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Jste již téměř půl roku na své vel-
vyslanecké misi v  ČR, s  jakým 
očekáváním jste svoji misi zahájila 
a jak ji vnímáte nyní?

Českou republiku jako místo svého 
dalšího diplomatického působení 
jsem si vybrala sama. Od předcho-
zích velvyslanců jsem slyšela, že 
Česko je velmi příjemná a  přátel-
ská země. Ale realita mě překvapi-
la, je to ještě lepší, než jsem čekala.

Zatím jsem stále v  procesu po-
znávání – věděla jsem, že Praha je 
krásná, protože jsem ji již v  minu-
losti navštívila, ale neznala jsem 
zbytek země. Krásná jsou i  další 
česká města a  je tu úžasná příro-
da. A za každým druhým stromem 
máte zámek (směje se). 

Mám ráda i českou kulturu a smysl 
pro humor. Třeba Švejka jsem čet-
la dvakrát – za mlada a nyní před 
příjezdem znovu. A také musím říci, 
že jsem nikdy nebyla milovnice 
piva, ale nyní svůj názor začínám 
měnit. 
 
Jako velvyslankyně jste nastou-
pila po třech mužských před-
chůdcích. Jak vnímáte, v kontextu 
dnešní doby, roli žen ve vedoucích 
pozicích?

Je velmi důležité mít ženy v  di-
plomacii a  dalších vedoucích 
rolích – ženy tvoří více než 
polovinu populace, ale 
v  politických a  strate-
gických pozicích jsou 
podreprezentované. 
Potýká se s tím kaž- 
dá země včetně 
S k a n d i n á v i e , 
kde se oprav-
d u  s n a ž í . 

Existuje sice rezoluce Rady Evro-
py, která byla přijata před více než 
deseti lety a jež deklaruje, že ženy 
mají být v rozhodovacích pozicích, 
ale stále se to ve většině světa ne-
daří. Ale zlepšuje se to, jsem na-
příklad velmi ráda, že nyní má ČR 
ministryni obrany.
 
Máte nějaké tipy pro ženy ve ve-
doucích pozicích? 

Těch by bylo mnoho. Ale napří-
klad čím dříve se rozhodnete, kam 
chcete směřovat, tím snadněji se 
tam dostanete. A jako každý i ženy 
potřebují štěstí a  musí být při-
pravené své štěstí využít. 
Vnímám to jako spojené 
nádoby, když víte, co 
chcete, lépe to své 
štěstí zpozorujete 
a využijete. 
 
Jak obec-
ně vnímáte 
vztahy mezi 
Českou re-
p u b l i k o u 
a Izraelem? 

Vztahy mezi Izraelem a Českou re-
publikou jsou výjimečné od samé-
ho počátku. Československo bylo 
mezi prvními zeměmi, které uzna-
ly samostatný Stát Izrael v  roce 
1948. Lidé mé generace si dobře 
pamatují na českou pomoc v  prv-
ních dnech samostatného státu, 
kdy Československo poskytlo vy-
bavení, ale i  výcvik naší armádě. 
Následující politické dění veškeré 
diplomatické vztahy přerušilo, ale 
od devadesátých let se obnovily 
a dnes je to stabilní a plnohodnot-
né partnerství. 

Ráda zmiňuji 
dvě osob-

nosti, kte-
ré tyto 

vztahy významně ovlivnily – prv-
ním byl Tomáš Garrigue Masa-
ryk, jenž byl prvním prezidentem, 
který dnešní území Izraele na jaře 
1927 navštívil. Dodnes je po něm 
v  Izraeli pojmenováno mnoho ulic 
nebo škol. Druhou osobností je pak 
Václav Havel, jenž Izrael navští-
vil velmi brzy po svém zvolení do 
funkce prezidenta. 
 
Nový projekt Česko-izraelské ob-
chodní komory (ČISOK) má za cíl 
zmapovat probíhající spolupráci 
mezi českými a  izraelskými sub-
jekty v  oblasti byznysu, vědecké 
spolupráce a  aplikovaného vý-
zkumu. Jak nynější spolupráci 
hodnotíte – s  čím jste spokojená, 
co byste chtěla posílit?

Před chvílí jsem se na-
příklad vrátila ze schůz-
ky na Ústavu organické 
chemie a  biochemie 
Akademie věd ČR, kde 
jsem potkala řadu 
vědců a  vědkyň, kte-
ří s  izraelskou vědou 
spolupracují. Vnímám 
na obou stranách vel-
kou ochotu k prohlou-
bení těchto 

rubrika osobnostR

Českou republiku jsem si vybrala sama 
a je to lepší, než jsem čekala, říká o své nové diplomatické misi izraelská velvyslankyně Anna Azari
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spoluprací a větší podporu výměn-
ných stáží pro studenty a vědecké 
pracovníky. 

Spolupracujících institucí je mno-
hem více, a  to nejen v  Praze, ale 
myslím, že by to mohlo být ješ-
tě lepší. Je to i  jeden z  mých cílů, 
podpořit tyto vzájemné spolupráce 
a  výměny. Musíme nalézt ten nej-
lepší způsob.
 
Když mluvíte o  spolupracujících 
institucích, nedávno jste také na-
vštívila Olomouc, kde vzniklo cen-
trum Česko-izraelských inovací 
a  partnerství (CCIIP). Jaké dojmy 
jste si odnesla z této návštěvy?
 
