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DOPRAVA
ČEŠTÍ ŘEŠITELÉ SE V PRIORITĚ LETECTVÍ
ZAPOJILI DO ŘEŠENÍ 42 PROJEKTŮ, COŽ
PŘEDSTAVUJE 23,2 % VŠECH PROJEKTŮ.
VE 30 PŘÍPADECH ŘEŠILI VÝZKUMNÝ
PROJEKT TYPU STP (TO PŘEDSTAVUJE
21,6 % ŘEŠENÝCH PROJEKTŮ), V OSMI
PŘÍPADECH INTEGROVANÝ PROJEKT
(34,8 %), VE TŘECH PŘÍPADECH PROJEKT TYPU KOORDINAČNÍ AKCE (42,8 %),
V JEDNOM PŘÍPADĚ SE ZAPOJILI DO AKTIVIT SÍTĚ EXCELENCE (50 %).
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Stalo se...
PATNÁCT LET TECHNOLOGICKÉHO CENTRA AKADEMIE VĚD ČR
PATNÁCT LET OD VZNIKU TECHNOLOGICKÉHO CENTRA SI P¤IPOMENULI ÚâASTNÍCI SLAVNOSTNÍHO SEMINÁ¤E ZAâÁTKEM PROSINCE JEHO SOUâASNÍ PRACOVNÍCI I PAMùTNÍCI JEHO VZNIKU,
ZÁSTUPCI SPOLUPRACUJÍCÍCH INSTITUCÍ A DAL·Í HOSTÉ.
Ke svému podílu na vzniku TC AV pﬁed 15 lety se
v úvodním vystoupení vrátil prof. Jiﬁí Draho‰, pﬁedseda Akademie vûd âR. Vzniku TC pﬁedcházel roku
1992 projekt podnikatelského inkubátoru, zamûﬁeného na spolupráci s akademick˘mi v˘zkumn˘mi
t˘my. Roku 1994 pak vznikl Technologick˘ park AV
âR jako zájmové sdruÏení 12 pracovi‰È AV âR v areálu AV âR v Lysolajích, o rok pozdûji pak dostal
název Technologické centrum AV âR.

¤editel TC K. Klusáãek pﬁedstavil motto do dal‰ích let.
Foto B. Koã

Desetiletou vzájemnou spolupráci hodnotil Jan
Marek, ﬁeditel odboru mezinárodní spolupráce ve
v˘zkumu a v˘voji M·MT. Provázanost v˘stupÛ a sluÏeb, které TC AV poskytuje, s reáln˘mi potﬁebami
dal‰ích institucí státní správy, komentoval ve svém
vystoupení Marian Piecha, ﬁeditel odboru podniká-

ní MPO âR. ZdÛraznil funkci TC jako koordinátora
sítû EEN, díky níÏ hraje v˘znamnou roli v podpoﬁe
inovací v mal˘ch a stﬁedních podnicích.
Patnáct let TC AV v závûru oficiálního programu shrnul ﬁeditel Karel Klusáãek na dvou desítkách tabulek, grafÛ a statistik a pﬁedstavil i rozvojové vize.
Z mnoÏství dat a informací vybíráme:
- Technologické centrum je od roku 1997 národním
informaãním centrem pro Rámcové programy EU
pro v˘zkum a v˘voj,
- TC poskytlo více neÏ 8 tisíc pﬁím˘ch konzultací,
stovky asistencí s pﬁípravou projektÛ, iniciace vzniku v˘zkumn˘ch konsorcií, více neÏ 500 informaãních akcí…
- TC iniciovalo ãinnost národní informaãní sítû
NINET v regionech,
- roku 2005 zahájilo provoz âeské styãné kanceláﬁe
pro v˘zkum a v˘voj (CZELO) v Bruselu,
- v oboru transferu technologií a podpory inovaãních podnikÛ provozuje Innovation Relay Centre
od roku 1997, od r. 2007 koordinace ãeské ãásti
evropské sítû Enterprise Europe Network s 11 partnery v regionech âR,
- TC zpracovává strategické studie pro vûdu
a v˘zkum pro inovace.
V závûru pak pﬁedstavil rozvojové vize, nov˘ grafick˘ styl, nové dynamické logo i motto do dal‰ích let:
Známe cenu myšlenky

SEDMÉ ČESKÉ DNY PRO EVROPSKÝ VÝZKUM
Dne 26. ﬁíjna 2009 probûhl
v Masarykovû koleji jiÏ sedm˘
roãník konference âeské dny
pro evropsk˘ v˘zkum (CZEDER), kterou uspoﬁádalo Ministerstvo ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy ve spolupráci s Technologick˘m centrem AV âR.
Konference byla rozdûlena do
tﬁí tematick˘ch blokÛ. První
z nich se zab˘val zhodnocením
pﬁínosu ãesk˘ch pﬁedsednick˘ch konferencí k evropské
politice v˘zkumu a v˘voje:
EUFORDIA 2009, RIC 2009,
Role základního v˘zkumu
v procesu strukturování ERA,
FET09, V˘zkumní pracovníci
v Evropû bez bariér a EuroNanoForum 2009. Zmínûn byl
i
v˘ãet
akcí
konan˘ch

Zástupce ·védska, které bylo v dobû
konání konference CZEDER pﬁedsednickou zemí EU, se zab˘val identifikací
aktuálních v˘zev a odpovûdí na nû.
Foto B. Koã

v Bruselu. Druh˘ blok konference byl vûnován stﬁednûdobému hodnocení 7. RP a jeho
vyuÏití pro dal‰í smûﬁování RP.
Na toto téma byly pﬁedneseny
dvû prezentace, Hodnocení RP
- dosavadní v˘sledky a nové
v˘zvy, Zpráva o úãasti âR
v 7. RP. V závûreãném bloku
konference se hovoﬁilo o strategii pro pﬁípravu 8. RP. Téma
Identifikace velk˘ch v˘zev
dne‰ka a odpovûdí na nû pﬁednesl Uno Svedin za ·védska.
S tématem âR a pﬁíprava priorit
pro RP vystoupil Jan Marek
z M·MT. Jednotlivé prezentace
jsou publikovány na webov˘ch
stránkách
Technologického
centra www.tc.cz
REDAKCE ECHO

Vážení čtenáři,
novoroãní pﬁání „v‰eho dobrého do nového roku“ naznaãuje, Ïe nemáme v‰e pod kontrolou, Ïe nedrÏíme v‰e pevnû v rukou tak, jak bychom
si pﬁáli, tedy Ïe nejsme manaÏery (z lat. manus – ruka) vlastního osudu.
S tímto pﬁáním se nevyhnutelnû pojí bilancování roku
starého, a tak bilancovala i na‰e redakce. ECHO vychází od roku 2004 a má tedy za sebou uÏ pûtiletou historii, bûhem které systematicky hodnotí úãast âeské
republiky v evropském v˘zkumu, zejména v rámcov˘ch programech EU. ECHO opakovanû upozorÀovalo, Ïe úãast âR v tûchto programech není dostateãná,
neboÈ se trvale ﬁadí mezi státy, které investují do v˘zkumu a v˘voje men‰í procento svého HDP, neÏ je tomu
u nás. Upozornit na tuto situaci je relativnû snadné (byÈ
jde o v˘sledek celkem rozsáhl˘ch anal˘z), zmûnit ji
v‰ak je krajnû obtíÏné. Nezmûnila ji ani legislativní
opatﬁení, která umoÏÀují valné vût‰inû pracovi‰È pokr˘t
ve‰keré náklady úãasti z veﬁejn˘ch prostﬁedkÛ. Nízká úãast v RP souvisí s na‰ím postojem k „evropsk˘m procesÛm“, tedy s ãesk˘m euroskepticismem: moÏná bychom se úãastnili více, kdyby „ten RP byl lep‰í“.
Bilance má vÏdy nabádav˘ charakter a ve svém novoroãním projevu
bilancoval a nabádal i prezident, kdyÏ ﬁekl: „Pomáhejme potﬁebn˘m,
ale hlavnû pomáhejme tam, kde to má smysl a kam dohlédneme. To je
vût‰inou nedaleko od nás. Dﬁíve, neÏ po‰leme peníze na konto nûjaké
organizace, která jich ãást pﬁepo‰le do zahraniãí, podívejme se, jak Ïijí
na‰i sousedé, jak Ïijí lidé v na‰em domû, v na‰í vesnici, v na‰em mûstû.
RozhlíÏejme se kolem sebe. Îijme více v realitû skuteãné neÏ realitû
televizní.“ Ano, nepomoci potﬁebnému bliÏnímu s v˘mluvou, Ïe se
angaÏuji v globálních projektech, je ‰patné. Nicménû v oblasti vûdy (a
dnes nutno dodat „a v˘zkumu“) je dobré i pﬁipomenout historii
Kutnohorského dekretu.

