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Úvod 

Technologický rozvoj a inovace prolínají historií lidské civilizace a mají hluboký dopad na rozvoj 

moderního života. Například vynález lukostřelby způsobil revoluci v oblasti lovu, vynález kola zase v 

oblasti dopravy.  Oblouk zásadně změnil stavební postupy, tkalcovský stav vedl k revoluci v odívání a 

tisk proměnil uchovávání a sdílení myšlenek. Parní stroj vedl ke vzniku průmyslové výroby a po něm 

následovala demokratizace hnací síly díky elektrickému motoru. Očkování a antibiotika hluboce 

pozměnily zdraví a lékařství. Vynález železnice, automobilů a letadel znamenal další revoluci v dopravě 

a díky telefonu, mobilní komunikaci a internetu je snadné komunikovat s ostatními, jako kdybychom 

všichni žili v jedné globální vesnici. 

Ačkoli všechny tyto technologie byly pro lidstvo obrovským přínosem, někdy také vedly k nechtěným 

negativním důsledkům, s nimiž se civilizace musely vypořádat. Často narušily život a sociální pořádek a 

způsobily zmatek a škodu. Lidská společnost se musela naučit, jak inovace co nejlépe využít.  

Technologický rozvoj dnes pokračuje, a to čím dál rychlejším tempem. Pro společnost a tvůrce politik je 

stále důležitější předvídat možné průlomové inovace, začít včas analyzovat možné přínosy a škodlivé 

účinky a vypracovat společnou reakci s cílem maximalizovat prospěch a minimalizovat veškeré škody. 

Tyto předjímající reakce mohou mít různou podobu: právní předpisy regulující technologie (případně 

zakazující určitá využití), veřejné opatření na podporu rozvoje technologií nebo k usnadnění jejich 

zavedení prostřednictvím norem a regulací, vzdělávání a snahy o aktivní pomoc, aby společnost mohla 

získat větší přínosy, a kompenzační opatření pro části společnosti, které by v důsledku nových technologií 

mohly utrpět ztrátu. 

Orgány Evropské unie jsou spolu s vnitrostátními orgány v členských státech a rostoucí řadou 

mezinárodních a globálních politických institucí hlavním zdrojem tvorby politik v 21. století. Politiky EU 

se nedotýkají jen životů více než 500 milionů Evropanů, ale stále více také globálních trendů a vývoje 

otázek, jakými jsou změna klimatu, účinné a udržitelné využívání zdrojů, obchod, zdravotní péče, řešení 

regionálních konfliktů a snižování chudoby.  

Aby Evropský parlament pracoval účinněji, musí často přesáhnout krátkodobý politický program a 

usilovat o dlouhodobější rozvoj, přičemž musí aktivně zahajovat diskuse a vypracovávat včasné přístupy 

veřejné politiky. 

Tato iniciativní role je součástí každodenního fungování Parlamentu na mnoha úrovních, při slyšeních 

organizovaných jednotlivými poslanci i při debatách v rámci politických skupin nebo výborů. Skupina 

Hodnocení vědecko-technických možností (STOA) hraje v tomto procesu úvah klíčovou úlohu. Skupina 

STOA podporuje práci parlamentních výborů týkající se dlouhodobé politiky, a to na jejich žádost a 

pomocí progresivních studií, a aktivně zahajuje činnost, která má určit technologický rozvoj, jenž by mohl 

mít hluboký společenský dopad, který odůvodňuje jeho zařazení na politický program. 

Generální ředitelství Evropského parlamentu pro parlamentní výzkumné služby (GŘ EPRS) zveřejnilo v 

roce 2015 studii „Deset technologií, které by mohly změnit naše životy – možné dopady a důsledky 

politik“, ve které každá kapitola zdůrazňuje určitou technologii, její přísliby a možné negativní důsledky 

a úlohu, kterou by Evropský parlament mohl a měl hrát při utváření tohoto rozvoje. Tento dokument 

pokračuje v uvedené linii úvah a předkládá dalších deset technologií, které stále více vyžadují pozornost 

tvůrců politik.  

Technologický rozvoj nebyl žádným zvláštním způsobem seřazen podle významu, dopadu nebo 

naléhavosti. Místo toho byla zvolena témata, která odrážejí širokou škálu námětů, na něž se skupina STOA 

rozhodla soustředit během osmého volebního období Parlamentu.  



Dalších deset technologií, které by mohly změnit naše životy 

5 

Cílem této analýzy je nejen upozornit na těchto deset konkrétních technologií, ale také podpořit úvahy o 

dalším technologickém rozvoji, který by dosud mohl být v rané fázi, ale jenž by podobně mohl mít silný 

dopad na naše životy v blízké budoucnosti nebo z dlouhodobějšího hlediska.  

 
Přístup 

U každého tématu stručně představujeme technologické problémy a řešení, na nichž se pracuje, současný 

stav pokroku a pravděpodobnou další cestu vývoje. Dále se zabýváme jejich možným zamýšleným či 

nezamýšleným dopadem na širší společnost.  V závěrečné části se pak snažíme určit konkrétní úlohu, 

kterou by mohl hrát Evropský parlament jako nadnárodní orgán pro tvorbu politik při pozitivním 

utváření těchto technologických změn. 
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1. Elektromobily 

Nacházíme se těsně před přechodem k elektromobilům? A jaké by byly důsledky tohoto přechodu pro klima, 

naše zdraví a způsob našeho života v budoucnosti? 

V průběhu minulého století se automobily staly 

nedílnou součástí naší společnosti. Poskytují větší 

pružnost a rychlost než alternativní způsoby 

dopravy a jsou dostupné pro velké procento osob. 

Od té doby, co se automobily začaly vyrábět 

masově, byly poháněny téměř výhradně motory s 

vnitřním spalováním (dále jen „spalovací motory“), 

které spalují fosilní paliva, jako je benzin a motorová 

nafta, aby vytvořily energii nezbytnou k otáčení kol 

automobilu a provádění pomocných úkolů. 

Automobily jsou však také hlavním zdrojem 

vypouštění emisí CO2 do ovzduší, čímž působí na 

globální klima, a emisí oxidů dusíku (NOx) a 

pevných znečišťujících látek, které znečišťují 

ovzduší, jež dýcháme, zejména v urbanizovaných oblastech. Tyto otázky jsou hlavním důvodem 

obnoveného zájmu o využití elektrické energie k pohánění našich automobilů. 

Možné dopady a vývoj 

Elektromobily mají oproti automobilům se spalovacím motorem několik výhod. Kromě snížení znečištění 

ovzduší a emisí CO2 (alespoň pokud není elektřina vyráběna v elektrárně na fosilní paliva) nabízejí 

elektromobily celou škálu dalších výhod. Mají nižší náklady na údržbu, jsou tišší a je snazší je řídit, snižují 

naši závislost na dovážené energii, mohou mít pozitivní dopad na naši mezinárodní platební bilanci, a 

mohou dokonce pozitivně přispět k uklidnění mezinárodních konfliktů týkajících se přírodních zdrojů.  

Výroba elektromobilů bohužel zůstává nákladnější (a uhlíkově náročnější) než výroba automobilů se 

spalovacím motorem. Elektromobily současně mají jen omezený rozsah provozu, v současnosti jde 

obvykle o dojezdnost 300 km mezi nabitími, a nabití baterie trvá déle než doplnění nádrže benzinem.  

Vzhledem k těmto výzvám několik členských států zavedlo subvence s cílem pomoci vytvořit trh s 

elektromobily a zvýšit objem výroby a prodeje, což nakonec stlačí ceny dolů. Současně probíhá intenzivní 

úsilí ohledně dalšího rozvoje technologie akumulátorů s cílem vyrábět levnější, výkonnější a lehčí 

akumulátory, které by snížily náklady na vozidla a současně prodloužily jejich dojezdnost.  

Ačkoli by mohlo být reálné, že jednou budeme schopni vyrábět elektromobily, které budou moci soupeřit 

s poměrně nízkými náklady a dlouhou dojezdností současných automobilů se spalovacím motorem, náš 

měnící se styl života a potřeby v oblasti mobility by mohly znamenat, že tento scénář by nebyl ani 

nezbytný, ani žádoucí. Typ automobilu, který budeme chtít řídit v budoucnosti, by mohl být velmi odlišný 

od automobilů, které v současnosti vyrábíme.  

V dnešní době mnoho lidí stále vlastní osobní automobil – ale obvykle pouze jeden – a chtějí tudíž vlastnit 

automobil, který bude vhodný pro všechny možné situace při řízení: měl by rychle zrychlovat při výchozí 

nízké rychlosti a současně být aerodynamický při vysoké rychlosti; měl by mít dostatek sedadel pro celou 

rodinu při víkendovém výletě a dostatek místa pro vyzvednutí nábytku ve velké diskontní prodejně a měl 

by být vybaven klimatizací na léto, vyhřívanými sedadly na zimu, stereo přístrojem a velkou palivovou 

nádrží na delší cesty a systémem start-stop pro váznoucí městskou dopravu. Výsledkem je, že dnešní 

© Nerthuz / Shutterstock.com 

http://www.energy.gov/eere/energybasics/articles/internal-combustion-engine-basics
http://www.energy.gov/eere/energybasics/articles/internal-combustion-engine-basics
http://www.eea.europa.eu/media/newsreleases/many-europeans-still-exposed-to-air-pollution-2015/premature-deaths-attributable-to-air-pollution
http://www.eea.europa.eu/media/newsreleases/many-europeans-still-exposed-to-air-pollution-2015/premature-deaths-attributable-to-air-pollution
http://www.electricvehiclesmalta.eu/e-driving/how-do-electric-vehicles-work
http://www.electricvehiclesmalta.eu/e-driving/how-do-electric-vehicles-work
http://www.greencarcongress.com/2011/06/lowcvp-20110608.html
http://www.pocket-lint.com/news/130380-future-batteries-coming-soon-charge-in-seconds-last-months-and-power-over-the-air
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„víceúčelové“ automobily jsou nesmírně těžké, a tedy neúčinné z hlediska využití pohonných hmot. Tento 

problém je ještě patrnější u elektromobilů, kde baterie často zvyšují hmotnost vozidla o dalších 33 %. To 

paradoxně znamená, že velká část energie uložené v akumulátorech je zapotřebí jednoduše k tomu, aby 

zrychlila stále těžší napájecí sadu. 

Mladší generace nicméně stále více upouští od tradičního systému vlastnictví jediného „osobního“ 

automobilu a přechází na modely sdílení automobilů. Protože společnosti zabývající se sdílením 

automobilů nabízejí svým zákazníkům na výběr různé modely, nebude nutné, aby byly jednotlivé 

automobily víceúčelové jako automobily v osobním vlastnictví. Namísto toho by mohly být více 

rozmanité, mnohem lehčí a mohly by většinou nabízet kratší dojezdnost, což znamená lehčí akumulátor, 

a tudíž výrazné zvýšení účinnosti.  