Velmi pozitivní, v Olomouci součás-
tí mého programu byla i  návštěva 
Moravské vysoké školy Olomouc 
(MVŠO), pod kterou i centrum spa-
dá. Měli jsme velmi zajímavou dis-
kuzi s  panem Josefem Tesaříkem, 
ředitelem MVŠO, který centrum od 
samého začátku podporuje a  stál 
u jeho zrodu.  Jde o platformu pro 
spolupráci českých a  izraelských 
subjektů při transferu know-how 
a rozvoji inovací pro oblast moderní 
zdravotní péče. Přeji CCIIP mnoho 
úspěchů v jejich práci.

Jednou z  velmi silných a  úspěš-
ných oblastí izraelské ekonomiky 
je dnes tak aktuální kyberbezpeč-
nost. Čím to je a jaké jsou možnosti 
spolupráce? 

Konkrétní potřeby často tvoří ta 
nejlepší řešení. V  Izraeli jsme si 
velmi brzy uvědomili, že jsme pod 
hrozbou kybernetických útoků, 
proto jsem se na tuto oblast za-
měřili a vybudovali dnešní „Cyber-
security Hub“. Začátkem března 
v  Izraeli například probíhala velká 
CyberTech konference, která je 
ideálním místem, jak si vyměňovat 
informace a navazovat spolupráci. 
 
Během covidové pandemie se o Iz-
raeli často hovořilo jako o vzorové 

zemi, kde se ostatní státy mohou 
inspirovat. Jak to zpětně hodno-
títe – zvládli jste to dobře? Jaká 
je současná strategie na zvládání 
covidové pandemie?

Myslím, že vláda nyní nemá velkou 
strategii, že rozhoduje na základě 
dat – sbírá data a podle aktuálního 
vývoje následují další kroky. Každé 
rozhodnutí je výsledkem mnoha 
dohadování a  argumentace mezi 
lékaři, ekonomy, učiteli a  tak dále. 
Strategie jsme měli hlavně na za-
čátku, jako například začít brzy 
očkovat. 

A jak jsme to zvládli, to vždy záleží, 
s čím porovnáváte. V Česku zemře-
lo téměř 39 tisíc lidí, v  Izraeli jsme 
překonali hranici deseti tisíc mi-
nulý týden, ale do počtu obyvatel 
poloviční Finsko registruje pouze 
přes dva tisíce zemřelých. Je těžké 
zpětně hodnotit, každá země je jiná 
polohou i  složením obyvatelstva 
a systémem zdravotnické péče. 
 
Je o vás známo, že máte ráda kla-
sickou hudbu. Jaké autory máte 
nejraději?
Oblíbených autorů mám mnoho – 
od Mozarta po Chopina. Ráda mám 
i  Wagnera, což může znít divně, 
protože to byl velký antisemita 
a nacisté si ho přivlastnili jako „své-
ho skladatele“. V Izraeli se moc ne-
hraje, ale jeho hudba se mi líbí. 
 
Jak vnímáte česko-izraelskou 
spolupráci v oblasti kultury?
Kultura je jedna z oblastí, na kterou 
se chci zaměřit a podporovat vzá-
jemnou spolupráci. V květnu napří-
klad plánujeme velkou akci pro ve-
řejnost, kterou nazýváme Izrael na 
Vltavě – bude to dvoudenní akce 
na Střeleckém ostrově v Praze, kde 
pro návštěvníky připravujeme bo-
hatý program od jídla po diskuze, 
hry a koncerty. 

J. E. ANNA AZARI 
KARIÉRA

2021— Velvyslankyně Státu Izrael v České republice                                                                   

2019—2021 Zástupkyně generálního ředitele pro Evropu
 Ministerstvo zahraničních věcí Státu Izrael                                                                   

2014—2019 Velvyslankyně Státu Izrael v Polské republice              
2011—2014 Zástupkyně generálního ředitele pro Eurasii 
 Ministerstvo zahraničních věcí Státu Izrael

2006—2010 Velvyslankyně Státu Izrael v Ruské federaci
2005—2006 Ředitelka Odboru Eurasie, divize Střední Evropy a Eurasie 
 Ministerstvo zahraničních věcí Státu Izrael

2003—2005 National Security College of Israel

1999—2003 Velvyslankyně Státu Izrael na Ukrajině a v Moldávii

1998—1999 Zástupkyně ředitele Odboru Spol. nezávislých států 
 Ministerstvo zahraničních věcí Státu Izrael                            

1998—1999 Sekce politického plánování 
 Ministerstvo zahraničních věcí Státu Izrael

 1995—1997 Zástupkyně velvyslance 
 Velvyslanectví Státu Izrael v Ruské federaci

1992—1995 Sekce politického plánování 
 Ministerstvo zahraničních věcí Státu Izrael

1989—1992 Konzulka, Generální konzulát Státu Izrael 
 pro pacifický severozápad USA – San Francisco, Kalifornie

1983 Nastoupila na Ministerstvo zahraničních věcí Státu Izrael

VZDĚLÁNÍ

University of Haifa – Bakalářský titul v oboru Historie a Anglická literatura
Hebrejská univerzita v Jeruzalémě – Zvláštní program v oboru Ruská studia
University of Haifa – Magisterský titul v oboru Politologie
Absolventka National Security College

Hovoří plynně hebrejsky, anglicky a rusky, částečně také polsky.
Provdaná za rabína Meira Azariho, má dvě děti a jedno vnouče.