Václav IV. tehdy v Kutnohorském dekretu napsal: „Aãkoli jsme v‰eobecnû
povinni dbát o prospûch v‰ech lidí, pﬁece jen nesmíme jim b˘t naklonûni
natolik starostlivû, Ïe by snad podléhal ‰kodû a újmû prospûch tûch, kteﬁí
jsou k nám tûsnû pﬁipoutáni pﬁíhodností míst, ãasÛ nebo
nûkter˘mi jin˘mi okolnostmi. I kdyÏ totiÏ kaÏd˘ ãlovûk je
povinen milovat kaÏdého ãlovûka, pﬁece jen je potﬁebí,
aby samo toto milování vycházelo toliko z náklonnosti
náleÏité; dávat pﬁednost v lásce cizinci pﬁed domácím je
proto zvrácením náleÏité náklonnosti, jeÏto pravá láska
zaãíná vÏdy u sebe sama a potom se pﬁená‰í na potomky
podle pﬁíbuzenství.“ Víme, Ïe v dÛsledku tohoto dekretu
z Karlovy univerzity ode‰li v‰ichni cizinci a její evropsk˘
v˘znam se rozplynul. Inu, podobnost v˘rokÛ obou
VáclavÛ signalizuje, Ïe ãesk˘ pomûr k evropsk˘m institucím je mimoﬁádnû stál˘, doslova pﬁetrvává staletí, a proto
nebude snadné zv˘‰it úãast âR v RP ãi vÛbec v evropském
v˘zkumu.
Toto ãíslo je vûnováno v˘zkumu v odvûtví, které má velmi v˘raznou nadnárodní dimenzi, totiÏ v dopravû. Zde nutnû musíme mít zdravou ambici
ovlivnit témata evropského v˘zkumu, a ECHO proto uvítá va‰e námûty na
iniciativy, které by âR mûla vzná‰et v dopravním v˘zkumu v zaãínajících
diskusích o pﬁípravû 8. RP!
AlespoÀ v editorialu je‰tû pﬁipomeÀme, Ïe v nové Evropské komisi se ﬁízení DG Research ujme Irka Maire Geoghegan-Quinn, která dlouhou dobu
pracovala v Evropském úãetním dvoﬁe (ECA). Ten uÏ dlouhou dobu usiluje,
aby RP byl efektivnûj‰í, aby ‰lo nejen o úãast, ale hlavnû o dosaÏené v˘sledky. âR tuto snahu ECA podpoﬁila bûhem svého pﬁedsednictví EU. Chcemeli „lep‰í RP“, budeme v té snaze o efektivnûj‰í RP pokraãovat?
PF 2010 za celou redakci ECHA
VLADIMÍR ALBRECHT
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Dopravní výzkum v Evropě a v ČR v 7. RP
V˘zkum v oblasti dopravy, kter˘ zahrnuje i v˘zkum leteck˘, pﬁedstavuje v 7. rámcovém programu (7. RP) jednu z finanãnû objemnûj‰ích priorit specifického programu Spolupráce. Na prioritu Doprava je alokována ãástka 4,16 mld. €. Její tematické spektrum obsahuje v˘zkum
aeronautiky a letecké dopravy, udrÏitelné povrchové dopravy (Ïeleznice, silnice, pﬁeprava po vodû), horizontální aktivity (spolupráce, integrace, v˘hled do budoucna, hodnocení aj.) a v˘voj t˘kající se globálního satelitního navigaãního systému GALILEO a sluÏby EGNOS
(European Geostationary Navigation Overlay Service). Tímto priorita
doznala v˘razné zmûny oproti struktuﬁe v 6. RP, kde právû poslední
uvedená tematika spoleãnû s aeronautikou byly zaﬁazeny do samostatné priority Aeronautics and Space, naopak dopravní v˘zkum samostatn˘ nebyl, n˘brÏ byl pﬁidruÏen k prioritû Sustainable development spoleãnû s Ïivotním prostﬁedím a energetikou.
O dílãích v˘sledcích v 7. RP jsme jiÏ informovali v ãísle 1/2009
a 6/2008. Jak tedy vypadají souhrnné ukazatele dopravního v˘zkumu
za o nûco více neÏ dvû léta bûhu 7. RP? Od poãátku 7. RP bylo v této
prioritû podáno 1414 projektÛ, celkov˘ poãet úãastníkÛ je pﬁes 15 tisíc.
NávrhÛ s ãeskou úãastí je 201, úãastí v nich celkem pak 253. Z tûchto
úspû‰nû pro‰lo hodnocením 40 projektÛ se 48 ãesk˘mi úãastmi. Úãastnická úspû‰nost pro ãeské t˘my je tak na úrovni 19,7 %, projektová je
o nûco vy‰‰í - 19,9 %. Na rozdíl od vût‰iny priorit je zde v‰ak vy‰‰í
finanãní úspû‰nost, u pﬁíspûvku Evropské komise (EK) je to 21,9 %, v pﬁípadû celkov˘ch uznateln˘ch nákladÛ je‰tû v˘‰e, a to 22,5 %. Celková
ãástka prozatím získaná ãesk˘mi t˘my je 14,5 mil. € uznateln˘ch nákladÛ, z toho pﬁíspûvek EK ãiní 9,6 mil. €. Tolik hrubé statistiky.
Co je v‰ak dÛleÏitûj‰í - v jak˘ch oborech a oblastech této priority se
úãastníci z âR prosazují a jak si stojí vûdci, v˘zkumníci a instituce
v oblasti dopravy obecnû. JiÏ v 6. RP byla dopravní priorita, resp.
dopravní v˘zkum a v˘voj, pro âR relativnû silnou stránkou. DÛkazem
je napﬁ. projekt CESAR na v˘robu mal˘ch letadel, kter˘ je koordinován
ãesk˘m t˘mem a nûkolik dal‰ích t˘mÛ z âR na projektu spolupracuje.
To, Ïe je u nás dopravní v˘zkum úspû‰n˘, dokládá i citovanost prací
ãesk˘ch vûdcÛ v odborné databázi Web of Science v oboru
Transportation Science and Technology, která za léta 2003 – 2007
dosáhla relativního citaãního indexu (RCIO) 1,57 (RCIO = 1 znaãí prÛmûrnou svûtovou citovanost) a ﬁadí se tak mezi excelentní obory (hodnoty a metodologie jsou pﬁevzaty ze studie TC AV âR, autor Jiﬁí
Vanûãek). Relativní citaãní index je podíl citací a publikací v mûﬁítku
daného oboru (normalizovan˘ na oborov˘ standard). ·kála (excelence)
je dána tzv. Leidensk˘m hodnocením. NadprÛmûrnû vysokou citovanost vykazuje také obor Engineering, Aerospace (RCIO = 1,2).
Tematicky spadá v 7. RP nejvíce projektÛ s ãeskou úãastí do oblasti
povrchové dopravy; v ní pak nejvíce z oblasti zaji‰Èování udrÏitelné
mûstské mobility (Ensuring sustainable urban mobility). Konkrétnû je to
pracovním programem definovaná aktivita: testování inovativních strategií pro ãistou mûstskou pﬁepravu. V‰echny projekty, kter˘ch se âR
v této aktivitû úãastní, spadají do programu iniciativy CIVITAS
(http://www.civitas-initiative.org/). Tato iniciativa, jejíÏ akronym je
vytvoﬁen ze slov CIty-VITAlity-Sustainability, má za cíl dosáhnout ãistûj‰í a lep‰í dopravy ve mûstech. EK skrze tuto iniciativu chce docílit
prÛlomu v mûstské dopravû a podpoﬁit rozhodování k zavádûní nov˘ch
strategií; iniciativa bûÏí jiÏ od r. 2002, momentálnû se jedná o tﬁetí program v poﬁadí s oznaãením CIVITAS PLUS. Do jednotliv˘ch projektÛ se
v 7. RP úspû‰nû zapojily statutární mûsta Ústí nad Labem a Brno
a Dopravní podnik mûsta Brna, a. s. S programem CIVITAS souvisí je‰tû
podpÛrná akce pro monitorování a hodnocení, kde se zapojil jeden
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z hlavních hráãÛ na poli dopravního v˘zkumu v âR - Centrum dopravního v˘zkumu, v. v. i., (CDV).
Druhou tematickou oblastí povrchové dopravy, kde má âR vícenásobnou úãast, je ekologizace povrchové pﬁepravy (The greening of surface
transport). Nejvíce se prosadilo âeské vysoké uãení technické v Praze
(âVUT), jehoÏ projekty se dot˘kají pohonÛ vozidel, aÈ uÏ úãinnosti
motorÛ, ãi sniÏování zplodin. Na projektu Clean Europe Rail – Diesel,
coÏ je studie dopadu smûrnice EK o emisích nesilniãních dopravních
zaﬁízení na sektor Ïelezniãní dopravy a jeho dodavatelsk˘ ﬁetûzec,
t˘kající se mj. v˘voje dieselov˘ch i hybridních motorÛ a pohonÛ, má
âR zastoupení spoleãnostmi âeské dráhy, a. s., a TEDOM, s. r. o., divize MOTORY.
V oblasti povrchové dopravy se úãastní také spoleãnost AÎD Praha,
s. r. o., která se podílí na projektu evropského integrovaného signalizaãního systému. Mezi dal‰í subjekty, které se podílejí na projektech
v oblasti povrchové dopravy, patﬁí opakovanû CDV, Západoãeská univerzita v Plzni, PBS Turbo, s. r. o., Jacobs Consultancy, s. r. o., Mittal
Steel Ostrava, a. s., nebo Univerzita Pardubice.
Dal‰í oblastí, pro âR v 6. RP velmi úspû‰nou, je letecká doprava a aeronautika. Vzhledem k tomu, Ïe právû v 6. RP uspûlo mnoho subjektÛ,
mÛÏe b˘t vstup do 7. RP za první dvû léta nepatrnû oslaben, neboÈ existující projekty nutnû musely odãerpat urãitou kapacitu ãeského leteckého sektoru. I tak se v‰ak stabilní hráãi v této oblasti prosadili a získali
pro sebe úãast v nûkolika projektech. Nejpoãetnûji zastoupenou oblastí je zaji‰Èování pﬁepravních poÏadavkÛ a bezpeãnosti zákazníkÛ
(Ensuring customer satisfaction and safety), která byla úspû‰ná pro
Vysoké uãení technické v Brnû, Evektor, s. r. o., (velmi zku‰eného úãastníka RP v oblasti letectví) a UNIS, s. r. o., zab˘vající se prÛmyslovou
automatizací. Projekty se t˘kají avioniky, zv˘‰ení komfortu prostoru pro
cestující a nûkter˘ch aspektÛ bûhem v˘voje letadel. Do oboru avioniky
spadá i finanãnû nejobjemnûj‰í ãeská úãast spoleãnosti Honeywell,
s. r. o., v oblasti v˘zkumu budoucí letecké dopravy (Pioneering the air
transport of the future). Spoleãnost Honeywell, s. r. o., patﬁí v RP vÛbec
k jednûm z nejúspû‰nûj‰ích, a to nejen v prioritách Doprava, ale pﬁedev‰ím v Informaãních a komunikaãních technologiích nebo
Bezpeãnosti. Dal‰í úspû‰nou spoleãností pÛsobící nativnû v ICT sektoru je B&M InterNets, s. r. o., která se zapojila do projektu zamûﬁeného
na bezpeãnost leti‰È a modely chování pﬁi krizov˘ch situacích na nich.
Z ostatních projektÛ a subjektÛ v oblasti letectví a aeronautiky je tﬁeba
zmínit V˘zkumn˘ a zku‰ební leteck˘ ústav, a. s., (VZLÚ), kter˘ je vÛbec
nejúspû‰nûj‰ím úãastníkem leteckého v˘zkumu v RP, je koordinátorem
zmínûného projektu CESAR a úãastníkem mnoha dal‰ích. V 7. RP se
stal prozatím trojnásobn˘m úãastníkem. V letectví se dále je‰tû zapojily âeské vysoké uãení technické v Praze, SQS Vláknová Optika, a.s.,
Aircraft Industries, a. s., a Univerzita Tomá‰e Bati ve Zlínû.
Tﬁetí oblastí priority Doprava jsou horizontální aktivity (Horizontal activities for implementation of the transport programme). âeské t˘my se
zapojily do projektÛ zab˘vajících se hodnocením dopadu projektÛ realizovan˘ch v RP v oblasti dopravy, rozvojem potenciálu nov˘ch ãlensk˘ch zemí v dopravním v˘zkumu, kooperací dálkové a místní pﬁepravy a vlivem rychlosti na dopravní kolize a jejím vlivu na Ïivotní prostﬁedí a na bezpeãnost dopravy.
V poslední oblasti této priority, která se naz˘vá Support to the European
global satellite navigation system (Galileo) and EGNOS, má âR jen

nepatrné zapojení. Mal˘ je jak poãet úãastí, tak finanãní participace,
zejména pokud se jedná o pomûr vÛãi objemu v˘zkumu v EU. Pro âR
se jedná o pouhé tﬁi úãasti: v projektu zkoumající zimní sluÏby, konkrétnû solení cest, pak v projektu podpory vûdeck˘ch sluÏeb pﬁijímaãÛ
‰irokopásmového signálu E5 a nakonec v projektu v˘voje a validace
aplikace evropského vlakového zabezpeãovacího systému (European
Train Control System, ETCS), zaloÏeného na globálním druÏicovém
polohovém systému (GNSS).
V dopravním a leteckém v˘zkumu má âR jak velk˘ potenciál, tak kritickou kapacitu. Sice doposud v 7. RP není ãeskou stranou ani jeden
projekt koordinován, nicménû v nûkter˘ch projektech si t˘my z âR získaly v˘razné podíly. Kromû uveden˘ch subjektÛ a siln˘ch hráãÛ (CDV,
VZLÚ, Evektor, âVUT, VUT, Honeywell, Tedom, dopravní podniky
mûst a mûsta samotná) jsou v âR dal‰í spoleãnosti a instituce, zab˘vající se v˘zkumem a v˘vojem v oblasti dopravy. Z úãastníkÛ 6. RP chybí
napﬁ. Jihlavan Airplanes, s. r. o., nepatrnou úãast má zatím Univerzita

Pardubice se svojí dopravní fakultou a Institut Jana Pernera, o. p. s., je
prozatím také bez úãasti. Pokud jde o ãeskou v˘zkumnou kapacitu,
urãitû za zmínku stojí jedna z v˘zkumn˘ch infrastruktur v âR - aerodynamické tunely slouÏící jako zku‰ebna aerodynamicky nízk˘ch i vysok˘ch rychlostí pod správou VZLÚ. Naopak je nutné podotknout, Ïe
aãkoliv má âR jednu z nejhust‰ích Ïelezniãních sítí, je Ïelezniãní
v˘zkum aÏ na v˘jimky pod vlajkou RP ponûkud v pozadí, i kdyÏ v âR
existuje napﬁ. zku‰ební Ïelezniãní okruh. Zdá se, Ïe se zde âR zapojuje víceménû pouze do projektÛ, které vypl˘vají z propojenosti s evropskou Ïelezniãní sítí. Zapojení do v˘zkumu a v˘voje systémÛ a sluÏeb
GALILEO a EGNOS zatím není pﬁíli‰ v˘razné. Nov˘m úãastem by
mohlo napomoci uzavﬁení smlouvy âeské kosmické kanceláﬁe
s Evropskou kosmickou agenturou, která se tak stala kontaktním bodem
pro program GALILEO.
LUCIE VAV¤ÍKOVÁ,
TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AC âR,
VAVRIKOVA@TC.CZ

Evropský dopravní výzkum
Doprava pﬁispívá velmi v˘znamnû k rozvoji ekonomiky a k dosaÏení
politick˘ch cílÛ v oblasti dopravy je k dispozici celá ﬁada v˘zkumn˘ch
programÛ. Cíle v˘zkumu v tematické oblasti doprava vãetnû letectví
jsou formulovány v pracovním programu, kter˘ je aktualizován pro
kaÏdou v˘zvu. Pracovní program v oblasti udrÏitelné pozemní dopravy
se dûlí do pûti strategick˘ch aktivit a jedné aktivity prÛﬁezové.

zpÛsobem financování (projekty v˘zkumné spolupráce, sítû excelence,
koordinaãní a podpÛrné projekty). V tematické oblasti doprava byly
zatím realizovány dvû v˘zvy. První v˘zva byla vyhlá‰ena dne
22. 12. 2006 s uzávûrkou v ãervnu 2007, druhá v˘zva byla vyhlá‰ena
30. 11. 2007 s uzávûrkou 7. 5. 2008, v souãasnosti je otevﬁená tﬁetí
v˘zva s uzávûrkou v lednu 2010.

Strategická aktivita ekologizace pozemní dopravy si klade za cíl sníÏení emisí CO2 v souladu s nov˘mi politick˘mi cíli, sníÏení v˘fukov˘ch plynÛ a emisí témûﬁ na nulovou úroveÀ, zv˘‰ení podílu vyuÏívání biopaliv a alternativních paliv v pozemní dopravû, sníÏení hluku
a vibrací zpÛsoben˘ch dopravou. Strategická aktivita podpora
zmûny dûlby pﬁepravní práce a odlehãení dopravních koridorÛ má
za úkol zlep‰ení efektivnosti propojení mezi jednotliv˘mi druhy
dopravy, zv˘‰ení nákladní kapacity vozidel a lodí, optimalizaci logistick˘ch sluÏeb, dopravních proudÛ, kapacit terminálÛ a infrastruktury
v rámci evropsk˘ch a svûtov˘ch zásobovacích ﬁetûzcÛ, to v‰e pﬁi neutrálním dopadu na zmûny klimatu. Strategická aktivita zaji‰tûní udrÏitelné mobility ve mûstech má pﬁinést rychlej‰í zavádûní nov˘ch
ﬁe‰ení a technologií, dostupnûj‰í dopravní systém pro v‰echny, sníÏení CO2, emisí a hluku na úroveÀ poÏadovanou legislativou EU, zv˘‰ení energetické úãinnosti nejménû o 20 % a zv˘‰ení bezpeãnosti.
Od strategické aktivity zlep‰ení bezpeãnosti a ochrany se oãekává
zv˘‰ení úrovnû bezpeãnosti a ochrany celého systému i jeho ãástí,
a tím celkové sníÏení poãtu smrteln˘ch a váÏn˘ch zranûní, zlep‰ení
interakce mezi ﬁidiãem, infrastrukturou a vozidlem, coÏ sníÏí vliv
selhání lidského ãinitele a zv˘‰í bezpeãnost infrastruktury, sníÏení
efektu skleníkov˘ch plynÛ a sníÏení emisí CO2 pouÏitím pokrokov˘ch
technologií. Strategická aktivita posílení konkurenceschopnosti pﬁinese udrÏení podílu evropsk˘ch v˘robcÛ ve svûtové produkci velk˘ch
plavidel, v˘voj nové generace dopravních prostﬁedkÛ, které jsou
vysoce konkurenceschopné, emitují ménû CO2 a odpovídají poÏadavkÛm zákazníka, zlep‰ení kvality sluÏeb pozemní dopravy, sníÏení
nákladÛ na údrÏbu dopravních prostﬁedkÛ a vznik nov˘ch mal˘ch
a stﬁedních podnikÛ v oboru nov˘ch dopravních technologií.

