit, je tak velká míra nepfiíznû osu- testy. Máme i problém s vym˘váním moz-
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kÛ nûkter˘mi stfiedo‰kolsk˘mi uãiteli, ktefií pfii‰li z USA. Podobn˘ problém existuje i v Evropû, ale v Izraeli je to moÏná o nûco hor‰í.
Musíme fie‰it tyto problémy, ale v Izraeli problém znamená pfiíleÏitost. Pokud
tedy máte problém, zkuste ho fie‰it zpÛsobem, kter˘ mohou vyuÏít i dal‰í zemû,
a dá se tedy exportovat. A já vûfiím, Ïe Izrael je toto schopen udûlat se v‰emi kategoriemi problémÛ – s chybûjícími zdroji
ropy, s nûkter˘mi problémy ve ‰kolství,
zdravotnictví, s nedostatkem vody – a to
v‰e zpÛsobem, kter˘ se stane modelem
pro cel˘ svût.
Jaká oblast ãi oblasti se stanou v budoucnosti tím nejlep‰ím substrátem pro
firmy start-up?
Domnívám se, Ïe se objeví ohromné
mnoÏství inovací v mnoha rozli‰n˘ch oblastech. Podívejme se na posledních dvacet let. Pfied dvaceti lety byl Mark Zuckerberg teprve ‰estilet˘. Neexistoval Facebook, nebyl Google, nebyl de facto Internet, nebyly mobilní telefony. Vût‰ina vûcí, které dnes bereme jako samozfiejmost,
neexistovala. Krok zmûn byl tedy velmi
rychl˘. A myslím si, Ïe rychlost
zmûn v nastávajících dvaceti letech bude jistû vût‰í neÏ v uplynul˘ch dvou desetiletích. A nikdo z nás neumí pfiesnû pfiedpovûdût, co pfií‰tích dvacet let pfiinese, jak se bude vyvíjet Facebook, Internet atd. Ale ãím si mÛÏeme b˘t jisti, je, Ïe pfiijde mnoho
inovací ve v‰ech oblastech, ve
zdravotnictví, ve vzdûlávání, v automobilovém prÛmyslu, v energetice. A proto má Izrael obrovskou
pfiíleÏitost, neboÈ vût‰ina inovací
pfiichází od start-ups. Izrael tak bude
stále více zdrojem inovací. Pokud se
udrÏíme na ‰piãce a budeme na‰e pfiednosti v oblasti start-ups vyuÏívat, mohli
bychom b˘t je‰tû úspû‰nûj‰í a mít vût‰í
pfiíleÏitosti. Vezmûme jenom jednu oblast – Internet. Ten je dnes prakticky zcela v poãáteãním stádiu jako taÏn˘ kÛÀ.
Nyní pfiijdou jeho aplikace v dopravû
a v dal‰ích oblastech. Nevíme, kam se
bude v˘voj ubírat, ale jisté je, Ïe v˘voj
pÛjde rychleji neÏ v minulosti. PfiíleÏitost pro inovace na Internetu je zde pro
kaÏdého. Není dÛvod, proã by pfií‰tí Facebook nemûl pfiijít z Izraele nebo z âeské
republiky. Bariéry pro to, abychom se mohli na tomto v˘voji podílet, padají, témûfi
kaÏd˘ si dnes mÛÏe zaloÏit internetov˘
start-up. VyÏaduje to minimum penûz, pfiiná‰í to velké my‰lenky, a jediné rozhodnutí, které zb˘vá pfiijmout, je ochota riskovat. PfiíleÏitosti právû pfiicházejí.
Dûkuji za rozhovor.
Petr Bene‰
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