Rozhovor vedl: Pavel Smutný, president ČISOK

Foto str. 2: Milan Mošna. Foto str. 3: Karel Cudlín, 
Velvyslanectví Státu Izrael v ČR

medailonek osobnostM
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Napravovat svět jako Izraelci

Ujmout se vlastními silami nápravy 
světa, hebrejsky tikkun olam. Ne-
čekat, až se něco zařídí, až se stát 
postará. O svých motivacích aktivně 
se ujmout řešení problémů vypráví 
v  knize inspirativních rozhovorů Te-
rezie Dubinové Jak napravovat svět 
(Nakladatelství Zlatý květ, 2020) 
desítky Izraelek a  Izraelců. Jed-
ná se o  objevování horizontů, které 
ukazují občanskou společnost jako 
nesmírně důležitý prvek všeobecné-
ho pokroku. Princip trefně popisuje 
v předmluvě Jakub Szántó – tikkun 
olam, nápravu světa, judaismus ne-
ukládá jako povinnost, ale nabízí 
je jako příležitost. Izrael se této pří-
ležitosti chápe, bude se inspirovat 
i  Česká republika? Potenciál jako 
velmi chytrá země máme, musíme 
ale také chtít svou chytrost využít. 
Kniha Terezie Dubinové nabízí inspi-
rací dost.

Rozhovor s  Terezií Dubinovou, heb-
raistkou a  kulturoložkou, autorkou 
šesti knih a  lektorkou zaměřující se 
na židovství a ženskou spiritualitu.

Jak vznikla myšlenka na tuto knihu? 

Ráda jezdím do Izraele a  setká-
vám se se zajímavými lidmi. Pro mě 
osobně jsou inspirativní lidé ti, kte-
ří mají odvahu vykročit z  komfortní 
zóny a odvážně pracovat na změně 
v sobě i kolem sebe. Tuto schopnost 
Izraelců nepodléhat malomyslnosti 
a bezmoci jsem chtěla zprostředko-
vat Čechům. Vybírala jsem z oblastí, 
jež jsou často technicko-byznysový-
mi kruhy neprávem opomíjené. Kni-
ha je rozdělena do čtyř částí: občan-
ský aktivismus, umění, terapeutická 
péče a spirituální vedení. 

Který z příběhů vás zaujal či zasáhl 
nejvíce? 

Není jeden. Hodně mě zasáhlo se-
tkání se slavným kaligrafem Izzym 
Pludwinským i  proto, že jsem se 
zrovna protnula s  jeho potřebou 
otevřít se a  sdílet. Potom povídání 
s  Tuly Flintem, představitelem ži-
dovsko-arabské organizace Bojov-
níci za mír. Tuly opsal osobnostní 
oblouk od důstojníka izraelské ar-
mády až k aktivistovi a spirituálnímu 
terapeutovi. I když s ním ne ve všem 
souhlasím, obdivuji jeho odvahu. 
Z žen potom bylo skvěle inspirativ-
ní setkání s  Chajou Kaplan Lester, 
ortodoxní Židovkou, která s  man-
želem otevřela v  Jeruzalémě psy-
choterapeutické centrum pro part-
nerské poradenství, a  se Šošanou 
Jaskoll Keats, odvážnou aktivistkou 

za práva ortodoxních žen být slyšet 
a vidět. Nesmírně vřelé sdílení bylo 
se zpěvačkou Šaron Ben Cadok Fa-
ran, jež pochází ze vzácné skupiny 
Habbani Židů v  Jemenu. A  nejvíce 
jsem se sblížila s Dvorou Pearlman, 
zakladatelkou ekologické vesnice 
Klil. S  tou si dodnes pravidelně vo-
láme. Společnost potřebuje více 
moudrých, laskavých, vtipných star-
ších lidí a  ona je pro mě takovým 
člověkem.

Kdo z Češek a Čechů je pro vás ta-
kovým inspirativním člověkem? 

To je samozřejmě ovlivněné okru-
hem, v  němž se pohybuji. Inspirací 
jsou pro mě ochranáři a  terapeuti, 
kteří pracují nejen s lidmi, ale i se ži-
vou Zemí, zvířaty, rostlinami, energií 
krajiny, posvátnou geometrií. Léčí 
a  napravují náš po staletí patriar-
chátem zdeformovaný svět, aby se 
mohl nadechnout do nové příleži-
tosti. Dále mám slabost pro odvážné 
novináře, podporuji investigativce 
kolem webu investigace.cz. A mám 
vždy radost, když si přečtu příběh 
nějakého „každodenního hrdiny“, ať 
už je to podnikatel, umělec, rodič 
pečující o  postižené dítě, člověk 
v krizi… někdo, kdo nevzdal svůj ná-
ročný osud a s optimismem se staví 
na nohy. 

Jak můžeme princip tikkun olam 
rozvinout i v České republice?