Cílem prÛﬁezov˘ch aktivit pro realizaci strategické agendy v oblasti
udrÏitelná pozemní doprava je podpoﬁit vznik integrovaného dopravního systému pﬁi zohlednûní zmínûn˘ch pûti strategick˘ch aktivit, které
jsou spoleãné v‰em druhÛm pozemní dopravy.

Strategické aktivity jsou dále ãlenûny na oblasti a ty dále na témata.
U kaÏdého tématu jsou uvedeny konkrétní cíle a jsou popsány v˘stupy.
Souãástí popisu kaÏdého tématu je uvedení typu projektu, které se li‰í

Tematická oblast doprava vãetnû letectví není jediná oblast, ve které je
doprava zahrnuta. V˘znamnou ãást je moÏné najít v dal‰ích klíãov˘ch
tematick˘ch oblastech, zejména v klíãové tematické oblasti informaãní
a komunikaãní technologie (ICT). Pracovní program v této tematické
oblasti zahrnuje kapitolu s názvem ICT pro mobilitu, udrÏitelnost
a energetickou úãinnost. Ve 4. v˘zvû s uzávûrkou 1. 4. 2009 byla otevﬁena aktivita s názvem ICT pro bezpeãnou a energeticky úãinnou mobilitu a v 6. v˘zvû s uzávûrkou 13. 4. 2010 bude otevﬁena aktivita
s názvem ICT pro mobilitu v budoucnosti.
Pro dosaÏení cílÛ specifického programu ustavuje Evropská komise
na svou podporu programové v˘bory. âleny programového v˘boru
nominuje ãlenská zemû prostﬁednictví stálého zastoupení v Bruselu.
KaÏdá ãlenská zemû má právo jmenovat jednoho stálého ãlena programového v˘boru, kter˘ si mÛÏe pﬁizvat jednoho experta. K hlavním
povinnostem ãlena programového v˘boru patﬁí pﬁispívat k tvorbû pracovních programÛ na základû znalostí pﬁíslu‰ného vûdního oboru.
âlen je povinen prosazovat pozice âR k dané problematice, pﬁiãemÏ
vychází z celkové v˘zkumné a v˘vojové politiky âR. âlen úzce spolupracuje s národním kontaktním bodem, národní informaãní sítí pro
evropsk˘ v˘zkum a se sdruÏením regionálních a oborov˘ch kontaktních organizací.
V˘znamnou pomoc pﬁi zapojování do rámcového programu zaji‰Èuje
Technologické centrum AV âR a síÈ NINET (sdruÏení regionálních
a oborov˘ch kontaktních organizací). Jednou z organizací sítû NINET je
Regionální kontaktní organizace JiÏní Morava, kterou vede Útvar tran-
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sferu technologií pﬁi VUT v Brnû, dal‰ími ãleny jsou Jihomoravské inovaãní centrum, Regionální hospodáﬁská komora Brno a Centrum
dopravního v˘zkumu, v. v. i., (CDV). Podrobnosti o rámcovém programu, aktuálních v˘zvách a dal‰í informace lze nalézt na ﬁadû webov˘ch
stránek, napﬁ.:
- stránka CORDIS – http://cordis.europa.eu/fp7/cooperation/
home_en.html
- stránka Technologického centra AV âR – http://www.tc.cz/
- stránka Regionální kontaktní organizace JiÏní Morava –
http://www.rko.vutbr.cz/

Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace (CIP)
Tento program ﬁídí V˘konná agentura pro konkurenceschopnost a inovace (EACI), která sídlí v Bruselu. Hlavním posláním programu je podpoﬁit zvy‰ování konkurenceschopnosti mal˘ch a stﬁedních evropsk˘ch
podnikÛ podporou zavádûní inovací vãetnû inovací ekologick˘ch.
Program se snaÏí pﬁispût k vytvoﬁení informaãní spoleãnosti a k vy‰‰ímu vyuÏívání obnoviteln˘ch energetick˘ch zdrojÛ. Program zahrnuje
tﬁi operaãní programy, z nichÏ k dopravû má nejblíÏe program
Inteligentní energie – Evropa / Intelligent Energy Europe (IEE). Jedním
z hlavních cílÛ tohoto programu je zvy‰ování energetické efektivnosti
a podpora zavádûní nov˘ch energetick˘ch zdrojÛ v dopravû. V‰echny
programy jsou otevﬁeny pro období 2007 - 2013. Pro podávání návrhÛ
projektÛ jsou zveﬁejÀovány v˘zvy na základû publikovan˘ch pracovních programÛ. Podrobnosti o programu IEE vãetnû informací o otevﬁen˘ch v˘zvách lze nalézt na webové stránce http://ec.europa.eu/
energy/intelligent/index_en.html.
Od roku 2008 V˘konná agentura pro konkurenceschopnost a inovace
vede rovnûÏ program Marco Polo. V období 2017 - 2013 je otevﬁen
navazující program Marco Polo II. Hlavním cílem programu Marco
Polo je podpoﬁit omezení negativních vlivÛ silniãní dopravy pﬁesunem
nákladních objemÛ pﬁepravovan˘ch silniãní dopravou na Ïeleznici,
vnitrozemské cesty a námoﬁní pobﬁeÏní plavbu. Program podporuje
akce v pûti oblastech:
1. pﬁevod na jin˘ druh dopravy,
2. zprostﬁedkující akce,
3. spoleãné v˘ukové akce,
4. moﬁské dálnice,
5. opatﬁení na omezení pﬁepravy.
Program Marco Polo není programem v˘zkumn˘m. Podporuje zavádûní inovací, projekty musí vykazovat zisk a musí pokraãovat i po skonãení financování z programu Marco Polo. Informace o programu Marco
Polo je na webové stránce http://ec.europa.eu/transport/marcopolo/
home/home_en.htm
Zástupcem programu Marco Polo pro âR je Ing. Ivan Novák, CSc.,
z Ministerstva dopravy.

Program EUREKA
Program EUREKA vznikl v roce 1985. Projekty jsou orientovány na
oblasti soukromého i veﬁejného sektoru. Jejich v˘stupem musí b˘t nové
‰piãkové v˘robky, technologie nebo sluÏby schopné komerãního vyuÏití. Projekty EUREKA jsou zamûﬁeny na 9 oblastí, jednou z nichÏ je
i doprava. Podrobnosti jsou uvedeny na webové stránce
http://www.eureka.be/about.do
Národním koordinátorem je Ing. Josef Martinec, Ministerstvo ‰kolství,
mládeÏe a tûlov˘chovy.
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Program COST
(European Cooperation in Science and Technology)
Program COST podporuje mezivládní spolupráci koordinací národních
projektÛ na evropské úrovni. Cílem programu COST je zajistit Evropû
silnou pozici ve vûdeckotechnickém v˘zkumu podporou vzájemné
spolupráce. Program COST vhodnû doplÀuje rámcové programy
a hraje v˘znamnou roli pﬁi vytváﬁení evropského v˘zkumného prostoru. Program souãasnû v˘znamnû zvy‰uje mobilitu v˘zkumníkÛ a podporuje vznik vûdeck˘ch center v devíti klíãov˘ch doménách, jednou
z nichÏ je doména s názvem doprava a rozvoj mûst. Informace o programu COST lze nalézt na webové stránce http://www.cost.esf.org/.
Na národní úrovni program COST podporuje Ministerstvo ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy, odbor 32 – odbor mezinárodní spolupráce ve
v˘zkumu a v˘voji. Odbor 32 zaji‰Èuje dotace ﬁe‰ení projektÛ COST, pﬁípravu rozhodnutí pro tyto dotace a jejich pﬁevádûní ﬁe‰itelÛm.

Program Střední Evropa (Central Europe)
Program Stﬁední Evropa nabízí finanãní podporu ve ãtyﬁech tematick˘ch oblastech, v nichÏ je doprava zahrnuta v oblasti 2 s názvem
Zlep‰ení dostupnosti stﬁední Evropy (Improving accessibility to, and
within, Central Europe). V této oblasti byly definovány ãtyﬁi priority:
- zlep‰ení vzájemného propojení ve stﬁední Evropû,
- podpora spolupráce v multimodální dopravû,
- podpora udrÏitelné a bezpeãné mobility,
- podpora informaãním a komunikaãním technologiím.
Projekty mohou mít celkov˘ rozpoãet v rozmezí 1 – 5 mil. € a finanãní pﬁíspûvek mÛÏe dosahovat aÏ 85 %. První v˘zva byla otevﬁena a uzavﬁena v roce 2008, druhá v˘zva byla otevﬁena v roce 2009 s uzávûrkou
18. 3. 2009. Podrobnosti o programu Central Europe lze nalézt na
webové stránce http://www.central2013.eu/.

Granty DG TREN v oblasti dopravy
¤editelství pro dopravu a energii (DG TREN) vyhla‰uje v˘zvy na podávání návrhÛ na získání grantu. Jako pﬁíklad mÛÏe b˘t uvedena v˘zva
TREN/SUB/02-2008 na podání návrhÛ pro získání grantu na aktivity
v oblasti mobility ve mûstech. Pﬁíspûvek EU dosahuje maximálnû v˘‰e
50 % nákladÛ na realizované aktivity. Termín uzávûrky pro podání
návrhÛ do této v˘zvy byl 31. 3. 2009. Informace o vypisovan˘ch návrzích na získání grantu lze nalézt na webové stránce
http://ec.europa.eu/transport/grants/index_en.htm.

Veřejné zakázky DG TREN v dopravě
Vedle grantÛ vypisuje DG TREN veﬁejné zakázky na konsultaãní sluÏby. Jako pﬁíklad mÛÏe b˘t uvedena soutûÏ na veﬁejné zakázky s názvy
Study on urban access restrictions a Study on public transport smart
cards, které mûly uzávûrku pro podání návrhÛ dne 16. 4. 2009.
Oznámení o aktuálních veﬁejn˘ch soutûÏích lze nalézt na webové
stránce http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/tenders/2009_en.htm.

Závěr
Uveden˘ v˘ãet programÛ evropského dopravního v˘zkum ukazuje, Ïe
moÏnosti zapojení do Evropského v˘zkumného prostorou jsou opravdu

znaãné. CDV jich v plném rozsahu vyuÏívá a podílí se na ﬁe‰ení projektÛ ve v‰ech uveden˘ch programech. Nejvût‰í poãet projektÛ tvoﬁí
projekty rámcov˘ch programÛ, do kter˘ch se CDV zapojilo poãínaje
4. rámcov˘m programem. K vysokému zapojení v˘znamnû pﬁispívá
ãlenství CDV v organizacích sdruÏujících pﬁední evropské v˘zkumné
subjekty v oblasti dopravy, jako jsou ECTRI (European Conference of
Transport Research Institutes), FEHRL (Forum of European National

Highway Research Laboratories), FERSI (Forum of European Road
Safety Research Institutes) a ELITE (European Logistics, Infrastructure
and Transport Expertise Network).
VÁCLAV FENCL,
CENTRUM DOPRAVNÍHO V¯ZKUMU, v. v. i.,
FENCLV@CDV.CZ

Aktivity programového výboru Doprava v 7. RP
Specifick˘ program 7. rámcového programu (7. RP) Spolupráce se dûlí
do ﬁady témat (zdraví, potraviny vãetnû zemûdûlství a biotechnologie,
informaãní a komunikaãní technologie, nanovûdy a nové technologie,
energie, Ïivotní prostﬁedí vãetnû zmûn klimatu, socioekonomické
a humanitní vûdy, bezpeãnost a kosmick˘ v˘zkum). V˘znamn˘m tématem je doprava vãetnû letectví, na kter˘ byly alokovány asi 4 mil. €
z celkové ãástky 32,4 mld. € urãené na specifick˘ program Spolupráce.

Programový výbor

politiky âR. âlen úzce spolupracuje s národním kontaktním bodem,
s národní informaãní sítí pro evropsk˘ v˘zkum a se sdruÏením regionálních a oborov˘ch kontaktních organizací.

Hlavní úkoly programového výboru Doprava
SchÛze programového v˘boru je svolávána pﬁedsedou, kter˘ navrhne
agendu. Agenda musí jasnû odli‰ovat mezi navrhovan˘mi opatﬁeními,
ke kter˘m se vyÏaduje vyjádﬁení v˘boru, a ostatními body, které jsou
pﬁedloÏeny pro informaci nebo pro prostou v˘mûnu názorÛ.