Protože obyvatelé měst stále více přecházejí na možnosti sdílení automobilů, soukromé vlastnictví 

automobilů by se mohlo postupně začít týkat jen rodin žijících na předměstí  v soukromých domech, které 

stále více vyrábějí svou vlastní elektřinu pomocí střešních fotovoltaických systémů. Tyto fotovoltaické 

systémy jsou doplněny systémy akumulátorů, jež ukládají energii vyrobenou během dne a zpřístupňují ji 

večer. Pro tyto rodiny by mohlo být nadbytečné mít větší systémy akumulátorů jak v domě, tak v 

automobilu.  Namísto toho může maximální účinnost znamenat, že bude v automobilu trvale instalován 

jen minimální počet akumulátorů (který pokryje potřeby každodenního dojíždění) a zbylé akumulátory 

budou ponechány doma připojené k fotovoltaickému systému, přičemž do automobilu se vloží pouze 

příležitostně při delších víkendových výletech nebo cestách na dovolenou.  

Významný dopad na atraktivitu elektromobilů má cena elektřiny. Podle scénáře počítajícího s nejhorším 

případem by tisíce elektromobilů nabíjené ve stejný okamžik mohly ještě více přetížit rozvodnou 

elektrickou síť a snížit její stabilitu, což by vyžadovalo další investice do našich elektrických sítí. Na druhé 

straně by v souvislosti s inteligentními sítěmi elektromobily využívající nadbytečné dodávky elektřiny 

prostřednictvím nabíjení v určitých časech mohly těžit z obzvláště nízkých nákladů na elektřinu a pomoci 

stabilizovat síť. 

Prozíravá tvorba politik 

Existuje všeobecná shoda ohledně toho, že úspěšný přechod na elektromobilitu bude záviset na veřejných 

opatřeních, pobídkách a podpůrných programech. V současnosti je pozornost zaměřena na pobídky 

určené pro majitele automobilů, které mají zajistit, že přejdou na elektromobily, a budování infrastruktur 

pro nabíjení, které spotřebitelům umožní používat elektromobily téměř stejným způsobem jako 

automobily se spalovacím motorem.  

Prozíravá tvorba politik by se raději mohla zaměřit na podporu rozvoje automobilů, které budeme chtít v 

budoucnu řídit a jež budou určeny pro novou generaci, která se možná bude stále více spoléhat na 

alternativy v oblasti sdílení automobilů. Podpora rozvoje lehkých elektromobilů pro služby sdílení 

automobilů by mohla být smysluplnější než poskytování dotací na rozvoj těžkých elektromobilů pro 

soukromé uživatele, kteří chtějí napodobit výkonnost svých současných vozidel.  

Měli bychom se též zaměřit na to, jak by bylo možné co nejlépe začlenit elektromobilitu do způsobu našeho 

života za 20 let, kdy bude ještě více soukromých domácností vybaveno fotovoltaickými systémy a 

akumulačními systémy. Naše změny v oblasti mobility budou navíc poháněny nejen cílem snížit emise 

CO2 a dalších znečišťujících látek, ale také narůstajícími dopravními zácpami, které působí soukromé 

automobily v městských oblastech. Pokud chceme, aby naše města zůstala v budoucnosti obyvatelná, 

může být nevyhnutelné oživit řešení v oblasti veřejné dopravy. Při rozvoji elektromobilů pro budoucnost 

může být tedy vhodné tento vývoj předvídat a zaměřit se na vozidla, která nabídku veřejné dopravy 

doplňují, namísto aby jí konkurovaly. 

https://www.theguardian.com/cities/2015/apr/28/end-of-the-car-age-how-cities-outgrew-the-automobile
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Závěrem lze říci, že veřejná opatření na podporu elektromobility mohou být nejúčinnější, pokud jsou úzce 

koordinována se souběžným úsilím vytvořit nové způsoby mobility a nové způsoby výroby a distribuce 

elektřiny. 
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2. Inteligentní městské dopravní systémy 

Jak mohou informační technologie přispět ke zmírnění dopravních kolapsů ve stále  přeplněnějších 

městských oblastech? 

Více než 70 % všech Evropanů žije ve městech, 

a jelikož toto procento stále roste, města se ještě 

více přeplňují. Jejich obyvatelé trpí stále horší 

kvalitou ovzduší a větším hlukem, v důsledku 

čehož se města obecně stávají méně obyvatelná. 

Nedávný skandál s emisemi z automobilů 

významným způsobem upozornil na problém 

znečišťování ovzduší, který má na svědomí 

doprava soukromými automobily. Tato událost 

ukázala, že snahy snížit znečištění ovzduší v 

Evropě prostřednictvím přísnějších regulací 

emisí jsou z velké části neúčinné. Odůvodněně 

se očekává, že přechod z automobilů s 

benzinovým motorem na elektromobily bude mít značný dopad na úroveň znečištění, avšak zavedení 

elektromobilů bude trvat celá léta a samotný přechod na elektromobily příliš nezlepší zhoršující se 

problém dopravních zácp.  

V posledních letech jsme tedy zaznamenali obnovený zájem o možnosti řešení inteligentních dopravních 

systémů (ITS). 

Možné dopady a vývoj 

Probíhají četné iniciativy, které mají zjistit, jak mohou ITS přispět k zajištění plynulejšího, a tedy 

účinnějšího dopravního provozu. Řada možností vyplývá ze skutečnosti, že automobily jsou stále 

inteligentnější a stále více komunikují se svým bezprostředním okolím. Automobily jsou již dnes schopny 

přizpůsobit svou rychlost automobilu jedoucímu před nimi a budoucí interakce s inteligentní dopravní 

signalizací sníží zpoždění a spotřebu paliva. Automobily budou schopny předem si zarezervovat 

parkovací místo ve své cílové stanici. V současnosti mohou družicové navigační systémy optimalizovat 

trasy se zohledněním aktuální dopravní situace, ale budoucí systémy by mohly komunikovat spolu 

navzájem pomocí centrálního počítače, aby se optimalizoval celkový soubor tras, po nichž by měla jet 

všechna vozidla, přičemž by se zabránilo situacím, kdy se chce příliš mnoho řidičů ve stejný okamžik 

přesunout okolo nedostatečně průchodného místa na trasu, která se zdá být rychlejší.  

Všechny tyto technologické možnosti by zajisté umožnily účinnější řízení současných objemů dopravy. 

Otázkou však je, zda se toto skutečně projeví v menší ucpanosti  městských oblastí, nebo zda zvýšení 

plynulosti bude převážně vyrovnáno tím, že ještě větší počet uživatelů bude motivován k dojíždění do 

práce svým vlastním automobilem. 

Pokud by se umožnilo většímu počtu soukromých osobních automobilů dojet plynule do centra města, 

vznikl by současně problém, kde všechny tyto automobily zaparkovat. Jestliže by doprava byla plynulejší, 

ale bylo by stále obtížnější nalézt parkovací místo, příliš bychom tím nezískali. 

Prozíravá tvorba politik 

Řešení dopravních kolapsů v městských oblastech by mohlo vyžadovat více než jen zvýšení dopravního 

toku na jednotlivých křižovatkách. Může vyžadovat další opětovné základní posouzení toho, jak chceme 

© Fuyu liu / Shutterstock.com 
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plnit naše potřeby v oblasti mobility v budoucnosti, využívat veřejné prostory a uspořádat náš život ve 

městech.  

Jednou možností by mohlo být usilovat o inteligentní dopravní systém, který zcela upřednostní 

povrchovou veřejnou dopravu, jakou představují autobusy nebo tramvaje. Dopravní signalizace podél 

cest používaná veřejnou dopravou by mohla být naprogramována tak, aby autobusy nikdy nemusely 

zastavovat na červenou ani kvůli automobilům blokujícím silnici. Hlavní nevýhodou služeb veřejné 

autobusové dopravy je v současnosti to, že jejich skutečná rychlost jízdy v městských oblastech zřídkakdy 

přesáhne 15 km/h a že jejich četné autobusové zastávky způsobují, že se pohybují ještě pomaleji než 

soukromé automobily.  

Pomocí ITS bychom mohli tuto situaci výrazně změnit, a možná dokonce zdvojnásobit skutečnou rychlost 

jízdy autobusů, což také znamená, že stejný počet autobusů a řidičů by mohl přepravit dvojnásobný počet 

cestujících.  

Jinak řečeno, nejúčinnější cestou k rychlejší a palivově účinnější osobní automobilové dopravě by vlastně 

mohly být investice do lákavosti veřejné dopravy. Kromě rychlosti je hlavním hlediskem ovlivňujícím 

volbu dopravního prostředku ze strany jednotlivců také cena veřejné dopravy. Mnoho lidí se domnívá, že 

jednotlivé jízdné je pro příležitostné využití příliš drahé, nebo mají za to, že struktura jízdného je příliš 

matoucí. Orgány veřejné dopravy v současnosti možná vynakládají příliš mnoho úsilí na prodej a kontrolu 

jízdenek za využití stále technologicky vyspělejších systémů kontroly přístupu, namísto aby toto úsilí 

zaměřili na přepravu svých cestujících. Řidič autobusu, který na minutu zastaví na zastávce, aby prodal 

jednoduchou jízdenku za 2 EUR, zatímco 60 cestujících čeká v autobuse, nedává z makroekonomického 

hlediska smysl.  

Pokud je efektivní veřejná doprava považována za veřejnou nezbytnost, možná bychom se měli zásadněji 

zamyslet nad tím, kdo by ji měl hradit a jak. Mohli bychom třeba jednoduše zvážit přechod na poskytování 

v zásadě bezplatné veřejné dopravy, stejně jako jsme před několika desetiletími přešli na bezplatné veřejné 

vzdělávání. Současně bychom mohli opětovně posoudit, zda by města měla nadále poskytovat bezplatná 

parkovací místa na ulici pro rezidenty. Výběr poplatků od rezidentů za parkování na ulici by mohl přinést 

finanční prostředky nezbytné pro to, aby byla veřejná doprava zdarma pro všechny.  Odrazování od 

parkování soukromých automobilů na veřejných silnicích by rovněž mohlo zajistit více veřejného prostoru 

pro ještě plynulejší služby veřejné dopravy. Namísto využívání stále důmyslnějších přístrojů pro prodej 

jízdenek lidem cestujícím do města autobusem a jejich kontrolu bychom také všechnu tuto technickou 

vynalézavost mohli využít k instalování systémů, které by kontrolovaly řidiče motorových vozidel jedoucí 

do měst v osobních automobilech a účtovaly jim poplatky, jež by poskytly dodatečné finanční prostředky 

ke zlepšení veřejné dopravy.  

Kromě zaměření se na technickou infrastrukturu by další možnosti na úrovni uživatelů mohly zvýšit 

inteligenci našeho dopravního systému. Lidé, kteří denně dojíždějí do práce, v současnosti zaplňují ulice, 

přičemž často cestují po více či méně stejné trase v samostatných automobilech. Díky inteligentním 

dopravním systémům, které by zjednodušily spontánní určení možností sdílení automobilů, by nemuselo 

být tolik nutné využívat většinu času individuální automobily. 