Určitě by nám pomohla disku-
se o  traumatech z  naší minulosti, 
z nichž jsme zatím nedokázali nebo 
nechtěli vyrůst. Jak se nacismus, 
komunismus, hrubý materialismus 
i náboženský fundamentalismus po-
depisují na ztrátě důvěry lidí v hod-
noty a  ve vlastní sílu? Proč se lidé 
vzdávají odpovědnosti za spolutvor-
bu svého života a  společnosti, ve 
které žijí? V Česku je opravdu mno-
ho šikovných lidí. Jako jednotlivci 
jsme inspirativní, teď jde o  to zdola 
spolutvořit systém, jemuž bychom 
důvěřovali a  na němž bychom se 
podíleli. Protože systémová rovina 
nám příliš nejde, obvykle se právě 
tam mnoho skvělých nápadů a tvo-
řivých podnětů zasekne. Z oslabené 
občanské základny nemůže vyrůst 
zralý leadership a plodná spoluprá-
ce. Jak říkají rabíni – celý náš svět je 
olam tikkun, svět nápravy. Takže to 
máme všichni tak trochu v  životní 
náplni.

rubrika IzraelR

Autorka knihy s Chajou Kaplan Lester (vlevo)

Zleva nakladatelka Monika Tomíčková s autorkou a Jaronem Edelem, inovátorem ve vzdělá-
vání a zakladatelem neziskovky pomáhající mužům traumatizovaným vojenskou službou

Rozhovor vedl: Pavel Košek
Foto: archiv Terezie Dubinové
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Ohlédnutí za odbornou misí CYBERTECH 2022

Česko-izraelská smíšená obchod-
ní komora a  zahraniční kancelář 
CzechTrade Tel Aviv, ve spolupráci 
s  Velvyslanectvím České republiky 
v  Tel Avivu, organizovaly v  prvním 
březnovém týdnu odbornou misi 
spojenou s  návštěvou dalšího roč-
níku mezinárodní konference a  vý-
stavy se zaměřením na kyberne-
tické technologie a  kybernetickou 
bezpečnost CYBERTECH TEL AVIV 
2022.

Odbornou mis i  CYBERTECH 
2022 jsme oficiálně zahájili 1. března 

společnou networkingovou večeří 
s  účastníky mise, izraelskými ob-
chodními partnery a zástupci české 
ambasády v  Tel Avivu, CzechTrade 
a naší partnerskou Izraelsko-českou 
obchodní komorou.

Následující dva dny pak byla hlav-
ním bodem programu návštěva 
konference CYBERTECH. Letošní 
ročník pokryl širokou škálu témat 
zahrnujících různá odvětví kyberne-
tiky (AI and Machine Learning, IoT, 
5G, Cloud Intelligence, FinSec, Ac-
tive Defense, OT, Law Enforcement, 

Supply Chain, Critical Infrastructure 
a  mnoho dalších). Pro návštěvníky 
konference tak byl přichystaný nabi-
tý program zahrnující výstavu, star-
tupový pavilon, odborné přednášky, 
panelové diskuse a kulaté stoly. 

Účastníci mise měli na konferenci 
a  během doprovodného programu 
možnost prohloubit stávající a  na-
vázat nové kontakty s  vyspělými 
izraelskými a  mezinárodními spo-
lečnostmi, mladými kybernetický-
mi firmami a  startupy a  zároveň se 
prezentovat jako vyspělí hráči na 

předmětném trhu s významným ex-
portním potenciálem. S  vybranými 
společnostmi jsme pro ně rovněž 
zprostředkovali B2B jednání. 

Pomyslnou tečkou za celou misí pak 
byla 3. března závěrečná recepce 
pro účastníky mise a jejich izraelské 
byznysové partnery na Českém vel-
vyslanectví v Tel Avivu.  

rubrika IzraelR

Text: redakce
Foto: archiv KomoryR
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rubrika spolupráceRJosef Tesařík: Budoucnost je na nás

Patříte k  aktivním členům ČISOK, 
co vám toto členství dává?

Především spolupráci s  inspirativ-
ními osobnostmi, zajímavé kon-
takty a taky důležitou hodnotovou 
platformu, která se odráží např. 
v  Ceně Arnošta Lustiga. Je to pro 
mne i určité spojení s historií, pro-
tože před 2. světovou válkou byla 
v Olomouci, kde žiji, silná židovská 
komunita. To je třeba stále připo-
mínat nejen kvůli holokaustu, ale 
protože dokázala vytvořit důleži-
té hospodářské a  kulturní hodno-
ty. Pak je to pochopitelně kontakt 
s  Izraelem jako zemí start-upů 
a inovací.

Je pro vás Izrael inspirací i  při bu-
dování BEA campusu Olomouc? Co 
je to BEA?

Inspiraci hledám po celém světě 
stejně jako Izraelci. BEA je koncept 
synergií B – Business, E – Educati-
on, A – Acceleration. BEA Olomouc 
jsem založil v  roce 2005 a  od té 
doby se rozvíjí jak odborně – přede-
vším synergií informačně-komuni-
kačních technologií a  ekonomicko-
-manažerských procesů, tak svým 
zázemím – kampusem. Záměrem je 
vytvořit mezinárodní ekosystém pro 
generování inovací, jenž bude sou-
časně zdrojem inspirací pro mladé 
lidi z regionu.

Jaké instituce dnes tvoří BEA 
Olomouc?

V  oblasti byznysu je to především 
ICT firma Tesco SW, která patří mezi 
lídry českého trhu. Specializuje se na 
robustní informační systémy státní 
správy, správu nemovitostí, energe-
tický management a  v  posledních 
letech se věnuje i inovacím ve zdra-
votnictví. Vzdělávání reprezentuje 
Moravská vysoká škola Olomouc 
(MVŠO). Je to obecně prospěšná 
společnost, která není financována 
státem, podporují ji především mé 
firmy. Odborně se zaměřuje na eko-
nomicko-manažerské vzdělání silně 
provázané s  praxí. Je napojena na 
světovou vzdělávací komunitu, má 
úzké partnerství s více než 30 zahra-
ničními univerzitami a  sítěmi mezi-
národních business škol.