Pro dosaÏení cílÛ specifického programu Evropské komise (EK) na svou
podporu ustavuje programové v˘bory. âleny programového v˘boru
nominuje ãlenská zemû prostﬁednictvím stálého zastoupení v Bruselu.
KaÏdá ãlenská zemû má právo jmenovat jednoho stálého ãlena progra-

Pﬁedseda rozesílá pozvání na schÛzi, agendu, navrhovaná opatﬁení
a dal‰í dokumenty obvykle dva t˘dny pﬁed datem schÛze. Vyjádﬁení
v˘boru je dáno vût‰inou, pﬁiãemÏ kaÏdá zemû má jeden hlas, kter˘ má
váhu úmûrnou velikosti zemû. Nejvût‰í váhu mají
Obr. - Postup zpracování pracovního programu Doprava včetně letectví
Nûmecko, Francie, Itálie a Velká Británie (29), nejmen‰í
Malta (3). Hlas âeské republiky má váhu 12, stejnû jako
Belgie, ¤ecka, Maìarska a Portugalska. Celkovû se jedná
o 345 hlasÛ, kvalifikovaná vût‰ina je dosaÏena pﬁi 255
hlasech pﬁi min. poãtu 14 delegací.
Programov˘ v˘bor schvaluje financování akcí, ve kter˘ch
se pﬁíspûvek Spoleãenství rovná nebo je vy‰‰í neÏ
1,5 mil.- €. Pokud je pﬁíspûvek Spoleãenství na akci niÏ‰í
neÏ uvedená ãástka, pﬁehled akcí se programovému v˘boru pﬁedkládá jen pro informaci. To ukazuje roli programového v˘boru pﬁi vzniku seznamu schválen˘ch projektÛ
pﬁedkládan˘ch a hodnocen˘ch v jednotliv˘ch v˘zvách.

mového v˘boru, kter˘ si mÛÏe pﬁizvat jednoho experta. EK hradí
cestovní náklady dvûma zástupcÛm jedné ãlenské zemû.
Jmenovan˘mi zástupci âeské republiky v programovém v˘boru doprava jsou Libor Bene‰ a Václav Fencl. Jednání se úãastní zástupce âeské
styãné kanceláﬁe pro v˘zkum a v˘voj v Bruselu (CZELO) a pﬁípadnû téÏ
národní kontaktní bod pro tématickou prioritu Doprava Martin ·karka
z Technologického centra AV âR. K hlavním povinnostem ãlena programového v˘boru patﬁí pﬁispívat k tvorbû pracovních programÛ na
základû znalostí vûdního oboru. âlen je povinen prosazovat pozice âR
k dané problematice, pﬁiãemÏ vychází z celkové v˘zkumné a v˘vojové

Pomûrnû roz‰íﬁenou pﬁedstavou je, Ïe v programovém
v˘boru delegát mÛÏe lobbovat za financování návrhÛ,
na kter˘ch má zemû, kterou zastupuje, zájem. Je to
opravdu velmi obtíÏené a jako pﬁíklad lze uvést pomûrnû dlouh˘ spor o financování návrhu projektu CIVITAS
CATALIST v 6. RP, jehoÏ koordinátorem byla portugalská
organizace. Tento návrh dostal v hodnocení o pÛl bodu
více neÏ návrh, kter˘ EK doporuãila k financování.
Portugalsk˘ delegát velmi obratnû argumentoval ve prospûch „svého“ návrhu a mûl pﬁitom podporu znaãné ãásti ãlenÛ programového v˘boru. Pﬁes ve‰kerou snahu portugalského delegáta byl v‰ak
nakonec schválen konkurenãní návrh EK, i kdyÏ podle hodnotitelÛ
dosáhl niÏ‰ího bodového hodnocení.

Pracovní program
NejdÛleÏitûj‰ím nástrojem ﬁízení tematické priority je pracovní program. Postup zpracování pracovního programu v tematické prioritû
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Doprava je prezentován obrázkem. Základními vstupy jsou strategické
programy v˘zkumu (SRA) vypracované technologick˘mi platformami,
kter˘mi v pﬁípadû dopravy jsou:
- ACARE - Advisory Council for Aeronautic Research in Europe,
- ERRAC - Rail research Advisory Council,
- ERTRAC - Road Transport Research Advisory Council,
- WATERBONE - tuto platformu je‰tû podporuje ACMARE, Advisory
Council on Maritime R/D in Europe.
K tûmto strategick˘m programÛm se zohledÀují stanoviska ﬁady
v˘znamn˘ch mezinárodních sdruÏení, v letectví napﬁ.:
- IMG4 - Industrial Management Group,
- EREA - Association of European Research Establishments in
Aeronautics.
V˘znamnou roli hraje poradní skupina pro dopravu (Transport Advisory
Group), jejíÏ ãleny jmenuje EK. âeská republika v tomto poradním
v˘boru není zastoupena.
Návrh pracovního programu zpracují ﬁeditelství, v pﬁípadû dopravy nejvût‰í ãást zpracovává ¤editelství pro v˘zkum a technologick˘ rozvoj
(DG RTD), men‰í ãást ¤editelství pro dopravu a energii (DG TREN).
Návrh je pﬁedkládán programovému v˘boru k pﬁipomínkám a k doplÀujícím návrhÛm. Tento postup se nûkolikrát opakuje aÏ do schválení
koneãného znûní a vyhlá‰ení v˘zvy.

Prosazování českých zájmů
V první ãásti pﬁíspûvku je uvedeno, Ïe ãlen programového v˘boru je
povinen prosazovat pozice âeské republiky k dané problematice a pravdûpodobnû podobn˘ úkol mají delegáti v‰ech ãlensk˘ch zemí.
Prosazování národních zájmÛ v programovém v˘boru Doprava není
snadné, a proto jeho ãlenové vytvoﬁili Evropskou platformu evropského
v˘zkumu (EPTR - European Platform of Transport Research), která se
schází obvykle pﬁed vlastním jednání programového v˘boru na tzv. premeetingu. Platforma si vytvoﬁila pravidla pro svou ãinnost a program
vûcné náplnû. Obvykle jsou na programu stejné body jako na programu
vlastní schÛze programového v˘boru, ke kter˘m se ãlenové volnû vyjadﬁují a formují se stanoviska, která budou na schÛzi programového v˘boru pﬁednesena. V˘raznou aktivitou poslední doby je snaha platformy
navrhnout EK opatﬁení, která by vedla ke zv˘‰ení procenta úspû‰nosti
podávan˘ch návrhÛ. Jednotliví zástupci mají ve sv˘ch zemích provést
prÛzkum mezi úãastníky rámcov˘ch programÛ, která opatﬁení by úspû‰nost nejvíce zv˘‰ila. Jako opatﬁení jsou navrhovány tyto kroky:
- pﬁedkládání návrhÛ projektÛ ve dvou stupních,
- v˘zvy ve dvoulet˘ch intervalech,
- podrobnûj‰í popisy témat,
- naplánování témat v ãase,
- sníÏení finanãní velikosti projektÛ,
- zv˘‰ení rozpoãtu pro men‰í projekty,
- stanovení minimálního poãtu mal˘ch a stﬁedních podnikÛ.
PrÛzkum probíhá a v˘sledky budou prezentovány v nejbliÏ‰í dobû.

Národní výbor pro dopravu
Aktivity âeské republiky v programovém v˘boru jsou v˘znamnû podporovány Ministerstvem ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy, konkrétnû
odborem mezinárodní spolupráce ve v˘zkumu a v˘voji (odbor 32). Na
úvodním jednání dne 20. 11. 2006, na kterém se se‰li v‰ichni zástupci
âR v programov˘ch v˘borech, bylo v‰em zástupcÛm doporuãeno zaloÏit národní v˘bory.
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Jako orgán na podporu aktivit zástupcÛ v programovém v˘boru
Doprava vznikl dne 4. 10. 2007 národní v˘bor pro dopravu, kter˘
sdruÏuje zástupce jednotliv˘ch druhÛ dopravy a zástupce âR v evropsk˘ch technologick˘ch platformách. Jednou z prvních aktivit tohoto
v˘boru bylo pﬁipomínkování tzv. Issues paper, coÏ je podkladov˘
materiál pro pﬁípravu pracovního programu v˘zvy 2010. V prioritû
Doprava bude tato v˘zva jiÏ tﬁetí v poﬁadí. Materiál se snaÏí skloubit
aktivity tﬁí ﬁeditelství, které se podílejí na v˘zkumu v oblasti dopravy,
a to ¤editelství pro v˘zkum a technologick˘ rozvoj (DG RTD), ¤editelství pro dopravu a energii (DG TREN) a ¤editelství pro informaãní spoleãnost a média (DG INFSO). DG RTD si vytyãilo za cíl dosaÏení integrovaného, ekologického, kultivovaného a bezpeãného evropského
dopravního systému. DG TREN se hlásí k v˘zkumu v oblasti dopravní
politiky, organizace, provozu a ﬁízení dopravních systémÛ a infrastruktury vãetnû programu Galileo a SESAR. DG INFSO se vût‰inou zamûﬁuje na v˘zkum inteligentních dopravních systémÛ.
Zástupci v programov˘ch v˘borech se kaÏdoroãnû setkávají spoleãnû
se zástupci sítû NINET (sdruÏení regionálních a oborov˘ch kontaktních
organizací) na M·MT za podpory Technologického centra AV âR
k v˘mûnû zku‰eností a k vzájemné informovanosti o tom, jak práce
v programov˘ch v˘borech probíhá. Setkání pﬁispívají ke zlep‰ení práce
zástupcÛ âR v programov˘ch v˘borech.
Ke spojení ãinnosti zástupce v programovém v˘boru a ãinnosti regionální kontaktní organizace dochází v regionální kontaktní organizaci
JiÏní Morava, která je tvoﬁena Útvarem transferu technologií VUT
v Brnû, Jihomoravsk˘m inovaãním centrem, Regionální hospodáﬁskou
komorou Brno a Centrem dopravního v˘zkumu, v. v. i., které má
v tomto RKO za úkol informovat o v˘zvách v tematické prioritû
Doprava. JiÏ podruhé byl ve spolupráci s TC AV âR pﬁipraven informaãní den k první a druhé v˘zvû. Tyto informaãní dny byly hojnû nav‰tíveny zejména proto, Ïe se na nich podaﬁilo zajistit úãast pﬁedná‰ejících z DG RTD v Bruselu. Informaãní dny v˘znamnû pﬁispûly
k úspû‰nému zapojení subjektÛ ãeského dopravního v˘zkumu do
obou v˘zev.

Závěr
Jak vyuÏít znalostí z programového v˘boru? V oblasti dopravního
v˘zkumu by mûlo dojít k maximální provázanosti náplnû pracovního
programu a národního programu v˘zkumu. Neplatí to jen o tematické
pﬁíbuznosti, n˘brÏ také o nároãnosti a hloubce zpracování. âasté náﬁky
na fakt, Ïe ãeské subjekty jsou jen v˘jimeãnû koordinátory v˘zkumn˘ch projektÛ v rámcov˘ch programech, jsou dÛsledkem skuteãnosti,
Ïe národní v˘zkum není na evropské úrovni co do nároãnosti a aktuálnosti v˘zkumn˘ch témat.
Zku‰enosti z programového v˘boru a z organizace rámcového programu by mûly b˘t vyuÏity v organizaci národního programu v˘zkumu. Sestavování pracovního programu, vypisování v˘zev, hodnocení
návrhÛ projektÛ nezávisl˘mi hodnotiteli a vytvoﬁení koneãného
seznamu projektÛ by se mûly inspirovat postupy pouÏívan˘mi v rámcov˘ch programech. I kdyÏ k nim je v programovém v˘boru vzná‰ena ﬁada pﬁipomínek a v˘hrad, pﬁesto jsou podle mého názoru vzorem,
ke kterému by se organizace národního v˘zkumu mûla v maximální
míﬁe pﬁiblíÏit.
VÁCLAV FENCL,
CENTRUM DOPRAVNÍHO V¯ZKUMU, v. v. i.,
FENCLV@CDV.CZ

Udržitelná pozemní doprava v 6. RP
Evropská komise publikovala v loÀském roce sborník v‰ech projektÛ
z oboru pozemní dopravy, které byly ﬁe‰eny v 6. RP v rámci v˘zev,
které vyhlásilo Generální ﬁeditelství pro v˘zkum. Katalog obsahuje
informace o celkem 145 ﬁe‰en˘ch projektech. Elektronická verze katalogu je k dispozici na stránce http://ec.europa.eu/research/
transport/more_info/publications_en.cfm?opened=, kde je moÏné
objednat i ti‰tûnou verzi katalogu.
Poãet jednotliv˘ch typÛ projektÛ je uveden v tabulce 1. Z uveden˘ch
145 projektÛ se v 88 pﬁípadech jednalo o stﬁednû velké v˘zkumné projekty (STP), ve 27 pﬁípadech o integrované projekty (IP), v 24 pﬁípadech
o koordinaãní akci (CA) a v ‰esti pﬁípadech o síÈ excelence (NoE).
Tab. 1 - Přehled typů projektů
Typ projektu
STP

Evropa - poãet Poãet projektÛ
Podíl projektÛ
projektÛ
s ãesk˘mi ﬁe‰iteli s ãesk˘mi ﬁe‰iteli (%)
88
13
14,8

IP

27

12

44,4

NoE

6

2

33,3

CA

24

2

8,3

Celkem

145

29

20

Pﬁehled organizací, které ﬁe‰ily v prioritû pozemní dopravy nejvy‰‰í
poãty projektÛ, je uveden v tabulce 2. Jsou v ní uvedeny organizace se
dvûma a více koordinacemi nebo deseti a více úãastmi. ·est projektÛ
koordinovala jediná organizace – italské v˘zkumné stﬁedisko Centro
Ricerche Fiat. Nejvíce úãastí, sedmnáct, mûla portugalská technická
univerzita Instituto Superior Tecnico. Z údajÛ uveden˘ch v tabulce 2 je
patrné, Ïe v sektoru pozemní dopravy nedochází k dominanci nûkteré
skupiny ﬁe‰itelÛ nebo nûkteré zemû. To je podstatn˘ rozdíl proti sektoTab. 2 - Nejaktivnější organizace v prioritě pozemní dopravy
Organizace

Zemû

ALSTOM Transport S.A.