Existuje tedy řada možností, jak zvýšit inteligenci našeho dopravního systému. Moderní informační 

technologie nabízejí v této oblasti obrovské příležitosti, přesto však budeme potřebovat lidskou 

vynalézavost a představivost, abychom využili její úplný potenciál.  
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3. Doprava na principu magnetické levitace 

Do našich životů by brzy mohla vstoupit doprava založená na magnetické levitaci (pohyb na magnetickém 

polštáři), která poskytuje rychlejší, bezpečnější a energeticky účinnější cestování. Protože delší vzdálenosti 

je možné překonat rychleji a méně znečišťujícím způsobem, mohla by tato doprava změnit způsob, jakým 

si vybíráme, kde budeme žít? 

Technologie připravuje cestu pro nové dopravní 

prostředky. Některé z nich jsou inteligentní verzí 

tradičních vozidel (např. vozidla bez řidiče). 

Některé byly nejdříve představeny na stránkách 

vědeckofantastické literatury (např. vznášedla). 

Jiné se zrodily na základě inovací (např. vlaky 

využívající princip supravodivosti).  

Vznášedla jsou vznášející se desky, na nichž 

člověk vestoje létá nízko nad zemí. V dnešní době 

se jejich první uživatelé seznamují se vznášením 

napříč krytými a venkovními prostory. Vlaky 

využívající supravodivé magnety mohou 

dosáhnout rychlosti více než 500 km/h tím, že odstraňují tření mezi vozy vlaku a železničními kolejemi. 

Tyto vlaky se začaly využívat ke komerčnímu provozu v Číně a Jižní Koreji a jejich využití se připravuje 

v Japonsku. V EU se dříve uvažovalo o jejich provedení v Německu, Itálii a Spojeném království, ale pouze 

projekt připravovaný v Itálii se nedávno dočkal obnoveného zájmu. 

Možné dopady a vývoj 

Technologie stojící za levitujícími vznášedly a vlaky se nazývá maglev, tj.  magnetické levitace. Je založena 

na vytváření magnetických polí, v nichž odpudivá síla působí proti gravitaci, a tím zdvihá zmagnetované 

předměty nad zem. Magnetická levitace (nadnášení) se uplatňuje ve způsobech dopravy všech velikostí, 

od individuálních vznášedel až po vysokokapacitní rychlovlaky.  

Dnešní vznášedla stále ještě vyžadují zvláštní měděné podklady. Pracuje se ale na zlepšeních, která by 

umožnila nadnášení nad betonem nebo vodou. První prototyp byl představen v roce 2015, od té doby však 

nebylo oznámeno nic dalšího. 

První komerční vlak využívající supravodivost jezdí z mezinárodního letiště Šanghaj Pchu-tung na 

předměstí Šanghaje, kde se napojuje na síť šanghajského metra. Linka byla zahájena v roce 2003, přičemž 

dosahuje rychlosti více než 500 km/h. Očekává se, že supravodivé, magneticky nadnášené vlaky budou 

využity v Japonsku, kde začnou jezdit na trase mezi Tokiem a Nagojou (286 km) do roku 2027 a Ósakou 

(410 km) do roku 2045, přičemž budou dosahovat rychlosti 500 km/h. V budoucnosti by se tato 

technologie měla podle předpokladu dále vyvinout do podoby tzv. Hyperloopu – transportní kapsle 

pohybující se vysokou rychlostí uvnitř zmagnetovaného válcovitého tunelu. Navrhovaná trasa pro 

Hyperloop by v budoucnosti mohla spojovat Los Angeles s oblastí San Francisco Bay Area. 

Z dlouhodobého hlediska přinášejí magneticky nadnášené vlaky šanci na cestování větší rychlostí než v 

případě tradičních vlaků, a to bez dopadu na životní prostředí, který má letecká doprava (hluk a 

znečištění), přičemž by spojovaly velké metropolitní oblasti na vzdálenosti několika set kilometrů.  

Kromě toho, že technologie magneticky nadnášených vlaků poskytuje praktický dopravní prostředek, by 

její zavedení mohlo změnit naše vnímání vzdáleností. Protože umožňuje překonávat delší vzdálenosti v 

© Bogna / Shutterstock.com 
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kratších časech, mohla by vést k většímu rozložení obyvatelstva v rámci hranic měst a mimo ně. Vlaky 

maglev by mohly spojit hlavní města s méně významnými městy, což by vedlo k oživení méně 

významných měst díky stanicím pro magneticky nadnášené vlaky.  

Tyto vlaky vyžadují speciální infrastrukturu, jež by mohla být podnětem k přehodnocení politiky EU v 

oblasti dopravy. Transevropská dopravní síť (TEN-T) je programem EU, který mimo jiné usiluje o 

financování železniční infrastruktury s cílem vybudovat komplexní síť po celé Unii. Zaměřuje se na 

nedostatečně průchodná místa a přeshraniční a multimodální infrastruktury (konektivita železnic s 

přístavy a dálnicemi). A protože je tato síť je založena na tradičních železnicích, znamenalo by využití 

principu maglev příležitost pro významnou revizi celé sítě. 

Naproti tomu vznášedla jsou stále poměrně novou technologií, která by ale časem mohla způsobit převrat, 

pokud jde o způsob přepravy osob a zboží na kratší vzdálenosti, a zajistit rychlou alternativu k chůzi, jízdě 

či veřejné dopravě nebo účinnější způsob přesunu zboží v rámci továrny. 

Předpokládá se, že magneticky nadnášená vznášedla by zpočátku sdílela prostor s chodci. Se zlepšováním 

technologií by vznášedla mohla zvládnout levitaci na větší vzdálenosti a vyšší rychlost, což by umožnilo 

vytvořit speciální pruhy pro tyto prostředky s cílem usnadnit koexistenci chodců a uživatelů vznášedel ve 

veřejném prostoru. 

Technologie magnetického nadnášení by se v budoucnosti nicméně mohla rozvinout i v naprosto 

odlišných oblastech uplatnění. Projekt GABRIEL financovaný z prostředků EU (sedmý rámcový program 

pro výzkum a technologický rozvoj na období let 2007–2013) zkoumá proveditelnost  zavedení principu 

magnetického nadnášení do přistání a vzletů letadel, což by vedlo ke snížení spotřeby energie, nákladů a 

hluku. 

Prozíravá tvorba politik 

Jednou z hlavních překážek bránících zavedení magneticky nadnášené dopravy je skutečnost, že vyžaduje 

speciální prostor a infrastrukturu, které by byly odděleny od současných železničních nebo silničních sítí.  

Komerční vlaky maglev v současnosti jezdí pouze v Číně a Jižní Koreji, ale přibližně během deseti let by 

mohly začít fungovat v Japonsku. EU bude muset posoudit, zda se chce nadále podílet na této nově 

vznikající technologii pomocí podpory rozvoje prvního komerčního využití ve vybraných lokalitách, 

například prostřednictvím programu financování sítě TEN-T. Z dlouhodobějšího hlediska bude největší 

potenciál magneticky nadnášených vlaků pravděpodobně spočívat v propojování metropolitních oblastí 

přes hranice států v Evropě a EU by mohla hrát rozhodující úlohu při vytváření správných podmínek pro 

to, aby se tato nadnárodní spojení stala skutečností. 

  

http://www.gabriel-project.eu/
http://cordis.europa.eu/result/rcn/58048_en.html
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4. Dřevo  

Mohou nové technologie přispět k oživení dřeva coby zdroje biomasy a stavebního materiálu a hrát hlavní 

úlohu v boji proti změně klimatu? 

Lidská civilizace používá dřevo již mnoho tisíc let, 

přičemž hrálo klíčovou úlohu coby palivo nebo 

stavební materiál, jakož i při výrobě nábytku, 

strojních zařízení, dopravních prostředků a 

každodenních předmětů. 

V důsledku tlaku na využití většího množství 

půdy k zemědělským účelům a využívání dřeva 

po staletí ke stavbě lodí nebo jako paliva došlo k 

drastickému snížení plochy Země pokryté lesy, a 

to ještě před tím, než se objevil problém v podobě 

změny klimatu. Současně bylo během posledních 

pár set let ve většině oblastí světa dřevo coby 

stavební materiál z velké části nahrazováno betonem a ocelí a coby palivo fosilními uhlovodíkovými 

zdroji. 

Nedávná debata o změně klimatu, kterou podnítila zvyšující se úroveň CO2 a dalších skleníkových plynů 

v atmosféře, však znovu oživila zájem o dřevo coby základní materiál pro výrobu biomasy k výrobě 

obnovitelné energie nebo jako o stavební materiál, protože to by mělo pozitivní dopad na rovnováhu CO2 

v atmosféře.  

Možné dopady a vývoj 

I když se odvětví dopravy postupně přesouvá od spalovacích motorů k elektrické energii, zejména u 

dopravy na krátké vzdálenosti, lze očekávat, že stále budou existovat oblasti dopravy, kde pohonné 

systémy založené na uhlovodících zůstanou nejvýhodnější možností, například námořní doprava nebo 

letectví.  

V současných snahách prosadit přechod na obnovitelné zdroje energie může dřevo hrát významnou 

úlohu, a to nejen jako náhrada uhlí v elektrárnách, ale také jako základní materiál pro výrobu kapalných 

nebo plynných paliv pro dopravu. 

V odvětví stavebnictví by nahrazení oceli a betonu dřevem mohlo mít významný dopad na uhlíkovou 

bilanci. Zatímco výroba oceli a betonu v současnosti vede k vypouštění velkého množství emisí CO2 do 

atmosféry, přechodem na stavební odvětví založené na dřevě by došlo k rozsáhlému zachycování 

atmosférického uhlíku stromy a jeho následnému ukládání ve strukturách našich staveb. Dřevo je stále 

více znovuobjevováno jako stavební materiál i pro vysoké obytné budovy nebo průmyslové stavby. Studie 

ukazují, že rozsáhlejší využívání dřeva by mohlo mít takový celkový dopad týkající se zachycování uhlíku, 

který by vyvážil polovinu současných emisí CO2 plynoucích z dopravy. Dřevo má jako stavební materiál 

také řadu výhod, jako je tepelná a zvuková izolace a regulace vlhkosti, které by měly pozitivní dopad na 

uživatele budov.  

V posledních několika letech vedla podpora využívání obnovitelných energií k výrobě elektřiny k 

výstavbě mnoha rozsáhlých elektráren na spalování dřeva. Jejich uhlíková stopa však silně závisí na zdroji 

použitého dřeva. Navíc mají-li být účinné, musí být tyto elektrárny velké, což by mohlo způsobovat 

problémy, pokud jde o nalezení dostatku dřeva v bezprostředním okolí za účelem udržení elektráren v 

© Kropotov / Shutterstock.com 
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provozu. Pokud má být dřevo do těchto elektráren přepravováno na dlouhé vzdálenosti, je 

environmentální dopad takových zařízení na spalování dřeva mnohem méně pozitivní. 

Rostoucí ceny fosilních paliv současně vedly k obnovenému zájmu o využití dřeva k vytápění domů. 

Používání dřeva, které nebylo dostatečně vysušeno, v nedostatečně přizpůsobených otevřených krbech 

nicméně může být obrovským zdrojem znečištění vnitřního a vnějšího ovzduší. Pokud chceme využít 

dřevo tak, abychom pozitivním způsobem přispěli k dopadu výroby elektřiny a tepla na životní prostředí, 

je třeba optimalizovat způsob shromažďování a využívání dřeva v decentralizovaných elektrárnách 

a/nebo distribuci tepla prostřednictvím systémů dálkového vytápění, nikoli využívat velké množství 

domácích krbů. 