Součástí BEA campusu je i  Cen-
trum česko-izraelských inovací 
a  partnerství (CCIIP). Jaká je jeho 
role?

CCIIP funguje jako součást MVŠO. 
Zaměřuje se na inovace v  oblasti 
ekonomiky a  řízení zdravotní péče 
a zavádění inovací. Letos se chceme 
soustředit na rozšíření spolupráce 
na země Visegrádu. Postupně rea-
lizujeme inovační projekty v  oblasti 
zdravotní diagnostiky a  věnujeme 
se výzkumu izraelského inovační-
ho ekosystému. Specifikem centra 
jsou úzké osobní vztahy našich čle-
nů a partnerů, systematické rozvíje-
ní jednotlivých aktivit. Loňský vznik 
CCIIP uprostřed pandemie byl malý 
zázrak, který se podařil díky vůli ČI-
SOK a osobní angažovanosti velvy-
slance Daniela Merona. Jsem rád, 
že máme podporu od představitelů 
MZV, MPO a MZd. 

Minulý měsíc se na Ukrajině rozho-
řel válečný konflikt, který ovlivnil 
celý svět. Co vše se tím mění?

Celé je to ohromná tragédie. Odsu-
zuji agresi Ruska. Myslím, že v  ko-
nečném důsledku tato situace bude 
mít dalekosáhlé důsledky pro nás – 
celou Evropu. Změna se nevyhne 
ani České republice. Je potřeba 
udělat maximum pro transformaci 
ve Smart Economy, jako se to daří 
Izraeli. Musíme být úspěšní, protože 
pro naši civilizaci není jiná cesta. Bu-
doucnost je na nás.

JOSEF 
TESAŘÍK 

Podnikat začal v  roce 1991. In-
spirací mu byl jeho otec, který 
pocházel z  chudých poměrů, 
ale dokázal za první republiky 
vybudovat vlastní stavební fir-
mu. Je olomouckým vizioná-
řem, patriotem a  filantropem, 
jenž přispívá k dlouhodobě udr-
žitelnému rozvoji domova s  re-
spektem k předkům i budoucím 
generacím. 

Dnes je hlavním akcionářem 
Tessela Holding SE, pod nějž 
spadá jedna z  předních domá-
cích softwarových společností 
TESCO SW (www.tescosw.cz) 
nebo BEA campus Olomouc 
zaměřující se na transfer know-
-how a  rozvoj inovací. V  roce 
2005 ustavil Moravskou vysokou 
školu Olomouc, o.p.s., aby v re-
gionu bylo možné vzdělávat bu-
doucí hospodářské elity (www.
mvso.cz), v roce 2019 založil Na-
dační fond Josefa Tesaříka.

Od roku 2018 se ve spoluprá-
ci s  ČISOK věnuje projektům 
v  oblasti Smart Healthcare 
a  přípravě tematických česko-
-izraelských inovačních dnů. 
V  loňském roce založil Cent-
rum  česko-izraelských inovací 
a  partnerství. Pandemie koro-
naviru podle něj naplno ukázala 
význam informačních technolo-
gií ve zdravotní péči. 

Rozhovor vedl: Tomáš Jelínek
Foto: archiv Josefa Tesaříka

medailonek osobnostM

„Je třeba udělat maximum pro transfomaci ve Smart Economy.“

Josef Tesařík je olomoucký patriot.
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Vědci z Českého centra pro fenoge-
nomiku (Ústav molekulární genetiky 
AV ČR v  centru BIOCEV) vytvářejí 
myší modely, které pomáhají odha-
lovat příčiny vzniku lidských chorob 
a umožňují testování nových léčeb-
ných postupů. Například proti rako-
vině, cukrovce, neplodnosti, ale také 
vzácným onemocněním. Celosvěto-
vě jimi trpí 300 milionů osob, v  ČR 
přibližně 600 000. Nemoci se nej-
častěji projevují krátce po narození.

Oliver se narodil jako zdravý chla-
pec. Zhruba ve čtyřech měsících si 
rodiče všimli mírného opoždění ve 
vývoji. Když mu byl rok, genetické 
testy u  něj odhalily Angelmanův 
syndrom, nevyléčitelné vzácné 
onemocnění.

Častý úsměv a  dobrá nálada dala 
tomuto onemocnění neoficiální ná-
zev syndrom „šťastného dítěte“. Dě-
tem se říká „andělské“. Diagnóza má 
i odvrácenou tvář. Snížený intelekt, 
problémy s  motorikou a  spánkem, 
epileptické záchvaty. „Andělské“ 
děti nikdy nepromluví, dorozumívají 
se jen pomocí jednoduchých pikto-
gramů. Po zbytek života jsou závislé 
na péči ostatních.

„Nikdy nezapomenu okamžik, kdy 
jsem se poprvé dozvěděla, co to je 
Angelmanův syndrom. Byl to oka-
mžik, kdy se mi zastavilo srdce, se-
vřelo hrdlo. Byl to moment, kdy jsem 
měla pocit, že už se nikdy nenadech-
nu! Sdělili nám, že naše děťátko je ne-
vyléčitelně nemocné, do konce života 
zcela závislé na nás,“ popisuje první 
pocity po diagnóze Oliverova matka 

Lenka Hajgajda.

