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Roboti a kryptoměny
Češi letos dostali po letech přidáno o víc než tra-
diční drobné na WC a hned je z toho humbuk. Pří-
liš štědří němečtí průmyslníci prý mohou vyměnit 
organické roboty u současných pásů za jejich 
anorganické ekvivalenty, což přece jen vyjde díky 
delší životnosti onýtovaných pracantů ještě levně-
ji. To je logické. Méně logické už je, že po dekádách 
konzervace a proaktivní podpory české montovny 
od ní najednou až letos dávají politici ruce pryč. 
Jako by se ukázalo, že to jejich léta piplané dítko 
vlastně nebylo jejich. Roky samochvály za nume-
ricky klesající nezaměstnanost a technický růst 
ekonomiky si asi vyberou daň nejvyšší: ze zlatých 
českých ručiček se stane jen legenda.

Světová banka objevila Ameriku. V Česku. 
Kapitálový trh tu prý potřebuje zefektivnit a pod-
niky by měly více chodit pro peníze na burzu než 
do banky. Takovým myšlenkám samozřejmě nelze 
nic vytknout, ostatně už byly tisíckrát řečeny z ji-
ných adres. To by ovšem domácí investoři nesměli 
ještě cítit na patře hořkou pachuť nepovedených 
emisí, které ten či onen světový průšvih poslal 
do kapitoly burzovních dějin. 

Kryptoměny rozdělily svět. Alespoň ten finanč-
ní. Zatímco jedna strana Wall Street zastoupená 
bankou JP Morgan tvrdí, že bitcoin je velkohubý 
podvod, vlci na druhé straně ulice z Goldman 
Sachs tvrdí opak. A hodlají na kryptoměnách roz-
jet byznys. Pro někoho hipsterská myšlenka, pro 
jiného budoucnost financí. A teď, babo, raď. n Česko trápí nedosta-

tek řemeslníků, přesto-
že propad počtu žáků 
středních odborných 
škol není v posledních 
letech tak výrazný.

Michal Nosek

Z dat statistického úřadu vyplývá, 
že v roce 2006 navštěvovalo 
střední odborné školy s maturitou 
a střední odborné školy s výuč-
ním listem téměř 385 tisíc žáků, 
v loňském školním roce to bylo 
jen necelých 270 tisíc. „Propad 
zájmu trvá již čtvrt století, ale 
nyní se karta mírně obrací. Mladí 
s výučním listem totiž najdou 
dobře placené pracovní uplatnění 
v oboru okamžitě, a nejen doma, 
ale i v cizině,“ uvedla Milada Va-
lentová, ředitelka potravinářské-
ho učiliště v pražské Písnici. 

Největší zájem je podle ní 
o vyučené řezníky. „Řešíme velký 
problém na celorepublikové úrov-
ni. Kvalifikovaní řezníci nejsou. 
Poptávka je po třech tisících a loni 
se jich v celé republice vy- 
učilo 81. Z toho 19 u nás v Písnici,“ 
doplnila Valentová s tím, že letos 
je v prvním ročníku 21 řeznických 
učňů.

Podobné poznatky má i ředitel 
střední odborné školy na praž-
ském Jarově Miloslav Janeček. 
Na škole, kterou vede, se učí 
budoucí klempíři, kamnáři, 
instalatéři, malíři, lakýrníci, zed-
níci či další. Oborů je zde celkem 
patnáct.

„V letošním školním roce 
jsme do prvního ročníku přijali 
502 žáků, vloni to bylo jen 444. 
Počet žáků v naší škole stoupal 
i v minulých letech, letos je ale 
nárůst vyšší. Kapacita prvních 
ročníků však stále není naplněná. 
Přijmout jsme schopni 550 až šest 
set žáků,“ vypočítal Janeček.

Na trhu chybějí i učni ve sta-
vebních a strojírenských oborech. 
Řada škol navíc kvůli nedostateč-
nému zájmu žáků musela různé 
obory zavírat. Naprostý nezájem 
panoval o specializaci obuvník 
či hodinář, a proto se mnohde 
tyto obory přestávají vyučovat. 
Ministerstvo školství již dříve 
upozornilo, že nikoho nelákají 
i obory sklenář, instalatér, slévač 
a kovář.

Kromě zpomalení propadu se 
v učňovském školství objevuje 
další nový trend. „Zhruba pětinu 
studentů naší školy tvoří dívky. 
V oborech zaměřených na zahrad-
nictví mají děvčata většinu, kolem 
75 procent. Co se týče žákyň 

v řemeslech, jedná se prozatím 
o jednotlivce. Mezi absolventkami 
už máme ale truhlářku, instala-
térku nebo malířku a lakýrnici. 
Dívky vždy patří k těm nejlepším 
v oboru, a to i v odborném výcvi-
ku,“ uzavřel Janeček.

Hospodářská komora aktuál-
ně odhaduje, že zemi chybí tři 
sta tisíc lidí s výučním listem. 
„Nedostatek řemeslníků se datuje 
od počátku devadesátých let. 
Nyní došla situace tak daleko, že 
se firmy o řemeslníky přetahují 
a někde jim nabízejí mzdy přes 
padesát tisíc korun,“ zhodnotil si-
tuaci viceprezident Hospodářské 
komory Roman Pommer.

Úbytek učňů  
v Česku zpomaluje

Protagonisté dne

Pavel SURÝ

ŘEDITEL SŽDC

Pavel HUBÁČEK

MAJITEL SKUPINY UNICAPITAL

Andrew SWAFFIELD

GENERÁLNÍ ŘEDITEL MONARCH AIRLINES

Rekonstrukce historické haly hlavního 
nádraží se protáhla a prodražila. 
Na perony navíc na několika místech 
prší, takže jsou nutné další opravy.
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Jeho investiční skupina zcela 
ovládla zdravotnickou síť 
Alzheimercentrum. Investovala 
do ní vyšší stovky milionů korun. 

str. 9

Aerolinky Monarch nedokázaly 
vyřešit dlohodobé finanční potíže 
a zanechaly v cizině na holičkách 
přes 110 tisíc cestujících.
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Zápisník  
Jaroslava Bukovského

NEDOSTATKOVÁ PROFESE. Po vyučených řeznících je v Česku hlad. Na pracovním trhu jich aktuálně chybějí 
téměř tři tisíce. Ze škol ročně vycházejí pouze desítky řeznických absolventů.
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Počet žáků na učilištích 
a odborných školách

Rok Celkem

2006/2007 384 365

2008/2009 370 914

2010/2011 347 299

2011/2012 326 011

2013/2014 288 681

2014/2015 278 895

2016/2017 269 818
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