Obnovený zájem o dřevo coby primární surovinu a obnovitelný zdroj energie pravděpodobně povede k 

tlaku na zpětnou přeměnu méně produktivní zemědělské půdy na lesy. To by poté bylo třeba 

kompenzovat zvýšením produktivity na zbývající půdě nebo snížením odpadu při spotřebě potravin. 

Zatímco severní Evropa již má poměrně hustý lesní porost, obnovený zájem o dřevo a doprovodné úsilí o 

opětovné zalesňování by mohly mít největší dopad v jižní Evropě a severní Africe, kde lesů ubývá již od 

počátků lidské civilizace.  

Četné projekty v oblasti opětovného zalesňování v posledních desetiletích ukázaly, že rozšiřování regionu 

Saharské pouště by mohlo být úspěšně zvráceno. Tyto iniciativy ale dosud byly regionálně omezené. 

Významný dopad na úroveň CO2 v atmosféře by mohla mít nová, masivní a koordinovaná kampaň 

vedená po celé jižní Evropě a severní Africe na podporu opětovného zalesnění veškeré dostupné půdy. 

Současně by teoreticky mohla vést k regionálnímu odklonu klimatu od současného sucha a vysokých 

teplot k vlhčímu a mírnějšímu prostředí, které nalezneme v těchto zeměpisných šířkách v jiných částech 

světa. Za poměrně rozumné náklady pohybující se v řádech desítek miliard eur by opětovné zalesnění 

mohlo vytvořit miliony pracovních míst a stát se katalyzátorem rozvoje nového udržitelného hospodářství 

založeného na dřevě v oblasti širšího Středomoří.  

Prozíravá tvorba politik 

Na rozdíl od zemědělských plodin vyžaduje pěstování stromů a lesů mnohem dlouhodobější vizi a 

přístup. Kromě toho budou kampaně na podporu opětovného zalesnění z dlouhodobého hlediska úspěšné 

pouze tehdy, pokud bude souběžně vytvořeno nové hospodářské odvětví týkající se dřeva. Tvorba politik 

by mohla hrát zásadní úlohu na několika úrovních. Kampaně na podporu opětovného zalesnění by 

zpočátku vyžadovaly poskytnutí veřejných finančních prostředků a uspořádání informačních a 

komunikačních kampaní, které by zajistily účast místního obyvatelstva na širším úsilí. Všeobecnou 

podporu by dále šlo posílit uspořádáním systematického přenosu technologií s cílem umožnit lepší 

využívání rostoucích lesů.  

Širší využití dřeva jako stavebního materiálu ve stavebním odvětví vyžaduje okamžitou aktualizaci 

stavebních předpisů podle vývoje technologií v oblasti dřeva.  

Širší využití dřeva jako biomasy k výrobě obnovitelné energie by mohlo těžit z účinnějšího systému 

shromažďování zdrojů dřeva dostupných v daném místě, přičemž by jednotlivé domácnosti byly 

odrazovány od spalování dřeva pro účely vytápění nebo vaření.  

V kontextu rostoucí světové populace by bylo problematické rozšířit oblasti vyhrazené pro pěstování lesů 

na úkor zemědělské půdy využívané k produkci potravin. Namísto toho by se pozornost měla zaměřit na 

oblasti, které nejsou vhodné pro zemědělskou produkci, jako například vyprahlejší zóny. Veřejné 

výzkumné programy by mohly optimalizovat druhy stromů pro pěstování v tomto méně příznivém 

prostředí a družicové technologie by mohly pomoci programy zalesňování sledovat a optimalizovat jejich 

dopad na regionální a globální klima.  

https://www.theguardian.com/environment/2017/jan/23/london-pollution-high-alert-cold-air-traffic-wood-burning
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/581892/EPRS_STU(2016)581892_EN.pdf
http://www.un.org/en/development/desa/news/forest/reforestation-the-easiest.html
https://www.theguardian.com/global-development/2011/feb/25/great-green-wall-sahel-desertification
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5. Přesné zemědělství 

Mohlo by nám zavedení přesnějšího zemědělství v Evropě umožnit podpořit potravinovou odolnost a 

současně zajistit udržitelnost a pracovní místa, a to se zohledněním obrovské rozmanitosti zemědělství v 

celé EU? 

Přesné zemědělství nebo přesné hospodaření 

znamená využívání technologií ke zlepšení poměru 

mezi zemědělskými výstupy (obvykle potraviny) a 

zemědělskými vstupy (půda, energie, voda, hnojiva, 

pesticidy atd.). Spočívá ve využití snímačů k 

přesnému určení (v prostoru nebo čase) potřeb 

plodin či hospodářských zvířat a následné cílené 

intervenci za účelem maximalizace produktivity 

jednotlivých plodin a zvířat a současné minimalizace 

jakéhokoli plýtvání zdroji. 

Tyto technologie budou hrát hlavní úlohu v rozvoji 

zemědělství v nadcházejících desetiletích. Přesné 

zemědělství by mohlo přispět k nasycení rostoucí 

celosvětové populace, dokonce i se zisky z nižších výnosů a se zmenšující se plochou zemědělské půdy. 

Přesné zemědělství již nabízí technologie umožňující dosáhnout vyšších zemědělských výstupů s nižšími 

vstupy. Například systémy sledování s využitím snímačů zlepšují odhady výnosů a poskytují 

zemědělcům lepší informace a včasná varování týkající se stavu plodin. Dalším příslibem přesného 

zemědělství je snížení negativního dopadu zemědělského odvětví na životní prostředí. Podle Eurostatu 

zemědělství odpovídá přibližně za 10 % emisí skleníkových plynů EU. Kromě toho existují významné 

obavy ohledně nadměrného používání hnojiv a pesticidů a ohledně eroze půdy. Přesné zemědělství by 

mohlo pomoci tyto problémy do značné míry vyřešit.  

Možné dopady a vývoj 

Hlavním příslibem přesného zemědělství je to, že umožní vyprodukovat více potravin s využitím menšího 

množství vstupů, jako jsou hnojiva a pesticidy, čímž zajistí, že zemědělství bude produktivnější a současně 

udržitelnější. Jak zdůraznila nedávná studie STOA, může přesné zemědělství také aktivně přispět k 

potravinovému zabezpečení a bezpečnosti potravin. Může být založeno zejména na těchto přístupech:  

 Systémy automatizovaného řízení, které mohou optimalizovat využití zemědělských strojů na polích, 

v kombinaci s moderními metodami geomapování, jež shromažďuje a poskytuje údaje o vlastnostech 

půdy a úrovni živin v konkrétních oblastech.  

 Dálkový průzkum Země, pomocí něhož lze na dálku shromažďovat údaje za účelem vyhodnocení 

zdravotního stavu půdy a plodin tím, že se měří parametry jako např. vlhkost, živiny nebo zhutnění 

a choroby plodin. Tepelné, optické, mechanické a chemické měření pomocí snímačů se použije k 

určení množství rostlinné biomasy, zátěže rostlin, škodlivých organismů, chorob, vlastností půdy, 

klimatických podmínek a chování zvířat. 

 Specializovaní zemědělští roboti budoucnosti budou schopni minimalizovat zhutnění půdy, které je 

důsledkem používání těžkých strojů. Mohlo by se dokonce počítat s tzv. houfy robotů (swarm robots) 

– skupinami jednoduchých, avšak multifunkčních robotů, které lze rozptýleně a decentralizovaně 

koordinovat podle požadovaných úkolů. Tyto stroje by byly lehčí a dokázaly by zasahovat pouze tam, 

kde by byly zapotřebí, přičemž by trvale zůstávaly na polích. 

Přesné zemědělství by mohlo odstartovat společenské změny. Mohlo by změnit současné vnímání 

zemědělství jako hospodářského odvětví vyznačujícího se nízkou kvalifikací a zvýšit jeho atraktivitu pro 

© Kletr / Fotolia 

 

https://epthinktank.eu/2016/12/24/what-can-european-farming-expect-from-new-technologies/
http://cropwatch.unl.edu/ssm/sensing
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Agriculture_-_greenhouse_gas_emission_statistics
http://www.eea.europa.eu/publications/92-9167-205-X/page007.html
https://epthinktank.eu/2016/12/24/what-can-european-farming-expect-from-new-technologies/
http://cema-agri.org/page/precision-farming-key-technologies-concepts
http://www.gps.gov/applications/agriculture/
http://www.seos-project.eu/modules/agriculture/agriculture-c04-p01.html
https://www.researchgate.net/publication/263275611_A_survey_study_on_Soil_compaction_problems_for_new_methods_in_agriculture
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mladou generaci. To by vyžadovalo obrovské investice do bezdrátových technologií ve venkovských 

oblastech, které by odstranily rozdíly existující v porovnání s městskými oblastmi. Přesné zemědělství by 

tak mohlo zastavit hromadný odchod lidí z venkovských oblastí do oblastí městských, neboť některé z 

hlavních důvodů pro stěhování do měst (dostupnost pomoci, produktů a služeb) by mohly zmizet.  

Obecný předpoklad, na jehož základě globalizace proměnila naše hospodářství ve znalostní ekonomiku, 

platí rovněž pro zemědělství. Za účelem širokého uplatnění přesného zemědělství by bylo třeba osvojit si 

nové dovednosti. Pro hospodaření za využití přesného zemědělství jsou vyžadovány různé typy 

dovedností, například z technologické a environmentální oblasti a z oblasti řízení. Aby byli mladí 

zemědělci schopni začít uplatňovat přesné zemědělství, musí disponovat správnou kombinací 

specifických pracovních dovedností a průřezových základních dovedností, čímž by se povolání zemědělce 

mohlo stát pro mladé lidi atraktivnější. Kromě toho by technologie v oblasti přesného zemědělství 

skutečně mohly pozvednout úroveň vzdělávání ve venkovských oblastech. 

Přesné zemědělství by také mohlo přispět ke změně dnešní podoby naší krajiny.  Díky využití 

inteligentnějších technologií by nebylo tolik zapotřebí, aby krajině dominovala rozsáhlá monotónní pole, 

a bylo by možné zvýšit její rozmanitost v podobě polí, stromů, keřů a přírodních ploch.  Přesné 

zemědělství by také mohlo mít významný dopad na životní prostředí, neboť by umožnilo pečlivěji vybrat 

nejcitlivější ekologické oblasti, které budou vyřazeny ze zemědělské produkce.  

Pokud však uvažujeme o přesném zemědělství v EU, musíme také vzít v úvahu, že zemědělství je napříč 

EU-28 v mnoha ohledech různorodé. Tato rozmanitost se týká hledisek, jako jsou podnikatelské modely, 

odvětví produkce, zemědělské postupy, zaměstnanost v absolutních číslech i jako procento 

práceschopného obyvatelstva, vzdělání zemědělců a jejich úroveň dovedností a výstupu zemědělství. 

Společenský dopad přesného zemědělství by byl největší v zemích s nejvyšším procentem pracovní síly 

zaměstnané v zemědělství.  