V roce 2018  manželé  Hajgaj- 
dovi založili Asociaci genové 

terapie (ASGENT). 
Neziskovou 

organizaci, 
jejímž cí-

l e m 

je podporovat výzkum vzácných 
onemocnění. Stalo se tak vůbec 
poprvé v ČR, kdy sami pacienti ini-
ciovali základní výzkum vzácného 
onemocnění a oslovili vědce z Čes-
kého centra pro fenogenomiku.

Pacienti sirotci

Vzácné onemocnění je v  Evropě 
definováno jako to, které postihu-
je méně než jednu osobu z  2000. 
Globálně je identifikováno více než 
7000 druhů. Vyznačují se širokou 
rozmanitostí poruch a  příznaků, 
které se liší nemoc od nemoci i pa-
cient od pacienta trpícího stejnou 
chorobou.

Vzhledem k  nízkému výskytu jed-
notlivých onemocnění chybí lé-
kařská specializace i  podrobné 
znalosti o  jednotlivých chorobách. 
Také výzkum v této oblasti je ome-
zený, a  to nejen z  důvodu nízké 
ekonomické návratnosti. Navzdory 
velkému celkovému počtu vzác-
ných onemocnění jsou pacienti tzv. 
„sirotky“ zdravotnických systémů, 
neboť diagnóza, léčba a  přístup 
k  výsledkům výzkumu jsou často 
nedostatečné.
„72 % vzácných onemocnění má ge-
netický základ. A právě to je oblast, 
kde České centrum pro fenogeno-
miku má co říci. Vytváříme geneticky 
upravené myší modely s nefunkčním 
genem, a  tím můžeme modelovat 
lidskou nemoc,“ říká Radislav Sedlá-
ček, ředitel centra.

Proč se používají právě myši? Při-
bližně 98 % myších genů je po-
dobných lidským. „Jsou geny, které 
nemají zvláštní dopad přímo na fy-
ziologii, nicméně mohou hrát určitou 
roli u  vzniku nemocí. Funkce jiných 
genů, jichž je zhruba třetina, je na-
tolik důležitá, že pokud je vyřadíme 
z funkce, embryo se nevyvine a myš 
se vůbec nenarodí. A právě tyto geny 
často způsobují choroby a potíže při 
vývoji plodu,“ vysvětluje Radislav 

Sedláček.

Spolu se zahraničními partnery pro-
věřují funkci všech genů, které mají 
lidé a myši společné. Když se jim to 
podaří, vznikne encyklopedie funk-
ce genů, jeden z nejvýznamnějších 
milníků v biologii a medicíně.

„Teprve až dojdeme k  poznání toho, 
co přesně jednotlivé geny dělají, bu-
deme schopni, obrazně řečeno, po-
skládat si ze slov celé věty a budeme 
tak lépe rozumět tomu, k  čemu jsou 
geny potřebné a  jak se podílejí na 
vzniku nemocí,“ upřesňuje význam 
výzkumu Radislav Sedláček.

Genetické nůžky

Při tvorbě myšího modelu využí-
vají vědci nejčastěji tzv. „genetické 
nůžky“ – metodu CRISPR-Cas9, za 
kterou byla v  roce 2020 udělena 
Nobelova cena za chemii. Technika 
umožňuje vědcům pracovat s kon-
krétním úsekem DNA a  opravovat 
postižený gen. Genetická úprava 
se děje na úrovni jednobuněčného 
myšího embrya a díky tomu je infor-
mativní mutace obsažena ve všech 
buňkách dospělého jedince.
Pomocí CRISPR-Cas9 lze myší 
gen změnit nebo zcela vypnout. 
Následně je model předán spe-
cialistům, kteří provedou detailní 
fyziologické testy. Například plic, 
kardiovaskulárního systému, zraku, 
sluchu, neurobehaviorální, klinické 
biochemie, imunologie, metabolis-
mu nebo histopatologie.

Ve spolupráci s  bioinformatiky de-
tailně daný model popíšou. Každá 
myš tak projde komplexní řadou 
diagnostických testů, které odhalí, 
jak funguje konkrétní gen v  orga-
nismu, kde všude se jeho absence 
projeví a  jaký má vliv na případný 
rozvoj nemoci.

„Tento postup používáme i  pro ob-
jasnění vzniku genetických vzácných 
onemocnění a  detailního pochope-
ní chování buněk s  úplnou absencí 
genů nebo změněnými geny, které 

způsobují dané onemocnění,“ vy-
světluje Radislav Sedláček a dodá-
vá: „U myší s Angelmanovým syndro-
mem se nám podařilo zjistit, jak lze 
ovlivnit, a dokonce i zmírnit následky 
umlčených genů. Věříme, že i náš vý-
zkum přispěje k objasnění role, funk-
ce a regulace genu zodpovědného za 
AS a zároveň i k nalezení způsobu, jak 
kompenzovat jeho ztrátu.“

České myši pro celý svět

Náklady na vytvoření myšího mo-
delu se odvíjejí od složitosti genu, 
za jeden mohou šplhat až do výše 
200 000 Kč. Následná základní 
fenotypizační analýza začíná na 
500 000 Kč a může dosáhnout i ně-
kolika milionů, zvláště u genů sou-
visejících se systémovými onemoc-
něními, jež postihují více orgánů.