Francie

Assocciation of European Railway Industries UNIFE

Belgie

AVL List GmbH

SRN

Bureau Veritas

Francie

C.R.F. Centro Ricerche Fiat

Itálie

Center of Maritime Technologies e.V.

SRN

Chalmers University of Technology

Velká Británie

DAppolonia S.p.A.

Itálie

DaimlerChrysler AG

SRN

Det Norske Veritas AS

Norsko

ru letecké dopravy. Pro porovnání, v sektoru letecké dopravy koordinovalo Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt 11 projektÛ a mimo to
se úãastnilo dal‰ích 63 projektÛ.

Zapojení českých řešitelů
âe‰tí ﬁe‰itelé figurují ve 29 projektech, to znamená ve 20 % ﬁe‰en˘ch projektÛ (tabulka 3). Ve tﬁech projektech nalezneme tﬁi ãeské ﬁe‰itele - v integrovaném projektu INNOTRACK a v sítích excelence APSN a EUR2EX.
V pûti projektech je po dvou ãesk˘ch ﬁe‰itelích – ve tﬁech projektech typu
STP EUDDplus, SIM, 2TRAIN a ve dvou integrovan˘ch projektech APROSYS a INTEGRAIL. Ve 21 projektech figuruje po jednom ãeském ﬁe‰iteli.
To pﬁedstavuje celkem 40 ãesk˘ch úãastí ze 20 ãesk˘ch organizací.
Z pohledu financí - ãe‰tí ﬁe‰itelé se podíleli na ﬁe‰ení pûti projektÛ
s rozpoãtem nad 20 mil. €. Nejvût‰í rozpoãet ve v˘‰i 33,6 mil. € mûl
projekt HERCULES, zamûﬁen˘ na v˘zkum procesu spalování nízkoemisního lodního motoru. Integrovan˘ projekt trvající 43 mûsícÛ koordinovala nûmecká firma ULEME E.E.I.G. V letech 2004 aÏ 2007 jej ﬁe‰il
t˘m 41 ﬁe‰itelÛ z 9 zemí. Zajímavá je skladba ﬁe‰itelÛ – na ﬁe‰ení projektu se podílelo 14 nûmeck˘ch organizací, ‰est ﬁe‰itelÛ bylo z Finska,
pût ze ·v˘carska, po ãtyﬁech z Dánska a ·védska a tﬁi ﬁe‰itelé byli
z Velké Británie. Po dvou ﬁe‰itelích bylo z Itálie a ¤ecka, z âR se projektu úãastnila PBS Turbo z Velké Bíte‰e.
Druh˘m rozpoãtovû nejrozsáhlej‰ím projektem s ãeskou úãastí byl integrovan˘ projekt z oblasti bezpeãnosti silniãní dopravy APROSYS. Projekt
zamûﬁen˘ na ﬁe‰ení systémÛ pasivní bezpeãnosti s celkov˘m rozpoãtem
29,7 mil. € byl ﬁe‰en v letech 2004 aÏ 2009. Projekt koordinovala známá
nizozemská organizace aplikovaného v˘zkum TNO, která má dlouholeté
zku‰enosti s navrhováním a koordinací projektÛ rámcov˘ch programÛ.
Na projektu se podílelo 49 ﬁe‰itelÛ
Poãet
Poãet úãastí
z 10 zemí. Nejvíce ﬁe‰itelÛ bylo opût
koordinací
(mimo koordinace)
ze SRN – 14 organizací, mimo
0
13
jiné
Fraunhofer
Gesellschaft,
5
9
DEKRA, DaimlerChrysler, Siemens
3
8
a Volkswagen. Po osmi ﬁe‰itelích
1
14
bylo z Francie (napﬁ. PSA) a Velké
6
16
Británie (napﬁ. Toyota, Nissan), ‰est
2
4
zástupcÛ pocházelo z Itálie (napﬁ.
1
15
FIAT). âtyﬁi ﬁe‰itelské organizace
2
4
mají sídlo ve ·panûlsku, tﬁi
2
8
v Nizozemsku, dvû v Polsku a po
0
10
jedné v Portugalsku a Rakousku.
2
4
Z âR se projektu zúãastnily ·koda
2
9
V˘zkum a Západoãeská univerzita.

Dynamics, Structures &Systems Int.

Belgie

Fraunhofer Gesellschaft

SRN

INRETS

Francie

0

10

Instituto Superior Tecnico

Portugalsko

1

17

Maritime Research Institute Netherlands

Holandsko

3

5

National Technical Univerzity of Athens

¤ecko

1

12

TNO

Holandsko

2

7

Politecnico di Milano

Itálie

0

10

SIREHNA

Francie

0

11

Union Internationale des Chemins de Fer - UIC

Francie

1

10

University of Newcastle upon Tyne

Velká Británie

3

8

University of Strathclyde

Velká Británie

0

12

Volkswagen AG

SRN

1

11

Dal‰ím velk˘m projektem s rozpoãtem 26,5 mil. € byl integrovan˘
projekt NICE, ﬁe‰ící problematiku
spalování motorÛ osobních vozÛ.
Koordinátorem projektu, ﬁe‰eného
v letech 2004 aÏ 2007, byla
nûmecká firma DaimlerChrysler.
V projektu opût pﬁevaÏovaly
nûmecké organizace (napﬁ. Ford,
Volkswagen) – devût nûmeck˘ch
subjektÛ z celkem 26 ﬁe‰itelÛ. Dal‰í

9

10
IP

CA
IP
IP

Nový spalovací systém pro motory osobních vozů

Inovativní energeticky úsporná řešení vozového parku, železniční
IP
infrastruktury a provozu vlaků
IP

Výzkum procesu spalování vysoce účinného nízkoemisního
lodního spalovacího motoru

Pohony palivovými články pro nákladní dopravu

Palivové články pro lodní dopravu

Vývoj dobré praxe a identifikace průlomových technologií
simulace v automobilového inženýrství

Modulární městský železniční systém

Udržitelné výrobní technologie nízkoemisních lehkých silničních
vozidel

HERCULES

NICE

Railenergy

FELICITAS

MC-WAP

AUTOSIM

MODURBAN

SLC

IP
STP

STP
STP
STP

Hodnocení a modernizace středoevropských dálnic

Výzkum silniční infrastruktury ve střední Evropě

Inovativní železniční systémy

Vývoj nového radarového systému pro rychlé a efektivní
monitorování kolejového spodku

Technologie pro renovaci vozovek v nových členských státech

Posuzování životnosti mostů v souvislosti s prognózou
dopravního zatížení.

Optimalizované rozhraní mezi pantografem a trolejí

Implementace modulové interoperabilní evropské palubní desky

Standardizovaná přepravní jednotka s vlastním pohonem pro
automatickou přepravu kontejnerů po kolejích

Vývoj univezálních kontejnerů pro dopravu sypkého materiálu
pro všechny druhy dopravy

Ochranné systémy pasivní bezpečnosti

Síť excelence pasivní bezpečnosti

ARCHES

CERTAIN

INNOTRACK

SAFE-RAIL

SPENS

Sustainable
Bridges

Europac

EUDDplus

ISTU

TRIMOTRANS

APROSYS

APSN

Bezpečnost motocyklistů

Zvyšování kvalifikace strojvedoucích pomocí počítačových metod STP

Integrace železničních systémů

Evropská síť excelence železničního výzkumu

SIM

2TRAIN

INTEGRAIL

EUR2EX

NoE

IP

STP

STP

SAFEINTERIORS

STP

Bezpečný interface pro řízení vlaku, vyhovující ERTMS

Pasivní bezpečnost ve vlacích v Evropě

SAFEDMI

NoE

IP

STP

IP

STP

CA

STP

STP

WIDEM

STP

Ekologické nátěry pro nové a provozované lodě

Konstrukce a efektivní údržba železničních dvojkolí

ECODOCK

IP

IP

IP

Ekologický motor pro nákladní automobily

GREEN

Typ
proj.

Název projektu

Akronym
projektu

Tab. 3 - Přehled projektů s českou účastí

Výzkumná oblast

Konstrukční a výrobní technologie pro zlepšení stykových
rozhraní u vozidel a lodí

Vývoj nových koncepcí pro výstavbu silniční, železniční
a intermodální infrastruktury.

Strategie a postupy pro ekologickou údržbu, likvidaci
a recyklaci vozidel a lodí

Horizontální
aktivity

Vývoj platformy inteligentních dopravních prostředků
a infrastruktury budoucnosti

Zlepšení
silniční,
Vývoj integrovaných bezpečnostních systémů
železniční
a lodní
bezpečnosti
a předcházení
dopravním
kongescím
Vývoj počítačových školících systémů

Vývoj koncepcí vozidel a lodí charakteristických
interoperabilitou a interkonektivitou
Vyvážení
a integrace
Vývoj nových koncepcí intermodálních vozidel a lodí
různých druhů
dopravy
Vývoj logistických koncepcí a sytémů

Pokročilé
konstrukční
a výrobní
technologie

Železniční

Silniční

Lodní

Všechny

Železniční

Silniční

Lodní

Silniční

Sektor

Železniční

Železniční

Železniční

Silniční

Železniční

Železniční

Silniční

Silniční

Všechny

Všechny

Železniční

Železniční

Železniční

Silniční

Železniční

Železniční

Silniční

Silniční

Železniční

Lodní

Integrace ekologických a ekonomických výrobních procesů Silniční

Aplikace pokrokových vývojových a výrobních technologií

Integrace a standardizace pokrokových vývojových
technologií

Vývoj nízkoemisních pohonů

Nové
Pohony využívající ve větší míře alternativní a obnovitelná
technologie
paliva
a koncepce
pro všechny
druhy dopravy

Cíl

SYNPO

SRN

Belgie

SRN

Itálie

3,6

2,0

ČVUT Praha, VÚŽ,
Univerzita Pardubice

ČD, UniControls

ČD, Univerzita Pardubice

6,0

20,2

3,7

ČVUT Praha, Západočeská
4,0
univerzita

VÚKV

3,8

ČVUT, Západočeská
univerzita, Škoda Výzkum
AŽD

29,7

Škoda Výzkum,
Západočeská univerzita

Velká
Británie

1,7

1,4

2,8

4,9

10,2

2,4

Česko-saské Přístavy

Škoda trakční motory

ČD, Škoda Transportation

ČD

Vladimír Červenka

CDV

4,2

18,5
G Impuls

0,7
ČD, ČVUT Praha,
G-Impuls

2,9

3,7

2,9

CDV

CDV

VÚŽ

19,1

19,4

Dopravní podnik hl. m.
Prahy
Západočeská univerzita

0,6

17,1

12,6

14,6

26,5

33,6

21,7

Rozpočet
(mil. €)

MECAS ESI

VŠCHT

VÚŽ

VÚŽ

ČVUT Praha

PBS Turbo

ČVUT Praha

Český účastník

Itálie

Holandsko

Holandsko

SRN

SRN

SRN

Francie

Švédsko

Slovinsko

Itálie

Francie

Slovinsko

Posko

Itálie

SRN

SRN

Belgie

Velká
Británie

Itálie

SRN

Belgie

SRN

SRN

Švédsko

Koordinátor

Tab. 4 - Zapojení českých řešitelů do jednotlivých cílů a oblastí

Cíl

Nové technologie
a koncepce pro
všechny druhy
dopravy

Pokročilé
konstrukční
a výrobní
technologie

Vyvážení
a integrace různých
druhů dopravy

Zlepšení silniční,
železniční a lodní
bezpečnosti
a předcházení
dopravním
kongescím

Příspěvek
EK (%)

32

42

9

15

Počet
projektů
celkem

40

64

13

22

Počet
projektů
s českou
účastí

6

12

3

7

Podíl
projektů
s českou Výzkumná oblast
účastí
(%)

15,0

18,8

8,1

31,8

Počet
Příspěvek
projektů
EK (%)
celkem

Počet
projektů
s českou
účastí

Podíl
projektů
s českou
účastí
(%)

Pohony využívající ve větší míře alternativní a obnovitelná paliva

48

15

4

26,6

Vývoj nízkoemisních pohonů

25

9

2

22,2

Omezování hluku

11

5

0

0,0

Zavádění a ověřování měřicích a senzorových technologií

2

2

0

0,0

Efektivnější organizace městské dopravy

12

7

0

0,0

Prognózy budoucích dopravních systémů a zdrojů energie

1

2

0

0,0

Integrace a standardizace pokrokových vývojových technologií

27

6

1

16,6

Aplikace pokrokových vývojových a výrobních technologií

13

9

1

11,1

Vývoj pokrokových lehkých materiálů a systémů

3

3

0

0,0

Integrace ekologických a ekonomických výrobních procesů

12

7

1

14,2

Strategie a postupy pro ekologickou údržbu, likvidaci a recyklaci
vozidel a lodí

12

15

2

13,3

Vývoj nových koncepcí pro výstavbu silniční, železniční
a intermodální infrastruktury

22

14

6

42,8

Konstrukční a výrobní technologie pro zlepšení stykových
rozhraní u vozidel a lodí

11

10

1

10,0

Vývoj koncepcí vozidel a lodí, charakteristických interoperabilitou
a interkonektivitou

50

3

1

33,3

Vývoj nových koncepcí intermodálních vozidel a lodí

13

3

1

33,3

Vývoj logistických koncepcí a sytémů

18

5

1

20,0

Technologie efektivního, ekologického a bezpečného provozu
v terminálech

20

2

0

0,0

Zavedení asistenčních a dalších podpůrných nástrojů pro
usnadnění řízení a manévrování

27

7

0

0,0

Zavedení technologií sběru informací o stavu dopravní
infrastruktury a predikce jeho změn

10

4

0

0,0

Vývoj integrovaných bezpečnostních systémů

40

7

5

71,4

Vývoj počítačových školících systémů

6

2

1

50,0

Vývoj platformy inteligentních dopravních prostředků
a infrastruktury budoucnosti