Prozíravá tvorba politik 

Velká rozmanitost zemědělství po celé EU, zejména co se týče velikosti zemědělského podniku, typu 

hospodaření, zemědělských postupů, výstupů a zaměstnanosti, představuje pro evropské tvůrce politik 

náročný úkol. Evropská politická opatření by měla rozlišovat mezi členskými státy a vzít v úvahu, že 

příležitosti a obavy se v jednotlivých zemích obrovským způsobem liší. 

Bez ohledu na to, jaký by mohl být hospodářský kontext v příštích desetiletích, budou zemědělci v EU 

přesné zemědělství potřebovat, aby zlepšili své výnosy s menší dostupnou plochou orné půdy.  

Pro zajištění zemědělských pracovních míst budoucnosti bude hlavní hnací silou výzkum a vývoj. V 

souladu s tím by bylo možné naplánovat zásadní přechod od společné zemědělské politiky (SZP) (2021–

2027) k posílenému výzkumu a vývoji v zemědělství. Bylo by například možné investovat více finančních 

prostředků do špičkových technologií, jako jsou biosenzory, robotika, spektrograf či snímkování. 

EU by mohla zlepšit svou politiku rozvoje venkova a financovat inovace v oblasti zemědělství a lesnictví 

pomocí opatření, která by mohla podpořit vytvoření operačních skupin, inovační služby, investice nebo 

další přístupy. Tyto programy prosazující přesné zemědělství by mohly sloužit také dalším společenským 

cílům, jako jsou vyvážený územní rozvoj nebo celoživotní učení.  

Další možností, kterou politika má, je vytvoření třetího pilíře v rámci SZP 2021–2027, který by byl věnován 

technologiím udržitelným z hlediska životního prostředí. 

  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/581892/EPRS_STU(2016)581892(ANN01)_EN.pdf
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6. Kvantové technologie 

Mohla by zavedená, ale pro laiky v oblasti vědy těžko pochopitelná teorie kvantové mechaniky jednou 

způsobit převrat, pokud jde o běžná technická zařízení, jako jsou senzory, komunikační zařízení a počítače?  

Kvantová mechanika je vědecká teorie, která 

způsobila převrat v našem chápání vesmíru, 

zejména na mikroskopické úrovni. Ve světě klasické 

fyziky je systém vždy v jednom určitém stavu 

(například tělo je v klidu, nebo se pohybuje přesně 

definovanou rychlostí), zatímco v kvantovém světě 

se může systém nacházet ve dvou nebo více 

překrývajících se stavech. Provedení měření tohoto 

překrývání vede k k přechodu na stav odpovídající 

jediné hodnotě. Na rozdíl od klasického světa, kde 

lze systém měřit, aniž by byl změněn, má tedy 

měření v kvantovém světě velký dopad na stav 

systému. 

Možné dopady a vývoj 

Jakkoli může kvantová teorie znít laikům nepochopitelně, stala se již základem mnoha běžných 

technologií, jako jsou tranzistor a laser. Vědci jsou však nyní schopni řídit mikroskopické stavy 

jednotlivých kvantových systémů s velkou přesností. Tato schopnost by mohla vést k vytvoření nových 

technologií, které lze rozdělit do tří oblastí: snímání, kryptografie a výpočetní technika. 

Kvantové snímače zahrnují širokou škálu zařízení využívajících kvantové účinky k velmi přesným 

měřením veličin, jako jsou čas, gravitace a magnetické pole. Mnohé z těchto zařízení by bylo možné během 

několika příštích let uvést na trh, přičemž zejména kvantové hodiny již významně překonávají svůj 

klasický protějšek.  

Kryptografii obvykle provádí příjemce zprávy, která obsahuje veřejný „klíč“ pro někoho, kdo zprávu 

zašifruje, přičemž rozšifrovat ji lze pouze pomocí soukromého klíče, který má příjemce. Tato metoda závisí 

na tom, jak je z výpočetního hlediska obtížné určit soukromý klíč na základě veřejného klíče, neboť veřejný 

klíč by mohl získat hacker pomocí zachycení komunikace mezi oběma stranami. Alternativu, kterou 

představuje kvantová kryptografie, je (alespoň teoreticky) nemožné přemoci, neboť spoléhá na základní 

zákon, že měření kvantového systému tento systém změní – při využití tohoto systému k přenosu 

informací mohou dvě komunikující strany zjistit, zda někdo jejich zprávy sleduje.  

Kvantová výpočetní technika je technologie, která má možná největší potenciál, ale zároveň je také 

nejméně rozvinutá. Běžné počítače používají k ukládání a zpracování informací „bity“. Jde o elektronické 

součástky, které mají dvě možné podoby, přičemž jednu představuje „0“ a druhou „1“. Kvantový počítač 

by též umožnil „kvantovou superpozici (složení)“ těchto dvou podob, což je možné si představit jako 

současné nabytí hodnoty „0“ a „1“. Tyto superpozice by značně urychlily výpočet určitých problémů, z 

nichž některé by na běžném počítači trvaly miliardy let, avšak na kvantovém počítači jen několik hodin.  

Je známo několik možných využití kvantových počítačů. Jedním z nich je výpočet chování jiných 

kvantových systémů, který by změnil vývoj nových chemických látek, léčivých přípravků a materiálů, u 

nichž je v současnosti nezbytné vytvářet a testovat nové látky, aby se zjistilo, jak užitečné nebo škodlivé 

by mohly být. Další možné využití se týká umělé inteligence, ačkoli není jasné, jaká zlepšení by kvantové 

počítače nabídly v této oblasti.  

© Winiu / Shutterstock.com 
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Přestože kvantové technologie mohou pomoci vyřešit řadu problémů, mohou také teoreticky vytvořit 

problémy nové. Podle jednoho možného scénáře by kvantová výpočetní technika v budoucnosti mohla 

umožnit ostatním, aby prolomili naše stávající kryptografické protokoly. Tato hrozba naopak představuje 

značnou motivaci k rozvoji kvantové kryptografie, která by zajistila ochranu před takovým útokem.  

Nepřetržitá bezpečnost našich šifrovacích systémů tedy může záviset na tom, aby pokrok v oblasti 

kvantové kryptografie držel krok s pokrokem v oblasti kvantové výpočetní techniky.  

Budoucí kvantový počítač by však mohl být využit nejen k rozšifrování budoucích přenosů, ale také dat, 

která byla zachycena a zaznamenána v předchozích desetiletích. Proto pokud se neprokáže, že kvantová 

výpočetní technika je zcela neproveditelná, budou mít organizace, které chtějí v příštích desetiletích 

zachovat své současné informace zabezpečené, pravděpodobně nadále zájem o kvantové kryptografické 

systémy. 

Prozíravá tvorba politik 

Již dnes existuje značný veřejný a soukromý zájem o rozvoj kvantových technologií. Nizozemsko a 

Spojené království mají v této oblasti programy, které přilákaly finanční prostředky ve výši stovek milionů 

EUR od veřejných subjektů, tak i od průmyslu. Evropská komise nedávno oznámila plán investovat jednu 

miliardu EUR do stěžejní iniciativy týkající se kvantových technologií. 

Stejně jako u mnoha nových technologií je důležité zvážit, jak překlenout tzv. „údolí smrti“ mezi 

vědeckým výzkumem a komerčním využitím. Obecně se má za to, že věda stojící za kvantovými 

technologiemi je srozumitelná, a výzkum se nyní přesouvá za rámec demonstračních experimentů směrem 

ke konstrukci užitečných zařízení. Protože je však komerční využití mnohých z těchto technologií stále v 

nedohlednu, investice soukromých společností představují jen zlomek jejich investic do obdobných 

tradičních technologií. Za účelem zlepšení komerční životaschopnosti kvantových technologií budou 

důležité veřejné investiční programy; v tomto ohledu by měla být sledována účinnost současných 

programů.  

Konkrétním aspektem, který může vyžadovat rozsáhlé veřejné investice, je infrastruktura potřebná pro 

kvantovou kryptografii. Tato technologie si pravděpodobně vyžádá zvláštní optická vlákna pro přenos 

jednotlivých fotonů (světelných částic) tak, aby zůstal zachován jejich kvantový stav. Iniciativy ohledně 

vývoje této infrastruktury již existují v Číně, Japonsku a USA a v některých členských státech. Aby byla 

možná kvantová komunikace napříč EU a po celém světě, je zapotřebí nepřerušovaná síť. Další možností 

by bylo vytvoření nových „postkvantových“ šifrovacích protokolů, které by nebylo možné prolomit 

žádným známým kvantovým algoritmem.  

Co se týče kvantových počítačů, stále je předmětem aktivního studia, co všechno by dokázaly. Schopnost 

prolomit stávající kryptografické protokoly je jedním z uplatnění, které by mohlo mít negativní důsledky, 

a je možné, že v budoucnosti dojde k rozvoji dalších škodlivých uplatnění. Jednou z možností je schopnost 

proniknout do jiných bezpečnostních protokolů, které se v současnosti považují za zabezpečené proti 

kvantovým útokům. Může být proto prozíravé přístup k takovýmto zařízením regulovat. Protože však 

vhodným obchodním modelem pro toto nově vznikající odvětví by bylo poskytnout uživatelům možnost, 

aby předkládali problémy on-line, nemusí být takováto regulace proveditelná. Kromě toho může regulace 

bránit potenciálu pro obrovské zrychlení technologického pokroku, a snížit tak odpovídající přínos pro 

společnost. 

Kvantové technologie nabízejí fascinující možnosti, které je třeba ještě plně prozkoumat, a pokrok v této 

oblasti by mohlo zrychlit zvýšení veřejných investic. S tím, jak dochází k pokroku, však musí tvůrci politik 

v této oblasti věnovat značnou pozornost, minimalizaci možných negativních důsledků vyplývajících z 

těchto technologií.  

http://www.welivesecurity.com/2016/06/14/quantum-computation-cryptography-armageddon/
http://qutech.nl/
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https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/european-commission-will-launch-eu1-billion-quantum-technologies-flagship
http://www.research.ibm.com/quantum/


Dalších deset technologií, které by mohly změnit naše životy 

19 

7. Čipy pro identifikaci na rádiové frekvenci  

Jaký budou mít dopad čipy pro radiofrekvenční identifikaci a další přístroje pro komunikaci krátkého 

dosahu na to, jakým způsobem internet věcí mění náš způsob života? 

Radiofrekvenční identifikace (RFID) je 

technologií, která je masivně zaváděna s cílem 

nahradit čárové kódy jako způsob označování 

spotřebitelského zboží. S ohledem na nedávné 

skandály týkající se potravin by tato technologie 

mohla mimo jiné účinnějším a kompletnějším 

způsobem usnadnit sledovatelnost potravin a 

nápojů, než jak je to proveditelné pomocí 

čárových kódů. 

Identifikace na základě rádiové frekvence je také 

technologií používanou u čipů, které jsou nyní 

běžné u některých oděvů, knih nebo dalších 

produktů a jež lze snadno odlišit díky jakési 

smyčce nebo kousku fólie, které fungují jako anténa. Pomocí této technologie lze produkt snadno odhalit 

při průchodu bránou obsahující požadovanou čtečku.  To se podobá starším systémům zajištění proti 

krádeži, ale nyní lze konkrétní produkt také jedinečně odlišit k jiným účelům, jako je fakturace nebo 

zjištění jeho vlastností. Je to možné díky tomu, že čip obsahuje identifikační číslo, které je delší než to, jež 

se používá u čárových kódů, a je strukturováno tak, aby bylo možné jej použít k automatickému přístupu 

do databází s dodatečnými informacemi na internetu. 