Myší modely jsou velkými pomoc-
níky i při vývoji a  testování nových 
léčiv a  terapeutických postupů. 
Uplatňují se v  rámci preklinické-
ho testování, kdy se testuje bez-
pečnost a  účinnost nových léčiv. 
V  případě, že preklinické testování 
dopadne dobře, se pokračuje kli-
nickým testováním. Celý proces 
trvá v  průměru 7 let (1,5 roku pre-
klinické testování a  5 let klinické 
hodnocení). Vývoj nového léku od 
zahájení výzkumu po uvedení na 
trh tak trvá v průměru 12–15 let.

„Myší modely vytvořené v  našem 
centru mají ve vědecké a farmaceu-
tické komunitě velký ohlas. Probíhají 
jednání s  několika partnery z  far-
maceutických firem, kteří chtějí naše 
modely využít pro vytvoření nebo 
testování revolučních experimentál-
ních terapií. Přináší mi velkou radost, 
že naše práce nachází stále více 
uplatnění i  pro vývoj léčby mnohdy 
velmi těžkých onemocnění,“ vysvět-
luje Radislav Sedláček.

Myši a genetické nůžky pomáhají českým vědcům hledat léčbu „andělských“ dětí

Text: Petr Solil

Foto: archiv BIOCEV



str.

8   BULLETIN / ČISOK VYDÁNÍ 01 / 2022

ČESKO-IZRAELSKÁ SMÍŠENÁ OBCHODNÍ KOMORA 

Václavské nám. 802/56, 110 00 Praha 1, Česká republika
tel.: +420 224 032 161, e-mail: trade@cisok.cz

 www.cisok.cz
 CeskoizraelskaSmisenaObchodniKomora
 @C_I_S_O_K

REDAKČNÍ RADA:

Ondřej Bočkay - předseda 
Petr Solil - místopředseda

Pavel Košek - člen
Gabriela Horká - editor

vydáno: 25. 3. 2022 v Praze

titulní foto: Milan Mošna

GRAFICKÉ PRÁCE A VÝROBA:
fluke@flukeatelier.cz   +420 777 257 746 

www.flukeatelier.cz

Izrael vede v  počtu MedTech start- 
upů per capita. Za úspěchem digi-
talizace izraelského zdravotnictví je 
mimo jiné konkurence zdravotních 
pojišťoven, které zároveň poskytují 
zdravotní služby. Sdílení dat o paci-
entech pomáhá sledovat kvalitu.

Rozvoj digitalizace izraelského zdra-
votnictví, jež má téměř třicetiletou 
historii, a současný boom technolo-
gických inovací v  Izraeli jsou zákla-
dem pro úspěšný vývoj izraelského 
inovačního ekosystému v oblasti di-
gitálního zdravotnictví a  posunu ke 
Smart Healthcare (SH). SH využívá 
nové generace ICT technologií, jako 
jsou internet věcí, velká data, clou-
dové výpočty a  umělá inteligence 
(AI), k revolučním proměnám posky-
tování zdravotní péče, která by měla 
udržet či zlepšit svou efektivitu při 
její rostoucí poptávce, omezených 
lidských zdrojích, ale i  rostoucím 
množství odborných informací ve 
zdravotnictví.

Na straně pacienta nabízí SH lepší 
management vlastního zdraví a per-
sonalizované zdravotní služby. Velmi 
důležitou oblastí jsou preventivní 
programy. Poskytovatelům zdra-
votní péče nabízí možnosti omezení 
nákladů, větší prostor pro odbornou 
práci zdravotníků a  zlepšení řízení 
zdravotní péče. Více a  více se ho-
voří místo zdravotní péče o agendě 
zdraví, kam pak náleží i otázky život-
ního prostředí, kvality potravin a ži-
votního stylu.

Zavádění SH má i  své náklady na 
straně odborného vzdělávání pra-
covníků ve zdravotnictví i  pacientů, 
rostoucího významu otázek kyber-
netické bezpečnosti, řešení spolu-
práce poskytovatelů zdravotní péče 
a technologických firem a podobně. 
Jde však o trend, který nemá alter-
nativu. Izraelská zkušenost je inspi-
rativní i  pro české prostředí, které 
vyniká tradičně kvalitní medicínou 
a  inženýrskými obory, ale i  silným 
ICT sektorem.

Izrael je dnes domovem přibližně 
1 500 firem, jež se věnují zdravotnic-
tví a přírodním vědám. V počtu spo-
lečností zabývajících se výzkumem 
a  vývojem lékařských technologií 
je Izrael na druhém místě za USA, 
přičemž v této oblasti je v průměru 

ročně založena více než stovka 
nových společností. Globální pan-
demie covidu-19 urychlila procesy 
ve zdravotní péči s důrazem na SH 
a uspíšila rozvoj řady inovativních fi-
rem především v oblasti telemedicí-
ny, velkých dat a podobně.

Digitalizace zdravotnictví, jež je dnes 
ve spojení s HighTech sektorem jed-
ním z  hlavních zdrojů izraelských 
inovací ve zdravotní péči, nebyla vý-
sledkem nějaké státní reformy nebo 
vstupu soukromých investorů. Šlo 
o  změny, které začaly zavádět iz- 
raelské zdravotní pojišťovny (přes-
něji Health Management Organiza-
tions – HMO) odspodu.