17

2

1

50,0

Horizontální aktivity

2

6

1

16,6

6

1

16,6

Celkem

100

145

29

20,0

145

29

20,0

zástupci byli z Itálie a Velké Británie (po ãtyﬁech organizacích), tﬁi
z Francie, dva z Rakouska a po jednom z Polska, ·panûlska a ·védska
(Volvo). âesk˘m zástupcem bylo âVUT Praha.
Integrovan˘ projekt GREEN s rozpoãtem 21,7 mil. € byl rovnûÏ zamûﬁen na ﬁe‰ení problematiky spalovacího motoru, urãeného tentokrát pro
nákladní automobily, pﬁípadnû i pro vlaky a lodû. Koordinátorem byla
‰védská firma Volvo Powertrain. I v tomto projektu dominovali nûmeãtí ﬁe‰itelé, celkem sedm organizací z 29. âesk˘m zástupcem bylo opût
âVUT Praha.
Posledním projektem s rozpoãtem nad 20 mil. € s ãeskou úãastí byl
integrovan˘ projekt INTEGRAIL. Projekt ﬁe‰il integraci rÛzn˘ch evropsk˘ch Ïelezniãních systémÛ. Koordinátorem projektu byl evropsk˘ svaz
Union of European Railway Industries UNIFE, celkem projekt ﬁe‰ilo 39
t˘mÛ z 11 zemí. Konsorcium tvoﬁilo devût ﬁe‰itelÛ z Itálie, ‰est ze SRN,
pût z Velké Británie, pût z Francie, ãtyﬁi z Belgie, tﬁi z Nizozemska, dva
ze ·panûlska a po jednom z Maìarska, Rakouska a Chile. Z âR projekt
ﬁe‰ily âeské dráhy a UniControls.
Zapojení ãesk˘ch ﬁe‰itelÛ do jednotliv˘ch cílÛ a v˘zkumn˘ch oblastí je
uvedeno v tabulce 4. ¤e‰itelé z âR se podíleli na ﬁe‰ení jednotliv˘ch
cílÛ i v˘zkumn˘ch aktivit pomûrnû vyrovnanû. Podíl projektÛ s ãeskou
úãastí, jehoÏ celkov˘ prÛmûr ãiní 20 %, kolísá v jednotliv˘ch cílech
v rozmezí od 8,1 % do 31,8 %. Nejvy‰‰í poãet projektÛ s ãeskou úãas-

tí byl v cíli pokroãilé konstrukãní a v˘robní technologie - 12 z celkového poãtu 64, coÏ pﬁedstavuje zastoupení v 18,8 % ﬁe‰en˘ch projektÛ.
Nejvy‰‰í pomûrné zastoupení bylo v cíli zlep‰ení bezpeãnosti a pﬁedcházení dopravním kongescím. âe‰tí ﬁe‰itelé se úãastnili ﬁe‰ení sedmi
projektÛ z celkem 22, coÏ pﬁedstavuje 31,8 % ﬁe‰en˘ch projektÛ.
âe‰tí ﬁe‰itelé se podíleli na ﬁe‰ení projektÛ ve v‰ech v˘zkumn˘ch oblastech, kde byl poãet ﬁe‰en˘ch projektÛ vy‰‰í neÏ sedm. V tûchto pﬁípadech se pohybovalo pomûrné zastoupení projektÛ s ãeskou úãastí
v rozmezí od 10,0 % do 71,4 %. Nejvy‰‰í pomûrné zastoupení ãesk˘ch
ﬁe‰itelÛ bylo v oblasti v˘voj integrovan˘ch bezpeãnostních systémÛ,
kde se podíleli na ﬁe‰ení pûti projektÛ ze sedmi, coÏ pﬁedstavuje
71,4 % ﬁe‰en˘ch projektÛ.
Rozdûlení mezi jednotlivé sektory dopravy je u ãesk˘ch ﬁe‰itelÛ pomûrnû vyváÏené. âe‰tí ﬁe‰itelé ﬁe‰ili ve 13 projektech problematiku Ïelezniãní dopravy, ve 12 pﬁípadech problematiku silniãní dopravy, ve tﬁech
pﬁípadech problematiku lodní dopravy. Ve tﬁech pﬁípadech ﬁe‰ili témata, která se t˘kají v‰ech druhÛ dopravy.
Pozitivnû je moÏno hodnotit v˘razné zamûﬁení ãesk˘ch ﬁe‰itelÛ na
v˘zkumné projekty. Ve 13 pﬁípadech ﬁe‰ili ãe‰tí ﬁe‰itelé projekt typu
STP (14,8 % ﬁe‰en˘ch projektÛ), ve 12 pﬁípadech integrovan˘ projekt
(44,4 %), ve dvou pﬁípadech se zapojili do aktivit sítû excelence, ve
dvou pﬁípadech ﬁe‰ili projekt typu koordinaãní akce.
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Podle poãtu úãastí bylo nejúspû‰nûj‰ím ﬁe‰itelem âR âVUT Praha,
které ﬁe‰ilo ‰est projektÛ, âeské dráhy (pût projektÛ), V˘zkumn˘ ústav
Ïelezniãní a Západoãeská univerzita (po ãtyﬁech projektech) a Centrum
dopravního v˘zkumu (tﬁi projekty). Po dvou projektech ﬁe‰ily G Impuls,
·koda V˘zkum a Univerzita Pardubice.

Británie, Nizozemska, ·védska, Slovinska a Francie, jeden projekt koordinoval polsk˘ ﬁe‰itel. Pﬁevaha projektÛ s nûmeck˘m koordinátorem
a nûmeck˘mi partnery je pﬁirozená a vypl˘vá z dlouhodob˘ch obchodních, technick˘ch i jin˘ch vazeb ãesk˘ch organizací na SRN. RovnûÏ
pozice SRN v dopravû a dopravním v˘zkumu je v Evropû velmi silná.

BohuÏel v‰ak Ïádn˘ projekt nebyl koordinován ãeskou organizací.
V 10 pﬁípadech mûl projekt s ãesk˘m ﬁe‰itelem nûmeckého koordinátora, v pûti pﬁípadech italského koordinátora, ve tﬁech pﬁípadech belgického koordinátora. Po dvou projektech koordinovali ﬁe‰itelé z Velké

MARTIN ·KARKA,
TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR,
SKARKA@TC.CZ

Zapojení českých řešitelů v prioritě Letectví 6. RP
V 6. RP bylo v letech 2002 - 2006 publikováno celkem devût v˘zev
k pﬁedkládání návrhÛ projektÛ. Rozpoãet 900 mil. € umoÏnil financovat 181 projektÛ. Informace o tûchto projektech byly publikovány ve
dvojdílném sborníku vydaném EK, jehoÏ elektronickou verzi lze nalézt
na
stránkách
http://ec.europa.eu/research/transport/more_info/
publications_en.cfm?opened=.

jekt typu koordinaãní akce (42,8 %), v jednom pﬁípadû se zapojili do
aktivit sítû excelence (50 %).
Pﬁehled zapojení ãesk˘ch ﬁe‰itelÛ do jednotliv˘ch oblastí je uveden
v tabulce 4. âe‰tí ﬁe‰itelé se podíleli na ﬁe‰ení jednotliv˘ch oblastí
pomûrnû vyrovnanû. Podíl projektÛ s ãeskou úãastí kolísá v jednotliv˘ch oblastech v rozmezí od 9,6 % do 31,1 %; nejvíce se zapojili do
ﬁe‰ení oblasti zvy‰ování konkurenceschopnosti (do 28 projektÛ z 90,

V tabulce 1 jsou uvedeny poãty jednotliv˘ch typÛ projektÛ. Z celkem
181 projektÛ se ve 139 pﬁípadech jednalo o stﬁednû velké v˘zkumné
projekty (STP), ve 23 pﬁípadech o velké integrované projekty (IP),
v deseti pﬁípadech o projekty podpÛrné akce SSA, v sedmi o koordinaãní akci (CA) a ve dvou pﬁípadech o síÈ excelence (NoE).

Tab. 1 - Přehled typů projektů
Typ projektu
STP
IP

23

8

NoE

2

1

50

7

3

42,8

Pﬁehled organizací, které ﬁe‰ily v prioritû letectví nejvy‰‰í poãty proCA
jektÛ, je uveden v tabulce 2. Jsou v ní uvedeni ﬁe‰itelé, kteﬁí koordiSSA
novali tﬁi a více projektÛ nebo se podíleli na ﬁe‰ení dvaceti a více proCelkem
jektÛ. Nejvy‰‰í poãet koordinací i úãastí mûlo Nûmecké národní
v˘zkumné centrum pro letectví
a vesmír (Deutsches Zentrum für Tab. 2 - Nejaktivnější organizace v prioritě letectví
Luft- und Raumfahrt - DLR) – jedeOrganizace
náct koordinací a 63 úãasti. Druh˘
nejvût‰í poãet koordinací mûla
Airbus Deutschland
nûmecká ãást velké evropské spoAirbus France
leãnosti European Aeronautic
Airbus UK
Defence and Space Company
Airbus EspaÀa
EADS – osm koordinací a 38 úãasAlenia Aeronautica
tí. Celkem 14 projektÛ koordinoDassalt Aviation
valy firmy Airbus z Francie, Velké
Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt
Británie, Nûmecka a ·panûlska.
V˘znamnû se zapojily i dal‰í letecEADS
ké firmy a dodavatelé – RollsDal‰í firmy EADS
Royce, THALES, Dassault, Alenia
EADS Deutschland
a dal‰í. Velkou mûrou se zapojily
Dal‰í firmy EADS
i v˘znamné v˘zkumné organizace,
Eurocontrol
napﬁ. francouzská Office National
Ingenieria de Sistemas para la Defensa (ISDEFE)
dEtudes et des Recherches
Integrated Aerospace Sciences Corporation (INASCO)
Aérospatiales (ONERA).
Pﬁehled projektÛ s ãeskou úãastí je
uveden v tabulce 3. âe‰tí ﬁe‰itelé se
zapojili do ﬁe‰ení 42 projektÛ, coÏ
pﬁedstavuje 23,2 % v‰ech projektÛ.
Ve 30 pﬁípadech ﬁe‰ili v˘zkumn˘
projekt typu STP (to pﬁedstavuje
21,6 % ﬁe‰en˘ch projektÛ), v osmi
pﬁípadech integrovan˘ projekt
(34,8 %), ve tﬁech pﬁípadech pro-
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Evropa - poãet Poãet projektÛ
Podíl projektÛ
projektÛ
s ãesk˘mi ﬁe‰iteli s ãesk˘mi ﬁe‰iteli(%)
139
30
21,6
34,8

10

0

0

181

42

23,2

Zemû

Poãet
koordinací
3

Poãet úãastí
(mimo koordinace)
19

Francie

5

34

Velká Británie

5

21

·panûlsko

1

13

Itálie

1

30

Francie

2

38

Nûmecko

11

63

Francie

4

20

Francie

0

10

Nûmecko

8

38

SRN

Nûmecko

0

9

mezin.

5

10

·panûlsko

4

7

¤ecko

4

11

Office National dEtudes et de Recherches
Aérospatiales (ONERA)

Francie

3

58

Rolls-Royce Deutschland

SRN

4

14

Rolls-Royce

Velká Británie

2

23

Stichting National Lucht- en Ruimtevaart
Laboratorium (NLR)

Holandsko

3

46

Swedish Defence Research Agency (FOI)

·védsko

0

21

THALES Avionics

Francie

5

17

Dal‰í firmy THALES

Francie

2

15

VZLU

âR

1

13

Tabulka 3 – Přehled projektů s českou účastí v oblasti letectví
Akronym projektu

Zkrácený název projektu

Typ

Koordinátor

Český účastník

Rozpočet
(mil. €)
7,5

Zvyšování konkurenceschopnosti
EWA

Asociace evropských větrných tunelů

NoE

SRN

VZLU

TELFONA

Metodika pro docílení laminárního toku

STP

Velká Británie

VZLU

5,1

ADELINE

Dokonalejší zařízení pro sběr letových dat

STP

Francie

VZLU

3,3

HASTAC

Přesný výškoměr pro palubní počítače

STP

Norsko

VUT

2,8

WISE

Sběr dat pomocí bezdrátových senzorů

STP

Francie

VUT

4,9

ICE

Ideální prostředí kabiny

STP

Velká Británie

ČVUT

5,9

PIBRAC

Piezoelektrické brzdové aktuátory

STP

Francie

Škoda Výzkum

3,1

MACHERENA

Nové nástroje a postupy zpracování tepelně odolných slitin používaných
v letectví

STP

Španělsko

SHM

4,1

NACRE

Výzkum letadel nové koncepce

IP

Francie

VZLU

30,3

ULTMAT

Vysokoteplotní materiály pro turbíny

STP

Francie

Walter

4,8

ALCAST

Zdokonalené konstrukce nízkonákladových letadlel

IP

Velká Británie

VZLU

101,2

DATON

Inovativní metody predikce únavy a poškození

STP

SRN

VUT

2,8
33,7
2,8

Cenově výhodné malé letadlo

IP

Česká
republika

VZLU, Aero, Evektor, Hexagon
Systems, Jihlavan, Jihostroj, MESIT,
PBS Velká Bíteš, Speel Praha, UNIS,
VUT