Tato schopnost čtečky nejen určit produkt, ale také mít přístup ke spoustě souvisejících informací, vedla 

ke vzniku myšlenek, jako jsou chytré předměty nebo internet věcí. Chytrý předmět je takový předmět, 

který zlepšuje svou interakci nejen s lidmi, ale také s dalšími chytrými předměty. Internet věcí je propojení 

fyzických zařízení, vozidel, budov a dalších předmětů s elektronikou, softwarem, snímači, ovladači a 

síťovou konektivitou, které těmto předmětům umožní shromažďovat a vyměňovat si údaje. 

Neustále se objevují nová uplatnění těchto myšlenek a výzkum v této oblasti je velmi úspěšný. Čipy pro 

identifikaci na základě rádiové frekvence by mohly být využívány během celého životního cyklu produktu 

od shromažďování požadovaných součástek nebo surovin v rámci celého výrobního a dodavatelského 

řetězce, mimo jiné v místě prodeje, až po proces recyklace a nakládání s odpady. To by mohlo zkrátit 

fronty v supermarketech, neboť veškeré produkty v nákupním vozíku by mohly být okamžitě načteny. 

Pro uživatele by byla přínosem rovněž schopnost předmětů poskytnout přístup k souvisejícím 

informacím, jako jsou pokyny k použití, do nichž lze automaticky nahlédnout pomocí přístrojů. Například 

sáčky s potravinami by mohly informovat mrazák o požadované teplotě pro vhodné uchování těchto 

potravin či jej upozornit na blížící se datum spotřeby nebo informovat mikrovlnnou troubu o požadované 

teplotě a době přípravy. 

Myšlenka sledování předmětů nicméně vzbudila určité obavy. Zatímco v případě chytrého telefonu půjde 

pravděpodobně vždy o poměrně nápadné zařízení, čip, který je poněkud skrytý v předmětu a jenž může 

záhadně umožňovat přístup k tolika informacím, lze považovat za hrozbu. 

Možné dopady a vývoj 

Je důležité povšimnout si, že z důvodu účinnosti a ceny základní RFID čipy používané ke sledování 

spotřebitelského zboží fungují v rozsahu ultra krátkých vln (UKV) a jsou pasivní (tj. nemají baterie). To 

© Andreynikolaev / Shutterstock.com 
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https://www.wired.com/insights/2013/07/the-internet-of-things-getting-smart-about-smart-objects/
http://www.libelium.com/resources/top_50_iot_sensor_applications_ranking/


Oddělení vědeckých prognóz (STOA) 

20 

stojí za zmínku, neboť to definuje vlastnosti a schopnosti čipu. Používání UKV znamená, že rozsah čtení 

může být za určitých podmínek poměrně dlouhý, ale v důsledku absence baterie čipy na druhé straně 

musí využívat energii z nosného signálu, který poskytují antény připojené ke čtečce. Ultra krátké vlny jsou 

též náchylné k selhávání v přítomnosti tekutin (které pohlcují energii) nebo kovů (které odrážejí vlnění 

vytvářející signál). To vše vede k tomu, že čtečky jsou nezbytně poměrně nákladné a nápadné (například 

jako obloukovité čtecí zařízení v obchodě), i když čipy takové nejsou. 

Dalším důsledkem tohoto požadavku na tyto jednoduché čipy (aby spotřebovvávaly velmi málo energie) 

je to, že komunikační protokoly, které jsou jejich součástí, musí být poměrně jednoduché. To znamená, že 

nejsou zabezpečené, neboť neobsahují šifrování ani žádná další ochranná opatření. V současnosti v těchto 

oblastech probíhá další výzkum, ale momentálně lze do těchto informací různými způsoby zasahovat 

(padělání, odposlouchávání, klonování, fingování (spoofing), rušení signálu atd.). 

Kromě základních RFID čipů na UKV existují i další čipy, které jsou rovněž velmi časté a ještě jednodušší, 

jako jsou například čipy využívající technologii NFC, což je technologie bezdrátové radiové komunikace 

na velmi krátkou vzdálenost. Komunikace NFC využívá nižší frekvence a čipy lze číst jen na velmi krátké 

vzdálenosti (většinou pomocí ručního zařízení) a jednotlivě. Jejich výhodou je, že vyžadují pouze levné a 

jednoduché čtecí zařízení. Na druhé straně existuje i mnoho dalších typů čipů se zlepšenými schopnostmi, 

například přidání baterie (k vytvoření „aktivních čipů“) zajistí, že budou dostatečně komplexní k mnoha 

různým použitím. Aktivní čipy mohou obsahovat snímače, ovladače a rozsáhlou paměť a mohou 

umožňovat komunikaci na větší vzdálenost. Všechny tyto schopnosti opět přispívají k obavám veřejnosti 

ohledně využití této technologie.  

Prozíravá tvorba politik 

Je důležité vzít na vědomí, že drobné čipy, jež mohou být ukryty v předmětech každodenního použití, 

jsou v současnosti vždy jednoduchými, pasivními zařízeními s poměrně omezenými schopnostmi 

(výkonnější čipy jsou většinou větší a daleko nápadnější). Proto je vždy obtížné čip přečíst, a zejména v 

EU, kde byl výkon čtecích zařízení zákonem omezen na dva watty (zatímco v USA jsou povoleny čtyři 

watty). To znamená, že rozsah čtení je obvykle omezen přibližně na dva metry. Kromě toho čtečky fungují 

velmi podobně jako radar, a proto je orgány mohou snadno odhalit a regulovat. Je však důležité mít na 

paměti, že tyto čipy byly navrženy pro jednoduché spotřební zboží. I když jsou možnosti spojené s jejich 

využitím poměrně široké, není pravděpodobné, že by je využil určitý hypotetický „velký bratr“. 

Na druhé straně jsou vývojoví pracovníci skutečně znepokojeni ohledně bezpečnosti této technologie, 

pokud jde o určitá uplatnění. Především by bylo důležité zjistit reálnou mezní hodnotu výkonu čtecích 

zařízení, neboť to vede k závažným omezením. Zatímco se zdá, že dva watty mají velmi malý dopad na 

lidské tělo, je důležité zohlednit, že ultra krátké vlny využívají stejné vlnové délky jako mikrovlnné trouby. 

Proto existuje obava ohledně možnosti, že by se v některých oblastech objevila „kritická místa“, která by 

mohla ovlivnit biologické produkty. Například RFID čipy na UKV se používají v nemocnicích ke sledování 

vaků s krví, ale nezdá se, že by existoval zvláštní výzkum účinků, které čtečky mohou mít na konzervaci 

těchto produktů. 

V oblasti RFID čipů je stále možno provést řadu zlepšení, ale technologii již máme k dispozici a možnosti 

uplatnění jsou četné. Je pravda, že není zajištěno, že technologie bude zcela bezchybná a odolná proti 

neoprávněným zásahům, ale jednoduché čipy navržené k identifikaci spotřebitelského zboží nelze 

srovnávat se zařízeními, jež by bylo možné použít ke sledování osob, jako jsou chytré telefony. Využívání 

této zajímavé technologie ale rozhodně může pomoci vyřešit mnohé problémy, které se objevují v rámci 

dodavatelských řetězců a jež mají dopad na spotřebitele. Může být lepší smířit se s nepatrnou 

pravděpodobností, že orgány budou vědět, co jíme, než riskovat otravu potravinami. 

  

http://nearfieldcommunication.org/about-nfc.html
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8. Data velkého objemu a zdravotní péče 

Data velkého objemu mohou přinést obrovské nové příležitosti v oblasti zdravotní péče, ale jak můžeme 

zajistit, aby byly pro všechny přínosem?  

Pokrok v oblasti zdravotní péče k vedl v 

průběhu posledních sta let k dramatickému 

zvýšení střední délky života a kvality života. 

Poskytování zdravotní péče současně ve většině 

zemí světa vyžaduje stále rostoucí podíl HDP. 

V této souvislosti nabízejí nové nástroje týkající 

se dat velkého objemu lákavé perspektivy, 

přičemž slibují poskytovat lepší diagnózy, 

zvýšit účinnost současných metod léčby a 

umožnit nalézt nové léky s menším úsilím, než 

jaké vyžadují tradiční metody výzkumu. 

Možné dopady a vývoj 

Existují tři různé úrovně, kde by bylo možné 

dosáhnout obrovských přínosů: 

(i) Tradiční lékařský výzkum zahrnující rozsáhlá hodnocení nebo průzkumy by mohl být levnější a 

rychlejší. 

Při provádění rozsáhlých klinických hodnocení nebo průzkumů za účelem testování nových léčivých 

přípravků, posouzení účinnosti nové léčby nebo lepšího pochopení příčin určitého zdravotního stavu se 

shromáždí velké množství dat od velké skupiny pacientů za účelem zodpovězení velmi specifických 

otázek. Jakmile jsou studie dokončeny, tyto rozsáhlé soubory dat se často archivují bez dalšího zohlednění 

navzdory tomu, že by mohly pomoci dalším výzkumným pracovníkům řešit související otázky v oblasti 

výzkumu. Probíhají proto snahy zajistit, aby tyto soubory dat byly více přístupné širší výzkumné obci, což 

by umožnilo získat nové další pochopení s vynaložením minimálních dodatečných nákladů.  

Před tím, než mohou být tato data zpřístupněna širší výzkumné obci, je však nutné je anonymizovat, což 

v některých případech může představovat značnou pracovní zátěž. Využití již existujících souborů dat k 

řešení nových otázek v oblasti výzkumu by ale mohlo umožnit, aby se zabránilo zdvojování úsilí 

výzkumných pracovníků, čímž by se snížil čas a náklady nezbytné na provedení nových studií. 

(ii) Nové snímače výrazně usnadňují shromažďování souborů dat 

V každodenním životě nás stále více obklopují chytrá zařízení a snímače, které sledují naši zeměpisnou 

polohu, počítají naše kroky, sledují náš styl řízení a míru bdělosti při řízení a měří mnoho dalších veličin. 

Data zaznamenaná snímači jsou často objektivnější než lidé vyplňující dotazníky a díky stále se snižujícím 

nákladům na senzorové technologie by mohl být mapován větší počet parametrů u ještě větších skupin 

testovaných osob, což by znamenalo převrat ve způsobu provádění výzkumu a sledování účinnosti léčby. 

(iii) Individualizované služby zdravotní péče 

Kromě toho, že rostoucí počet snímačů, které se okolo nás každodenně vyskytují – v mobilních zařízeních, 

která nosíme, v našich oděvech, v automobilech, které řídíme, a v mnoha dalších předmětech –, usnadňuje 

zkoumání velkých skupin testovaných osob, bude také stále více umožňovat poskytování individuálně 
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přizpůsobených služeb zdravotní péče. Stejně jako snímače v automobilech již monitorují frekvence 

mrkání očí, aby upozornily řidiče na to, že je ospalý, snímače v našich oděvech by nás v budoucnosti 

mohly upozorňovat, pokud bude obzvláště vysoké riziko infarktu nebo pokud náš imunitní systém bude 

mimořádně slabý a bude nám hrozit onemocnění chřipkou. 

