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automatizace v dopravě

Rod Acinobacter

Do rodu Acinobacter patří minimálně 32 druhů bakterií. Jsou to gramnegativní krátké ty-
činky nebo koky, nepohyblivé, striktně aerobní.

Klinicky je významná A. baumannii, dříve neškodná bakterie žijící v půdě, která však 
v posledních několika letech způsobuje nemocniční infekce, zejména pneumonie pacientů 
napojených na plicní ventilaci. V žebříčku původců nemocničních infekcí na JIP jí patří sed-
mé místo; je původcem přibližně 10 % infekcí dýchacího traktu získaných v nemocničním 
prostředí. Ohrožuje osoby s oslabenou imunitou (onkologická léčba, AIDS) nebo pacienty 
s akutním respiračním syndromem (SARS včetně SARS-Cov-2, MERS).

Bakterie A. baumannii si od 80. let minulého století postupně vyvíjí rezistenci proti an-
tibiotikům. Státní zdravotní ústav upozornil v květnu 2020, že v českých nemocnicích se 
ve zvýšené míře šíří bakterie A. baumannii citlivé pouze na antibiotickou léčbu kolistinem. 
Tyto bakterie byly v ČR poprvé zachyceny v roce 2015. V roce 2019 však byl v ČR proká-
zán v dovezeném drůbežím mase klon A. baumannii rezistentní i proti tomuto antibiotiku. 
U nového klonu tedy antibiotická léčba zcela selhává.

ností přežijí pouze ty nejskromnější bakte-
rie. A kmeny Acinetobacter jsou neobvykle 
odolné. Mohou odolávat peroxidu vodíku, 
vysychání, záření, vysokým tlakům a teplo-

tám až +80 °C. Některé kmeny jsou odolné 
proti antibiotikům a způsobují propuknutí 
pneumonie v nemocnicích, ačkoliv Rakesh 
Mogul poznamenává, že o žádném z kme-

nů, které studoval, zatím není známo, že by 
způsoboval onemocnění. Perzistence Acine-
tobacter by měla být spíše důvodem k úžasu 
než ke znepokojení. Noviny pravidelně tisk-
nou strašidelné titulky o bakteriích, které čí-
hají v každodenních předmětech, od peněže-
nek přes klávesnice a kliky po telefony. Bak-
terie jsou všudypřítomné. „Neexistuje 100% 
sterilita,“ vysvětluje prof. Mogul, „vždy tam 
něco bude.“

Podobné situace jsou tedy přesvědčivou 
motivací pro NASA vedoucí k aplikaci zá-
ření UV-C pro dezinfekci prostorů a povr-
chů. Když fotony ultrafialového záření zni-
čí DNA bakterií, ani Acinetobacter zaruče-
ně nepřežije.

[Informační zdroje a fotografie NASA a Dimer 
LLC.]

Petr V. Liška

Každoroční konjunkturální průzkum ně-
meckých zahraničních komor se zabývá tím, 
jak atraktivní jsou pro investory země střed-
ní a východní Evropy. Průzkum součas-
ně probíhá v šestnácti zemích střední a vý-
chodní Evropy a každoročně se ho účastní 
přes 1 300 firem. V České republice se prů-

Digitální Estonsko je pro investory atraktivnější 
než průmyslové Česko 

zkum uskutečnil 15. března až 16. dubna 
2021 a zapojilo se do něj 129 členských fi-
rem Česko-německé obchodní a průmyslové 
komory a německých firem v ČR. Mezi nimi 
byly nejvíce zastoupeny firmy ze zpracova-
telského průmyslu (42,5 %), služeb (41 %) 
a obchodu (11,5 %) a dále firmy ve staveb-
nictví (4 %) a zásobování energií, vodou 
a zpracování odpadu (1 %).

Srovnání investičních lokalit

Konjunkturální průzkum německých za-
hraničních komor porovnává atraktivitu uve-
dených zemí z pohledu investorů (tab. 1). 
Využívá k tomu mnoho kritérií. V tab. 2 je 
ukázáno, že Česko nadále boduje v kritériích 
„výkonnost a motivace zaměstnanců“ a „kva-
lita a dostupnost lokálních dodavatelů“. Uka-
zatel „státní správa“ je mimo jiné pro nedosta-
tečnou digitalizaci hodnocen nejhůře v historii 
průzkumu. Varovným signálem je, že oproti 

obdobným průzkumům z předcházejících let 
zaznamenalo v ČR největší propad kritérium 
„politická a sociální stabilita“.

Investoři v konjunkturálním průzkumu při-
tom dávají zřetelně najevo, že při výběru inves-
tiční lokality bude digitalizace hrát stále větší 
roli. Zatímco analogová státní správa v Česku 
je hodnocena stále hůře, Estonsko nabízí více 
než 3 000 veřejných digitálních služeb. Tato 
pobaltská země tak opět porazila Českou re-
publiku v boji o první místo v žebříčku atrak-
tivity investorů ve střední a východní Evropě.

Vyhlídky českého hospodářství

Průzkum také mapuje názory a očekává-
ní firem působících v jednotlivých zemích. 
Účastníci průzkumu z ČR jsou v pohledu na 
vývoj českého hospodářství optimističtější 
než v předchozích letech. Skoro 40 % z nich 
předpokládá zlepšení, téměř každá druhá fir-
ma (47 %) počítá s lepším budoucím vývojem 
svého podnikání. Firmy v České republice trá-
pí nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Cel-
kově se však v porovnání se strmým nárůstem 
mezd v letech 2018 a 2019 z důvodu pandemie 
vytratil tlak na jejich zvyšování. Drtivá většina 
podniků (87 %) nepočítá s žádným nebo jen 
s malým až mírným růstem platů. To je ale 
pro firmy jen krátký oddechový čas. Platy by 
již brzy mohly začít znovu významněji růst.

Na otázku, jak rychle se obraty firem do-
stávají na úroveň před koronavirovou krizí, 
odpovídaly firmy velmi optimisticky. Vět-
šina z nich předpokládá návrat nejpozději 
v roce 2023.

(ev)

Tab. 1. Atraktivita zemí střední a východní 
Evropy pro investory (prvních 10 zemí)

1. Estonsko 2,85
2. Česká republika 2,87
3. Polsko 2,95
4. Slovinsko 2,96
5. Slovensko 2,97
6. Lotyšsko 3,01
7. Litva 3,07
8. Chorvatsko 3,21
9. Rumunsko 3,33

10. Maďarsko 3,41
Hodnocení (1 – velmi atraktivní, 6 – ne-
atraktivní)

Tab. 2. Pět nejlepších a pět nejhorších podmínek pro podnikání v ČR

1. Členství v EU 1,83
2. Výkonnost a motivace zaměstnanců 2,51
3. Kvalita a dostupnost lokálních dodavatelů 2,53
4. Platební morálka 2,56
5. Akademické vzdělávání 2,67

17. Politická a sociální stabilita 3,50

18. Transparentní zadávání veřejných zakázek 3,52

19. Státní správa 3,59

20. až 21. Boj proti korupci, kriminalita 3,63

20. až 21. Dostupnost kvalifikovaných pracovních sil 3,63

Hodnocení (1 – velmi spokojeni, 2 – spokojeni, 3 – průměrně spokojeni, 4 – spíše nespokojeni, 
5 – nespokojeni)