PLATO-N

Platforma pro optimalizaci topologie

STP

Dánsko

UTIA

SimSAC

Simulace stability letounu

STP

Švédsko

VZLU

5,1

Smart Fuel ADSP

Konstrukce a simulace palivového systému

STP

SRN

VUT,CSRC

5,4

AIM

Pokročilé techniky měření za letu

STP

SRN

Evektor

3,5

AVERT

Ověření technologií snižujících emise

STP

Velká Británie

VZLU

7,4

ADIGMA

Adaptivní metody pro aerodynamické aplikace v průmyslu

STP

SRN

Univerzita Karlova

4,8

KATnet II

Klíčové aerodynamické technologie pro Vision 2020

CA

SRN

VZLU

1,1

COSEE

Klimatizace sedadel a kabinového vybavení

STP

Francie

VZLU

3,2

SEAT

Technologie pro létání bez stresu

STP

Velká Británie

Centrum aplikované kybernetiky

3,0
66,4

CESAR

MOET

Progresivní elektrické technologie

IP

Francie

PBS Velká Bíteš

MAGFORMING

Vývoj nových technologií lisování hořčíku

STP

Izrael

Univerzita Karlova

3,4

MOJO

Metody spojování konstrukčních částí vyrobených z kompozitních materiálů

STP

SRN

VZLU

4,7

AUTOW

Nová metoda výroby předlisků

STP

Holandsko

VZLU

3,8

BEARINGS

Nová generace aeronautických ložisek pro extrémní zátěž

STP

Francie

PBS Velká Bíteš

3,7

PREMECCY

Metody predikce únavového zatížení turbínových lopatek

STP

Velká Británie

Ústav Fyziky materiálů AV ČR

6,7

Zmírnění dopadů na životní prostředí
FRIENDCOPTER

Integrace technologií pro ekologické a komfortní vrtulníky

IP

Belgie

VZLU

32,4

NEWAC

Nové koncepce leteckého motoru

IP

SRN

PBS Velká Bíteš

75,0

ENFICA-FC

Letadlo poháněné palivovými články

STP

Itálie

VUT,Evektor, Jihlavan

4,4

CREDO

Snížení hluku v kabině

STP

Itálie

VUT

3,4

X3-NOISE

Síť pro výzkum vnějšího hluku letadel

CA

Francie

ČVUT

1,8

Monitoring stavu letadla pomocí spektroskopie

STP

Belgie

ZD Rpety, Ústav termomechaniky
AV ČR, VZLU

4,8

CELPACT

Buňečné struktury s vysokou tuhostí

STP

SRN

VUT

3,1

ILDAS

Klasifikace škod na letadle po zásahu bleskem

STP

Holandsko

LA Composite

4,2

IP

SRN

Řízení leteckého provozu, Česká
správa letišť, ERA

16,0

Zlepšení bezpečnosti letecké dopravy
AERONEWS

Zvýšení provozní kapacity
EMMA

Management provozu evropských letišť

CAATS

Metodika spolupráce leteckých služeb

CA

Španělsko

CDV

2,1

EMMA2

Management provozu evropských letišť - část 2

IP

SRN

Řízení leteckého provozu

20,8

SINBAD

Bezpečnější monitorování prostoru startu a přistání

STP

Francie

Řízení leteckého provozu

5,5

ERASMUS

Systém řízení letecké dopravy

STP

Francie

Honeywell

5,6

iFly

Návrh a ověření vysoce automatizovaného řízení letecké dopravy

STP

Holandsko

Honeywell

5,2

tzn. do 31,1 % projektÛ). V oblasti zv˘‰ení provozní kapacity se zapojili do ﬁe‰ení ‰esti projektÛ z 30 (20,0 %), v oblasti zmírnûní dopadÛ na
Ïivotní prostﬁedí do pûti projektÛ ze 24 (20,8 %). Nejménû se zapojili
do zlep‰ení bezpeãnosti letecké pﬁepravy (do tﬁí projektÛ z 31, to pﬁedstavuje 9,6 % ﬁe‰en˘ch projektÛ).
Rozpoãty osmi integrovan˘ch projektÛ, na jejichÏ ﬁe‰ení se podíleli
ãe‰tí ﬁe‰itelé, se pohybovaly v rozmezí od 16,0 do 101,2 mil. €.
Nejvût‰í rozpoãet ze v‰ech projektÛ v této prioritû ve v˘‰i 101,2 mil. €
získal projekt ALCAST, zamûﬁen˘ na vyvinutí a ovûﬁení inovaãních

technologií pﬁi konstrukci a v˘robû kﬁídla a trupu letadla pﬁi pouÏití
kompozitních materiálÛ na bázi uhlíkov˘ch vláken. Souãástí projektu
bylo i testování prototypÛ. Projekt byl koordinován britsk˘m
Airbusem, v letech 2005 aÏ 2009 jej ﬁe‰ilo konsorcium 59 firem.
Z âR se na ﬁe‰ení projektu podílel VZLÚ.
Druh˘m rozpoãtovû nejrozsáhlej‰ím projektem s ãeskou úãastí byl integrovan˘ projekt z oblasti zmírnûní dopadÛ na Ïivotní prostﬁedí NEWAC
s celkov˘m rozpoãtem 75 mil. €. Projekt koordinovala mnichovská
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Tab. 4 - Zapojení českých řešitelů do jednotlivých oblastí
Oblast

Zvy‰ování
konkurenceschopnosti

Evropa
- poãet
projektÛ

Poãet
projektÛ
s ãeskou
úãastí

Podíl
projektÛ
s ãeskou
úãastí (%)

90

28

31,1

Zmírnûní dopadÛ
na Ïivotní prostﬁedí

24

5

20,8

Zlep‰ení bezpeãnosti

31

3

9,6

Zv˘‰ení provozní kapacity

30

6

20

Nezaﬁazené SSA

6

0

0

181

42

23,2

Celkem

tﬁech projektech). Po dvou projektech ﬁe‰ily âVUT Praha, Univerzita
Karlova a Honeywell.
Nejvy‰‰í poãet ãesk˘ch úãastníkÛ, celkem jedenáct, se zapojil do ﬁe‰ení zmínûného projektu s ãeskou koordinací CESAR, dále se po tﬁech
ãesk˘ch ﬁe‰itelích podílelo na ﬁe‰ení integrovaného projektu EMMA
a dvou projektÛ STP ENFICA-FC a AERONEWS. V jednom pﬁípadû se
na ﬁe‰ení projektu podíleli dva ãe‰tí úãastníci – v projektu STP Smart
Fuel ADSP. Ve zb˘vajících 37 projektech nalezneme po jednom ãeském ﬁe‰iteli. To pﬁedstavuje 59 úãastí z 28 organizací.

firma MTU Aero Engines, celkem jej v letech 2006 aÏ 2010 ﬁe‰í 41 ﬁe‰itelÛ. Projekt je zamûﬁen na problematiku leteck˘ch motorÛ, bûhem
jeho ﬁe‰ení by mûla b˘t navrÏena a ovûﬁena taková technická opatﬁení,
která pﬁinesou 6% sníÏení emisí CO2 a 16% sníÏení emisí NOX. âesk˘m zástupcem v tomto projektu je PBS Velká Bíte‰.
Projekty s ãesk˘mi ﬁe‰iteli mûly nejãastûji nûmeckého nebo francouzského koordinátora (po 11 projektech), v ‰esti pﬁípadech koordinátora
z Velké Británie. Tﬁi projekty koordinovaly organizace z Nizozemska,
po dvou projektech koordinovali ﬁe‰itelé ze ·panûlska, Belgie a Itálie.
Jeden projekt byl koordinován ãeskou organizací. Jednalo se o projekt
STP CESAR, zamûﬁen˘ na zdokonalení v˘vojov˘ch nástrojÛ men‰ích
letounÛ pro 5 aÏ 15 pasaÏérÛ s cílem sníÏit v˘vojové náklady a zkrátit
ãas potﬁebn˘ k uvedení v˘robku na trh. Projekt s rozpoãtem 34 mil. €
a dobou trvání tﬁi a pÛl roku koordinoval v letech 2006 aÏ 2009 praÏsk˘ VZLÚ. Projekt ﬁe‰ilo 39 ﬁe‰itelÛ ze 14 zemí. Nejvíce ﬁe‰itelÛ bylo
z âR – jedenáct, dále ‰est z Francie, ãtyﬁi z Nûmecka, tﬁi ze ·védska,
po dvou z Belgie, Itálie, ¤ecka, Polska a Velké Británie. Po jednom ﬁe‰iteli bylo z Rakouska, ·panûlska, Rumunska, Ukrajiny a Nizozemska.

Ze struktury nejv˘znamnûj‰ích ﬁe‰itelÛ i ãetnosti jejich koordinací
i úãastí je patrné, Ïe letectví je sektorem, kde hlavní trendy urãují velké
spoleãnosti. Charakteristick˘m rysem této priority je rovnûÏ to, Ïe projekty jsou rozpoãtovû i poãtem ﬁe‰itelÛ velmi rozsáhlé. Úãast âR v této
prioritû s velmi ostrou konkurencí a dominancí velk˘ch nadnárodních
v˘robních i v˘zkumn˘ch organizací je moÏno hodnotit velmi pozitivnû. Zastoupení âR v kaÏdém pátém projektu je pﬁíznivé, velk˘m úspûchem bylo získání koordinace v˘zkumného projektu CESAR, na jehoÏ
ﬁe‰ení se mimo koordinátora podílel i rozsáhl˘ t˘m ﬁe‰itelÛ z âR.
Pﬁíznivá je rovnûÏ orientace ãesk˘ch ﬁe‰itelÛ na v˘zkumné projekty
a rovnomûrné pokrytí jednotliv˘ch v˘zkumn˘ch oblastí.

Podle poãtu úãastí bylo nejúspû‰nûj‰ím ﬁe‰itelem VZLÚ Praha, kter˘
ﬁe‰il 14 projektÛ (z toho jeden koordinoval), VUT Brno (osm projektÛ),
PBS Velká Bíte‰ (ãtyﬁi projekty), ¤ízení letového provozu a Evektor (po

MARTIN ·KARKA,
TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR,
SKARKA@TC.CZ

Specifické projekty 6. RP pro MSP v oboru dopravy
V rámci specifick˘ch projektÛ pro MSP bylo v 6. rámcovém programu
(6. RP) v letech 2002 aÏ 2006 vybráno pro financování celkem 390 projektÛ kooperativního v˘zkumu urãen˘ch pro malé a stﬁední podniky
(MSP). Dále bylo pro realizaci vybráno 82 projektÛ kolektivního v˘zkumu urãen˘ch pro asociace MSP. Abstrakty v‰ech ﬁe‰en˘ch projektÛ lze
nalézt ve sborníku na www stránce http://ec.europa.eu/research/
sme-techweb/index_en.cfm?pg=publications.
ProjektÛ zamûﬁen˘ch na problematiku dopravy bylo v této horizontální prioritû ﬁe‰eno minimum. Celkem se jedná o devût projektÛ kooperativního v˘zkumu, projekt kolektivního v˘zkumu nebyl ﬁe‰en Ïádn˘.
Pﬁehled ﬁe‰en˘ch projektÛ je uveden v tabulce.
Projekty byly zamûﬁeny nejãastûji na problematiku silniãní dopravy
(v pûti pﬁípadech – DRIVESAFE, EXOCAT, INTELLICON, ISSEA,
Spotstir), Ïelezniãní dopravy (ve dvou pﬁípadech – CORPTUS
a U-RAIL), v jednom pﬁípadû na letectví (MAFFIX) a rovnûÏ v jednom
pﬁípadû na více druhÛ dopravy (WEATHER). Problematika lodní dopravy nebyla zastoupena vÛbec.
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Projekty byly koordinovány ve dvou pﬁípadech britsk˘m, ‰panûlsk˘m
nebo francouzsk˘m koordinátorem, po jednom projektu koordinovali
zástupci Rakouska, Litvy a Itálie. Pﬁekvapivû zde nenalezneme Ïádného
koordinátora z Nûmecka. âe‰tí ﬁe‰itelé se zapojili do ﬁe‰ení dvou projektÛ. Prvním z nich byl projekt CORPTUS, zamûﬁen˘ na vyvinutí nového
Ïelezniãního panelového systému. Tento systém je urãen pro tunely a jeho
cílem je umoÏnit snadn˘ pohyb bûÏn˘ch silniãních záchranáﬁsk˘ch a servisních vozidel v tunelu v pﬁípadû nehody vlaku nebo nûjaké jiné v˘jimeãné situace. Souãástí projektu byla i pﬁíprava panelÛ na instalaci komunikaãních a jin˘ch kabelÛ a rozvodu tlakové hasební vody. Projekt byl
koordinován rakouskou spoleãností Risk Assessment International. Na
ﬁe‰ení projektu se z âeské republiky podílely dvû firmy ãinné v oboru stavebnictví – MABA Prefa a Chládek a Tintûra. Akademická sféra byla v projektu zastoupena Vysok˘m uãením technick˘m Brno.
Druh˘m projektem s ãeskou úãastí byl projekt Spotstir, koordinovan˘
v˘znamnou britskou v˘zkumnou a technickou organizací TWI. Tato
firma má rozsáhlou expertní znalost v oboru svaﬁování a materiálového inÏen˘rství. Projekt byl zamûﬁen na ovûﬁení nové sváﬁecí metody
Friction Stir Spot Welding (FSSW) a její vhodnosti pro automobilové

Tabulka - Přehled řešených projektů 6. RP pro MSP v oboru dopravy
Akronym
projektu
CORPTUS

Název projektu

Poãet
ﬁe‰itelÛ

Koordinátor

âesk˘ ﬁe‰itel

Rakousko

VUT Brno
MABA Prefa
Chládek&Tintûra

Betonové Ïelezniãní panely pro vût‰í
bezpeãnost tunelÛ

12

DRIVESAFE

V˘voj 3D sledovacího zaﬁízení lidského oka

11

Francie

EXOCAT

Nov˘ katalyzátor v˘fukov˘ch plynÛ
spalovacího motoru

10

Litva

Inteligentní stejnosmûrn˘ napûÈov˘ konvertor
pro palivové ãlánky silniãních vozidel