Ačkoli tyto nové technologie slibují velký pokrok v oblasti zdravotní péče, nesou s sebou také řadu 

náročných úkolů pro společnost, zejména z hlediska ochrany údajů. 

Ochrana údajů je již hlavní otázkou, kterou je třeba zohlednit u všech klinických studií. Pokud budou 

výzkumní pracovníci v budoucnosti tyto soubory dat sdílet v ještě větší míře, je o to důležitější, aby normy 

v oblasti ochrany údajů zajistily účinnou ochranu pro účastníky studií. Řádné dodržování postupů 

informovaného souhlasu bude zásadní také tehdy, pokud údaje poskytnuté lidmi (pacienty nebo 

kontrolami) budou použity v jiném výzkumu, než pro jaký byly původně získány.  

Zvyšující se počet snímačů, které nás doprovázejí v každodenním životě a již nyní shromažďují narůstající 

počet parametrů o našem zdraví a pohodě, bude přinášet dodatečné úkoly. Výrobci mobilních telefonů, 

telekomunikační operátoři a internetové vyhledávače již dnes o svých zákaznících shromažďují značné 

množství údajů souvisejících se zdravím, aniž by byli vnímáni jako subjekty činné ve zdravotnických 

odvětvích. To se stane ještě kritičtějším poté, co budou jednoduchá zařízení, jako jsou mobilní telefony, 

schopna odvodit celkové posouzení zdraví svých uživatelů na základě zvyšujícího se množství parametrů, 

jež shromažďují. 

Prozíravá tvorba politik 

Kromě toho, že souběžně s vývojem technologie je třeba neustále aktualizovat pravidla pro ochranu údajů 

a soukromí, musí se také zohlednit širší otázky týkající se toho, kdo by měl z tohoto veškerého pokroku 

těžit. Umožní nám například snímače, které nosíme na těle, odhalit rakovinu v raném stádiu, čímž zvýší 

naději na uzdravení a sníží náklady na léčbu,  nebo tyto technologie především umožní společnostem 

zvýšit pojistné sazby osobám, u nichž byla rakovina diagnostikována? 

Ačkoli jsou pravidla pro ochranu údajů neustále aktualizována, ve stále propojenějším světě by mohlo být 

čím dál tím obtížnější skrýt skutečnost, že určitý člověk trpí konkrétní nemocí, jako je rakovina. Budeme 

muset nalézt vhodnou rovnováhu mezi zájmem jednotlivce, aby byla zachována důvěrnost informací o 

jeho zdraví, a přínosem, který by společnost mohla získat ze snazšího přístupu k anonymizovaným 

zdravotním údajům, jež by mohly být klíčové pro inovace a pokrok v oblasti zdravotnictví. 

Protože ani nejlepší zákony nemusí být schopny zaručit za všech okolností soukromí, a je třeba proto vzít 

v úvahu, že onemocnění, jako je rakovina, by mohla být zveřejněna, mohli by tvůrci právních předpisů 

zajistit mimořádnou úroveň ochrany tím, že by schválili právní předpisy minimalizující možnost 

diskriminace. Například systém, který zajistí sdílení nákladů na léčbu pacienta trpícího rakovinou všemi 

zdravotními pojišťovnami, sníží pravděpodobnost, že pojišťovna bude diskriminovat určitého pacienta 

na základě historie či náchylnosti k rozvoji rakoviny.   

https://www.futurehealtheurope.eu/the-initiative
http://jbhi.embs.org/2015/07/08/special-issue-big-data-for-health/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4321985/
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9. Organoidy 

Organoidy jsou uměle vypěstované orgány, které napodobují vlastnosti skutečných orgánů. Jaké nové 

možnosti poskytují organoidy v oblasti léčby nemocí, vývoje léčivých přípravků a individuálně 

přizpůsobeného a regenerativního lékařství? 

Organoidy jsou malé shluky (klastry) 

lidských buněk, které se pěstují v 

laboratorním prostředí za účelem vytvoření 

trojrozměrných struktur, které napodobují 

funkce skutečných orgánů, jako jsou játra, 

srdce a plíce. Organoidy jsou buď vytvořeny 

z interních kmenových buněk dospělých 

orgánů, nebo jsou získány z jedné či několika 

buněk z tkáně, embryonálních kmenových 

buněk nebo indukovaných pluripotentních 

kmenových buněk, které se mohou samy uspořádat do trojrozměrné kultury díky svým schopnostem 

vlastní obnovy a diferenciace. Tyto buněčné klastry se často pěstují ve zvláštně vyrobených 

mikronádobách, které buňkám napomáhají uspořádat se podobně, jako by tomu bylo v orgánu v lidském 

těle. Jsou velmi podobné lidským tkáním in vivo a mají genetické vlastnosti člověka, z jehož těla byly 

odebrány, a reagují proto na léčivé přípravky tak, jak by reagoval odpovídají orgán dotčeného člověka. 

Tyto struktury podobné orgánům, které lze skladovat v biobankách, nejsou jen mocným nástrojem na 

podporu lepšího pochopení základních procesů, které řídí vývoj orgánů v lidském těle, ale slibují také 

přímé výhody pro léčbu pacientů a vývoj léčivých přípravků.  

Možné dopady a vývoj 

Očekává se, že organoidy jako jeden z nejdostupnějších a fyziologicky nejpodstatnějších modelů pro 

studium dynamiky kmenových buněk v regulovaném prostředí zajistí pokrok našeho chápání obnovy 

tkání, funkcí kmenových buněk / nik a reakce tkání na léčivé přípravky, mutaci nebo poškození a odhalí 

záhady různých onemocnění mozku a neurologických poruch. Rozkvět technologie, která vědcům 

umožňuje pěstovat hmotu podobnou mozku, jakož i játrům, ledvinám, střevům a mnoha dalším částem 

těla, se považuje za důležitý způsob, jak znovu vytvořit funkce orgánů ex vivo. Mezi další možnosti této 

technologie patří zajištění spolehlivého modelu pro preklinická vyšetření, cílené a individuálně 

přizpůsobené terapie, uplatnění regenerativního lékařství, objevování léčivých přípravků a testování v 

rámci environmentální toxikologie.  

Pokrok dosažený při vytváření organoidů rozšířil jejich uplatnění ze základního nástroje výzkumu na 

translační platformu s širokou škálou následných funkcí a využití, která zkoušky na zvířatech nemohou 

nabídnout, a mohl by dokonce způsobit převrat v procesu objevování léčivých přípravků. Například 

zmenšenina vnitřností může sloužit jako individuálně přizpůsobený nástroj pro testování léčivých 

přípravků na cystickou fibrózu (CF), zatímco výzkumní pracovníci začínají využívat mozkové organoidy 

jako přesné modely pro studium široké škály nemocí, jako je autismus, schizofrenie a epilepsie. 

Kromě toho by buněčné organoidy založené na játrech mohly tvořit doplněk k současné transplantaci 

orgánů za účelem obnovení funkce jater u pacientů s metabolickým onemocněním jater a mohly by sloužit 

jako model pro růst metastáz a pro testování reakce nádorových buněk na současné a nově objevené léčivé 

přípravky. Organoidy slinivky břišní získané z dospělých kmenových buněk slinivky břišní jsou jednou z 

nejslibnějších technologií pro buněčnou a regenerativní terapii. Tyto „intestinoidy“ již umožňují nové 

testování léčivých přípravků na cystickou fibrózu a rakovinu střev. Nedávno vědci zřídili první světovou 

„živou biobanku“ ke skladování nádorů pacientů a použili tkáň k určení nejslibnějších léčivých přípravků 
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pro nemoci jednotlivých osob, zatímco jiní vědci dosahují pokroku při vytváření větších skupin nervových 

buněk, přičemž směřují k vytvoření organoidů o velikosti mozku. V blízké budoucnosti začnou být 

organoidy běžně využívány v lékařské praxi k objasnění nemocí způsobených během zárodečného vývoje, 

nebo budou moci být dokonce transplantovány do lidského těla za účelem nahrazení nemocných či 

selhávajících vlastních orgánů. Organoidy se také používají ke zkoumání toho, co nefunguje, například v 

neuronech získaných přímo od pacientů trpících Alzheimerovou chorobou. 

Povýšení organoidů na reprodukovatelné a uživatelsky vstřícné systémy a jejich komerční výroba zahrnují 

kromě přínosů, které by mohly organoidy zajistit, pokud jde o pomoc výzkumným pracovníkům s 

pochopením vývoje skutečných orgánů a problémů, jež mohou během něj nastat, zároveň i bezpečnostní 

a etická rizika, neboť metody pěstování jsou stále v počátcích. Individuálně přizpůsobené organoidy 

mohou usnadnit využití individuálně přizpůsobených lékařských hodnocení, která zase mohou 

představovat nová rizika a obavy týkající se cenové dostupnosti. 

Podobné konflikty se mohou vzniknout, ve vztahu k typu tkáně, která se vytváří. Čím více se vědci 

přibližují k vytvoření lidského mozku, tím větší etický problém nastává. Koncept integrity člověka by v 

této souvislosti mohl být značně ohrožen. 

Prozíravá tvorba právních předpisů 

Ačkoli mnohé z těchto technologií jsou stále poměrně nové a vyžadují další validaci a popis, skutečnost, 

že organoidy získávané v dnešní době z živých tkání vypěstovaných z kmenových buněk účastníků 

mohou být skladovány po velmi dlouhou dobu / prakticky nekonečně, jen podtrhává naléhavou potřebu 

se těmito otázkami zabývat právě teď. Požadavky na soukromí, podmínky zapojení účastníků do 

prostředí výzkumu / klinického hodnocení, skladování a využití organoidů, a šíření výsledků, včetně 

doprovodných zjištění, to vše vyžaduje pozornost. Informovaný souhlas je hlavní otázkou ohledně 

zapojení účastníků a shromažďování jejich kmenových buněk ze zbytkových tkání. Skladování organoidů 

v biobankách vyžaduje také vypracování individuálně přizpůsobených postupů informovaného souhlasu, 

které budou řešit problémy spojené s tím, že organoidy jsou ve skutečnosti živé miniaturní orgány s 

širokou škálou možných využití, a s absencí právního rámce pro biobanky platného pro celou EU. 

Využití organoidů může doplnit, nebo dokonce omezit zkoušky na zvířatech a zapojení lidí do pokusného 

prostředí, což může zase vést ke změně stávajícího rámce pro testování léčivých přípravků, klinické 

hodnocení a schvalování chemických látek.  