Samotný pionýrský projekt digita-
lizace zahájila pojišťovna Maccabi 
již v  roce 1987. Jejím hlavním moti-
vem tehdy byla ekonomická racio-
nalizace práce pěti tisíc smluvních 

lékařů. Projekt byl dokončen v roce 
1993 a  nechala se jím inspirovat 
i největší pojišťovna Clalit, jejíž lékaři 
byli sice v zaměstnaneckém pomě-
ru, ale digitalizace začala přinášet 
důležité výhody při řízení zdravotní 
péče jako celku. Konkurenční boj 
o  klienty a  finance vedl postupně 
k propojení roztříštěných a nesouro-
dých systémů a postupnému zefek-
tivnění péče.

Rozvoj SH v novém tisíciletí navazu-
je na úspěch izraelského high-tech 
průmyslu, jehož nástroje ve velké 
míře využívá. I  když základem to-
hoto posunu je digitalizace izrael-
ského zdravotnictví, pro konkrétní 
kvalitativní změny ve zdravotnictví 
je důležitá stále aktivnější role po-
skytovatelů zdravotní péče v  ino-
vačním ekosystému. Nemocnice 
nejsou jen místem, kde se „testují“ 
nápady firem, ale nemocnice spolu 

se zdravotními pojišťovnami definují 
problémy k řešení, na nichž společ-
ně se soukromým sektorem a  pří-
padně i  univerzitami spolupracují. 
Posouvání dříve daných hranic mezi 
členy ekosystému jde však ještě 
dále. Některé nemocnice pak za-
kládají vlastní inovační centra, kam 
zvou zajímavé firmy, aby se staly je-
jich strategickým partnerem.

Izraelská vláda definuje důležitá 
mezistátní partnerství, ale mnohdy 
soukromé iniciativy těmto formál-
ním vztahům předcházejí. Vláda pak 
deklaruje, že se zaměřuje více na 
oblasti, kde tolik nepůsobí soukro-
mý kapitál. Vedle vybraných oborů 
pak stát podporuje startupy právě 
v jejich počáteční fázi, kde jde o nej-
větší investiční riziko. V jiných přípa-
dech vláda podporuje nadnárodní 
firmy, aby v  Izraeli rozšířily výzkum 
a vývoj. V  roce 2018 obdržely firmy 
Medtronic, GE Healthcare a Change 
Healthcare šestiletý vládní grant 
120 milionů šekelů na podporu roz-
voje výzkumných center.

Životaschopnost a  kreativita izrael-
ského inovačního ekosystému velmi 
souvisí s izraelskou kulturou a životním 
stylem, kde se ekonomický úspěch 
a zapojení do řešení světových problé-
mů stává široce sdílenou celonárodní 
hodnotou. Velká otevřenost systému, 
připravenost lidí aktivně řešit problé-
my, velký důraz na praktičnost oproti 
formě či schopnost pracovat v nedo-
statečně definovaném prostředí jsou 
některé z  kladných aspektů izraelské 
inovační kultury.

Izraelský inovační ekosystém SH 
však naráží i  na své limity. V  Izraeli 
není jen nedostatek lékařů, ale pro 
rozvoj inovací chybějí i  lidé s  tech-
nickým vzděláním. To jsou oblasti, 
v nichž u nás dosahujeme velmi dob-
rých až špičkových výsledků. Pokud 
se k  tomu přidá česká schopnost 
improvizace a dobré česko-izraelské 
vztahy, tak Česko i Izrael mohou mít 
společný užitek z  bližší spolupráce 
na rozvoji SH pro světový trh.

Izraelský inovační ekosystém podporuje Smart Healthcare rubrika VVIR

Text: Tomáš Jelínek, 
Centrum česko-
-izraelských inovací 
a partnerství 

Moravské vysoké školy Olomouc

Foto: Medical Tribune

Redakčně kráceno, celý článek 
vyšel původně v Medical 
Tribune, dostupný je zde:

Srovnání českého a izraelského zdravotnictvíSrovnání českého a izraelského zdravotnictví

Vybrané statistikyVybrané statistiky Česká Česká 
republikarepublika IzraelIzrael

Výdaje na zdravotnictví / HDPVýdaje na zdravotnictví / HDP 7,8%7,8% 7,5%7,5%
Lékaři / 1000 obyvatelLékaři / 1000 obyvatel 4,14,1 3,33,3
Zdravotní sestry / 1000 obyvatelZdravotní sestry / 1000 obyvatel 8,68,6 5,05,0
Akutní nemocniční lůžka / 1000 obyvatelAkutní nemocniční lůžka / 1000 obyvatel 6,66,6 3,03,0
Obložnost akutních lůžek Obložnost akutních lůžek 68,6%68,6% 90,7%90,7%
Lůžka intenzivní péče / 100 000 obyvatelLůžka intenzivní péče / 100 000 obyvatel 43,243,2 12,112,1
Incidence zhoubných novotvarů / Incidence zhoubných novotvarů / 
100 000 obyvatel, standardizováno dle věku100 000 obyvatel, standardizováno dle věku 293293 241241

Úmrtnost na zhoubné novotvary / Úmrtnost na zhoubné novotvary / 
100 000 obyvatel, standardizováno dle věku100 000 obyvatel, standardizováno dle věku 215215 167167

Naděje dožití při narození ( v letech) Naděje dožití při narození ( v letech) 79,379,3 82,982,9
Zdroj: OECD (2021), Health at a Glance 2021: Zdroj: OECD (2021), Health at a Glance 2021: 

OECD Indicators, OECD Publishing, Paris. OECD Indicators, OECD Publishing, Paris. 