Dalším ústředním tématem je otázka ohledně vlastnictví a komodifikace tělesného materiálu a také to, jak 

moc musí být in vitro model lidského vývoje podobný životu, aby byl jak cenný z vědeckého hlediska, tak 

přijatelný z hlediska etického. Protože zájem o technologii v oblasti organoidů vzrůstá, komerční vývoj 

více normalizovaných a validovaných kultivačních médií pro pěstování organoidů bude rovněž cenný při 

zajišťování toho, aby byl organoidní systém dostupný širokému spektru akademických a klinických 

vědců, což napomůže maximalizovat jeho potenciál.  

http://www.theworldin.com/article/10640/year-organoid
http://www.the-scientist.com/?articles.view/articleNo/43842/title/Orchestrating-Organoids/
http://www.cell.com/stem-cell-reports/abstract/S2213-6711(15)00308-2?_returnURL=http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S2213671115003082?showall=true
http://dev.biologists.org/content/142/18/3113
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10. Úprava genomů 

Nová metoda, jak zjednodušit úpravu genů, by mohla být předzvěstí nové éry genetických modifikací. Jaké 

jsou přínosy a možná nebezpečí této metody a jak by měli reagovat tvůrci politik?  

Dlouhodobým cílem v oblasti studií genomů je 

schopnost vytvářet genomy specifickým, 

systematickým a nákladově účinným 

způsobem. Nedávno bylo vytvořeno několik 

technologií „úpravy genů“ za účelem zlepšení 

metod cíleného zavedení genu, včetně 

systémů CRISPR-Cas, TALENs (transcription 

activator-like effector nucleases) a ZFN (zinc-

finger nucleases). Jako nejrychlejší, nejlevnější 

a nejspolehlivější systém pro „úpravu“ genů v 

současnosti vyniká CRISPR-Cas9. Je 

považován za největší přelom v oblasti úpravy 

genů, a to díky velké míře spolehlivosti a 

účinnosti a nízkým nákladům. Očekává se, že toto technologické směřování posílí naši schopnost zaměřit 

se na konkrétní sekvence DNA v rozsáhlém prostoru genomu a prozkoumat je. CRISPR-Cas9 má potenciál 

oddělit DNA jakéhokoli genomu v jakémkoli požadovaném místě u mnoha typů organismů, nahradit 

nebo doplnit části sekvence DNA zavedením bílkoviny cas9 a náležitě zavést DNA do buňky. Tento 

neobyčejně mocný nástroj by mohl molekulárním biologům pomoci prozkoumat, jak fungují genomy. 

Možné dopady a vývoj 

CRISPR-Cas9 má velký potenciál coby nástroj pro přímou modifikaci nebo opravu základních variací v 

genomu spojených s určitým onemocněním a pro rozvoj léčby založené na tkáních v případě rakoviny a 

dalších onemocnění pomocí narušení endogenních genů způsobujících onemocnění, opravy mutací 

způsobujících onemocnění nebo vložení nových genů s ochrannými funkcemi. Výzkumní pracovníci 

doufají, že technologii CRISPR-Cas9 bude možné využít k úpravě lidských genů za účelem odstranění 

onemocnění, k boji proti neustále se vyvíjejícím mikrobům, které by mohly poškodit plodiny, nebo 

úplnému zničení patogenů, a dokonce i k úpravě genů lidských embryí. 

CRISPR-Cas9 lze použít k poměrně přesné a snadné úpravě genů široké škály organismů a také k 

vytvoření zvířecích modelů pro základní výzkum. Úprava genů zvířat by mohla zlepšit odolnost vůči 

onemocněním, regulovat populace komárů za účelem zmírnění nebo řešení přenosu malárie, nebo 

dokonce vést ke vzniku„zemědělských léčivých přípravků“ — léčivých přípravků vyrobených za použití 

domestikovaných zvířat — nebo zlepšení výroby potravin. Tento systém by též mohl usnadnit 

transplantaci zvířecích orgánů do lidského těla odstraněním kopií retroviru, který je obsažen v genomech 

zvířat a jenž může poškodit lidské příjemce.   

Využití technologie CRISPR-Cas9 umožňuje také úpravu DNA v lidských embryích, což by mohlo 

nakonec vést k transformativním změnám dobrých životních podmínek lidí, s důsledky pro délku života 

lidí, jejich totožnost a hospodářskou produkci. Tuto technologii lze také využít k vytvoření „genového 

tahu“, což znamená, že určitý vybraný gen bude přednostně předán příštím generacím, čímž dojde k jeho 

rychlému rozšíření po celých populacích. 

Přestože CRISPR nabízí mnoho fascinujících možností, jeho využití vedlo také ke vzniku sociálně-etických 

obav souvisejících s otázkami, zda a jak by měla být úprava genů využita například k provádění dědičných 

změn lidského genomu, k vytváření „dětí podle návrhu“, k provádění potenciálně rizikových úprav 
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genomů nebo k narušení celých ekosystémů. Využití technologie CRISPR-Cas9 vede k sociálním a etickým 

otázkám, které se týkají nejen lidí, ale také dalších organismů a životního prostředí, což vedlo vědce k 

doporučení moratoria na provádění dědičných změn lidského genomu. Například uplatnění CRISPR jako 

metody pro kontrolu škodlivých organismů může vést k nezamýšleným dopadům a mutacím, což může 

způsobit rozptýlení „genového tahu“, zmizení celé populace zvířat, náhodná uvolnění a/nebo nevratná 

narušení celých ekosystémů. Výzkumná činnost usilující o modifikaci genetického dědictví lidí, která by 

mohla způsobit dědičnost těchto změn, ve skutečnosti není financována v rámci programu Horizont 2020, 

rámcového programu EU pro výzkum a inovace. 

Významným zdrojem obav se stalo také zohlednění zásady neškodnosti v posouzeních rizik a rozlišování 

mezi klinickým či terapeutickým cílem úpravy genů a jejím uplatněním/využitím za účelem zlepšení. 

Dalším důležitým problémem je účinné a bezpečné vložení CRISPR-Cas9 do typů buněk nebo tkání s 

obtížnou transfekcí a/nebo infekcí. Další obavy vzbuzuje možnost nevratného poškození zdraví 

budoucích generací nebo vytvoření příležitostí k novým formám sociální nerovnosti, diskriminace a 

konfliktu, jakož i k nové éře eugeniky. 

Prozíravá tvorba právních předpisů 

V důsledku rychlého tempa vědeckého vývoje v oblasti úpravy genů je regulatorní dohled obzvláště 

problematický. Kromě toho probíhá debata o tom, zda by měla být technologie CRISPR-Cas9 regulována 

jako metoda úpravy genů, nebo zda by spíše měly být ad hoc kontrolovány její produkty na základě 

přístupu založeného na výsledcích. Mezinárodní debata o právním statusu metod úpravy genomů se 

zaměřila na to, zda by bylo možné použít současné definice genetického inženýrství nebo geneticky 

upravených organismů také na tyto nedávno objevené nástroje genetické úpravy.  

Evropská komise v současnosti pracuje na právním výkladu právního statusu produktů vytvořených 

pomocí nových metod šlechtění rostlin s cílem minimalizovat právní nejistotu v této oblasti. Tento výklad 

může připravit podmínky pro rozhodnutí, zda by technologie pro úpravu genů měly spadat do oblasti 

působnosti právních rámců EU pro uzavřené nakládání s geneticky upravenými organismy a jejich 

záměrné uvolňování .  

Patentování CRISPR-Cas9 pro terapeutické využití u lidí je z právního hlediska též kontroverzní. V únoru 

2017 Úřad pro patenty a obchodní známky (USPTO) v USA vydal rozhodnutí o tom, kdo by měl být 

držitelem patentu na využití CRISPR-Cas9 k úpravě genů, přičemž definoval podmínky pro vytváření 

zisku z této technologie v budoucích letech.  

Rizika dědičných, nepředvídatelných genetických mutací vyvolávají otázky ohledně bezpečnosti této 

metody a určení odpovědnosti v případě poškození. Národní akademie věd, inženýrství a lékařství USA 

v nedávné zprávě naléhavě vyzvala k opatrnosti při uvolňování „genových tahů“ do otevřeného prostředí 

a vzhledem k vysoké vědecké nejistotě a možným ekologickým rizikům navrhla „postupné testování“ 

zahrnující zvláštní záruky. Bezpečnostní opatření jsou nezbytná, aby se zabránilo šíření organismů, které 

mohou způsobit ekologickou škodu nebo ovlivnit lidské zdraví.  

Mnoho vědců ve skutečnosti varuje, že před tím, než bude možné technologii CRISPR bezpečně a účinně 

využít, je třeba vykonat ještě mnoho práce. Technologie CRISPR by zejména mohla vést k dodatečným 

úkolům z hlediska posouzení rizik, protože organismy vytvořené těmito metodami mohou obsahovat více 

všeobecně rozšířených změn genomů živých organismů než tradiční metody genetické modifikace. 

http://www.nature.com/news/crispr-the-disruptor-1.17673
http://www.nytimes.com/2015/12/04/science/crispr-cas9-human-genome-editing-moratorium.html?_r=0
https://www.geneticsandsociety.org/internal-content/about-human-germline-gene-editing
http://www.nature.com/news/crop-conundrum-1.19031
http://www.nature.com/news/broad-institute-wins-bitter-battle-over-crispr-patents-1.21502
http://www.nature.com/news/crispr-tweak-may-help-gene-edited-crops-bypass-biosafety-regulation-1.18590
http://www.nature.com/news/crispr-tweak-may-help-gene-edited-crops-bypass-biosafety-regulation-1.18590
http://nas-sites.org/gene-drives/
http://www.nature.com/news/crispr-the-disruptor-1.17673
http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/emerging/docs/scenihr_o_048.pdf
http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/emerging/docs/scenihr_o_048.pdf
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V roce 2015 generální ředitelství Evropského parlamentu pro 
parlamentní výzkumné služby (GŘ EPRS) otevřelo novou cestu 
svou publikací „Deset technologií, které by mohly změnit naše 
životy – možné dopady a důsledky politik“, ve které každá 
kapitola zdůrazňuje určitou technologii, její přísliby a možné 
negativní důsledky a úlohu, kterou by Evropský parlament 
mohl a měl hrát při utváření tohoto rozvoje. Tato nová studie 
na tuto práci navazuje a předkládá dalších deset technologií, 
které budou stále více vyžadovat pozornost tvůrců politik. 
Témata současné studie byla vybrána tak, aby odrážela širokou 
škálu témat, na která se skupina Hodnocení vědecko-
technických možností (STOA) Evropského parlamentu 
rozhodla zaměřit během osmého volebního období 
Parlamentu (2014–2019). Cílem této publikace je nejen 
upozornit na těchto deset konkrétních technologií, ale také 
podpořit úvahy o dalším technologickém rozvoji, který dosud 
může být v rané fázi, ale jenž by podobně mohl mít silný 
dopad na naše životy v blízké budoucnosti nebo z 
dlouhodobějšího hlediska. 

Publikace 
ředitelství pro posuzování dopadu a evropskou přidanou hodnotu, 
generální ředitelství pro služby parlamentního výzkumu, Evropský parlament 

Tento dokument je připraven a určen pro poslance a zaměstnance Evropského parlamentu 
jako podkladový materiál na podporu jejich parlamentní činnosti. Za obsah tohoto 
dokumentu je výhradně odpovědný autor a jakékoli názory v něm vyjádřené by neměly být 
považovány za oficiální postoj Evropského parlamentu. 
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