8

Velká Británie

ISSEA

Zavedení spolehliv˘ch montáÏních modulÛ
do automobilového prÛmyslu

10

·panûlsko

MAFFIX

UpevÀování obrobkÛ pomocí
magnetoreologick˘ch kapalin

8

·panûlsko

Spotstir

V˘voj ruãního frikãního svaﬁovacího zaﬁízení
pro automobily

10

Velká Británie

U-RAIL

Bezkontaktní ultrazvukov˘ systém pro inspekci
kolejnic

12

Itálie

WEATHER

Systém vãasného meteorologického varování
pro pozemní dopravu

10

Francie

INTELLICON

VZLÚ

opravárenství. Uvedená metoda je
pouÏívána pro sváﬁení hliníku
a vysokopevnostní oceli. âesk˘m
ﬁe‰itelem v tomto projektu byl
V˘zkumn˘ a zku‰ební leteck˘
ústav.
Z uvedeného nízkého poãtu ﬁe‰en˘ch projektÛ se zdá, Ïe dopravní
v˘zkum je oborem spí‰e pro velké
organizace. Pro porovnání uveìme,
Ïe v rámci v˘zev, které v oboru
pozemní dopravy vyhlásilo DG
Research, bylo v letech 2002 aÏ
2006 vybráno pro financování celkem 145 projektÛ, v oboru letectví
bylo realizováno 181 projektÛ.
MARTIN ·KARKA,
TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR,
SKARKA@TC.CZ

Projekt KASSETTS jako řešení evropské logistické ICT sítě brokerů
Zejména v dobû ekonomické krize
se malé a stﬁední firmy snaÏí sníÏit
svoje náklady. âasto velmi opomíjenou poloÏkou jsou náklady na pﬁepravu zboÏí. ¤ízení logistiky mal˘ch
a stﬁedních podnikÛ (MSP) v zemích Evropské unie pﬁitom není optimální. V porovnání s velk˘mi firmami pﬁepravují MSP men‰í objemy
zboÏí. Nízká frekvence pﬁepravy vytváﬁí rozpt˘lené dopravní nároky
a produkuje velké mnoÏství nevytíÏen˘ch dopravních prostﬁedkÛ.
Italská spoleãnost ITL – Institut pro dopravu a logistiku, spoleãnû se
sedmi evropsk˘mi partnery, jeÏ náleÏí k zemím stﬁední Evropy, zahájila v rámci projektu KASSETTS iniciativu pro vybudování evropské sítû
informaãních a komunikaãních technologií (ICT) pro optimalizaci
a zdokonalení nákladní dopravy. Tento projekt je realizován prostﬁednictvím programu CENTRAL EUROPE a je spolufinancován
z Evropského regionálního rozvojového fondu (ERDF).
Projekt KASSETTS si klade za cíl ﬁe‰it logistické poÏadavky MSP vytvoﬁením
evropské ICT sítû brokerÛ. KaÏd˘ broker bude operovat v urãitém regionu
a bude spojovacím ãlánkem mezi MSP a logistick˘mi operátory. V rámci
projektu je vyvíjen speciální logistick˘ software, pro kter˘ budou mít v‰ichni úãastníci pﬁidûleno svoje specifické pﬁihla‰ovací heslo. V˘robní spoleãnosti budou do systému zadávat svoje poÏadavky na pﬁepravu zboÏí.

Dopravní spoleãnosti poskytnou informace o technick˘ch parametrech
sv˘ch vozidel a o jejich dostupnosti. Broker bude s vyuÏitím softwarového
vybavení seskupovat a optimalizovat poÏadavky MSP (pokud jde o vyuÏití
dopravních prostﬁedkÛ) a plánování tras na regionální a nadnárodní úrovni na základû destinací, mnoÏství a naãasování dopravy.
V praxi tento princip ﬁe‰ení logistick˘ch aktivit MSP jiÏ více neÏ rok
funguje v severní Itálii. Bûhem monitorování pﬁeprav byly zji‰tûny
úspory v nákladech MSP pﬁes 20 %. V˘sledkem je o 30 % ménû najet˘ch kilometrÛ a sníÏení poãtu jízd o 37 %.
Úãast v‰ech v˘robních i dopravních firem v projektu je zcela zdarma.
Zájemci o zapojení do projektu se mohou pﬁihlásit na uvedeném emailu. V pﬁípadû zájmu bude prezentován software pro plánování
logistick˘ch aktivit. Firmy mohou následnû bezplatnû vyzkou‰et sluÏby
brokera a ovûﬁit si úspory v logistick˘ch nákladech.
Dal‰í informace ohlednû projektu KASSETTS a následn˘ch v˘sledcích jsou
publikovány na oficiálních webov˘ch stránkách http://www.kassetts.eu.
JI¤INA VESELÁ,
CENTRUM DOPRAVNÍHO V¯ZKUMU, v. v. i., BRNO,
JIRINA.VESELA@CDV.CZ

Finské firmy odpovídají na recesi
Nejv˘znamnûj‰í finská organizace zamûﬁená na financování v˘zkumu,
v˘voje a inovací – Tekes – oznámila, Ïe finské spoleãnosti v˘raznû zv˘‰ily poÏadavky na podporu v˘zkumu a v˘voje. V období od ledna do
ãervna 2009 zaÏádaly o 391 mil. €, coÏ je o 43 % více neÏ ve stejném
období roku 2008. PoÏadavky nejvíce vzrostly v oblasti sluÏeb, potravin, energetiky, Ïivotního prostﬁedí a stavebnictví. Tekes uvolnil celkem
360 mil. €, z toho 217 mil. € smûﬁovalo do podnikatelského v˘zkumu
a v˘voje, zb˘vajících 143 mil. € na podporu projektÛ na univerzitách
a ve v˘zkumn˘ch ústavech. Projekty ukonãené v první ãásti roku vyús-

tily v pﬁibliÏnû 700 nov˘ch ãi inovovan˘ch v˘robkÛ nebo v˘robních
procesÛ a na jejich základû bylo podáno pﬁibliÏnû 400 patentÛ.
Veli-Pekka Saarnivaara, generální ﬁeditel Tekes, oznaãil za vynikající
skuteãnost, Ïe firmy jsou ochotné k modernizaci i bûhem hospodáﬁského poklesu, coÏ dokazuje nárÛst Ïádostí o podporu.
Dal‰í informace: http://www.tekes.fi
JANA âEJKOVÁ,
TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR
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Strategický plán pro energetické technologie – SET plán
V listopadu 2007 pﬁedstavila Evropská komise (EK) Strategick˘ energetick˘ technologick˘ plán (SET plán), kter˘ má pﬁispût k dosaÏení cílÛ EU
v oblasti sníÏení emisí skleníkov˘ch plynÛ, v˘roby energie z obnoviteln˘ch zdrojÛ a energetické úãinnosti stanoven˘ch pro rok 2020 a 2050.
Plán SET vymezuje ‰est klíãov˘ch oblastí budoucího smûﬁování v˘zkumu, v˘voje a demonstraãních aktivit: vûtrná energetika, solární energetika (fotovoltaika i koncentrovaná sluneãní energie), energetické vyuÏití biomasy (vãetnû biopaliv druhé generace a KVET, tj. kombinované
v˘roby elektﬁiny a tepla), distribuãní soustava (rozvodné sítû), zachycování a ukládání CO2 a udrÏitelné jaderné ‰tûpení.

2008 ãinily pÛjãky 2,2 mil. € na OZE a 0,7 mil. € na zv˘‰ení energetické úãinnosti), vyuÏití fondu Marguerite 2020 (energetika / klima,
doprava, OZE), RSFF pro projekty RP (OZE, CCS, energetická efektivita, doprava...), ELENA (udrÏitelná energetika).
Dále byl program konference rozdûlen do sekcí, které detailnû pﬁedstavily osm nejdÛleÏitûj‰ích technologick˘ch a prÛmyslov˘ch oblastí, souãasn˘ stav poznání a technologií, budoucí trendy a moÏná rizika v˘voje.
Sekce byly rozdûleny v souladu s oblastmi definovan˘mi v SET plánu: bioenergetika (energetické vyuÏití biomasy), zachycování a uchování CO2
(CCS), koncentrovaná solární energetika, fotovoltaika, energetická úãinnost – inteligentní mûsta, jaderná energetika, vûtrná energetika a inteligentní energetické systémy. V˘sledky paralelních sekcí, které jsou dílem
dány cíli stanoven˘mi v SET plánu a dílem prioritami Evropsk˘ch technologick˘ch platforem, byly shrnuty druh˘ den konference v plenární ãásti.

V ﬁíjnu 2009 zveﬁejnila EK svÛj odhad financování rozvoje v˘zkumu
a v˘voje nízkouhlíkov˘ch energetick˘ch technologií. Do roku 2020 bude
v Evropû nutné investovat 75 mld. € (roãnû asi 8 mld. €, coÏ je témûﬁ tﬁikrát tolik, neÏ je do této oblasti investováno v souãasnosti). EK oãekává,
Ïe se na financování budou podílet veﬁejn˘ i soukrom˘ sektor, a to na národní i evropské úrovni Tabulka – Investice do nízkouhlíkových technologií (odhad na 10 let)
(vãetnû pﬁispûní ES). Kromû technologií, které jsou
Technologie
uvedené v SET plánu, bude podpoﬁen i rozvoj
Vûtrná energetika
vodíkov˘ch technologií a palivov˘ch ãlánkÛ, enerSolární energetika
getické úãinnosti – zejména „iniciativa inteligentEvropské prÛmyslové
Energetické vyuÏití biomasy
iniciativy
ní mûsta“ a ãinnost tzv. Evropské aliance pro
Zachycování a uchování CO2
v˘zkum v oblasti energetiky (EERA), a základní
Distribuãní soustava energie
v˘zkum.
Konference k SET plánu 2009 – Stockholm
Ostatní iniciativy

V rámci ‰védského pﬁedsednictví EU se v ﬁíjnu
konala k SET plánu konference s podtitulem
„Energetická budoucnost Evropy“. Jejím cílem
bylo navrhnout postup pﬁi dosahování cílÛ stanoven˘ch v jednotliv˘ch
prioritních oblastech SET plánu a nastínit moÏnosti jejich financování.
Konference byla spolupoﬁádána EK a ·védskou energetickou agenturou
(SEA).

Vzhledem k politické dÛleÏitosti konference byly zahájení a úvodní
obecná plenární ãást vyhrazeny ﬁeãníkÛm z vrcholné ‰védské politiky
(Maud Olofsson, vicepremiérka a ministrynû pro podnikání a energetiku) a z EK vystoupili komisaﬁ Janez Potoãnik (DG RTD) a komisaﬁ
Andris Piebalgs (DG TREN). V plenární ãásti byly prezentovány a diskutovány moÏnosti financování nízkouhlíkov˘ch technologií. Tony
Hoff (pﬁedseda EERA) zdÛraznil, Ïe pﬁínos pﬁechodu na tzv. ãistou energetiku pﬁevy‰uje celkové náklady, které s ním budou spojeny, nicménû
právû finanãní náklady mohou b˘t jednou z brzd pﬁemûny stávajícího
energetického systému.
DÛleÏitou roli pﬁi tvorbû spoleãn˘ch koncepcí a spolufinancování aktivit vedoucích k jejich naplnûní podle nûj hraje partnerství veﬁejného
a soukromého sektoru (tzv. Public Private Partnership – PPP). Z jeho
pﬁíspûvku bylo zﬁejmé, Ïe z hlediska minimalizace nákladÛ pﬁechodu
na ãistou energetiku je nejvhodnûj‰í vysoké nasazení v oblasti VaV
a mezinárodní spolupráce ve VaV, kde bude orientovan˘ základní
v˘zkum financován pﬁeváÏnû z veﬁejn˘ch zdrojÛ, a ãím více se technologie pﬁiblíÏí trhu (aplikovan˘ v˘zkum), tím bude pﬁib˘vat soukrom˘ch
zdrojÛ. Jin˘mi slovy, je dÛleÏité, aby veﬁejné zdroje zajistily financování VaV ve fázi s vysok˘m technologick˘m rizikem, kdeÏto vysoké riziko spojené s komercializací by mûl nést prÛmysl (pﬁíp. soukromá sféra).
Juan Alario (zástupce ﬁeditele EIB) pﬁedstavil nejobvyklej‰í nástroje EIB
na podporu nízkouhlíkov˘ch energetick˘ch technologií (zamûﬁení prezentace bylo zejm. na OZE a energetickou úãinnost): pÛjãky (v roce
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Základní v˘zkum v energetice
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Stručně lze výsledky sekcí shrnout takto:
V oblasti energetického vyuÏití biomasy (bioenergetiky) bude VaV zamûﬁen jak na pﬁibliÏování nov˘ch technologií trhu, vãetnû rozvíjení konceptu biorafinerií, tak i zaji‰tûní spolehliv˘ch a udrÏiteln˘ch zdrojÛ biomasy,
které nebudou konkurovat potravináﬁské produkci. Do této oblasti patﬁí
jak vyuÏití biomasy pro v˘robu elektﬁiny a tepla, tak i v˘roba biopaliv
druhé generace nebo dal‰ích (chemicky) vyuÏiteln˘ch produktÛ.
Pro oblast CCS byla pﬁedstavena tzv. roadmap, jejímiÏ hlavními pilíﬁi jsou
ovûﬁování existujících a rozvoj levnûj‰ích a úãinnûj‰ích technologií.
V sekci byly pﬁedstaveny konkrétní moÏnosti financování projektÛ CCS
z evropsk˘ch zdrojÛ (7. RP, strukturální fondy, fond soudrÏnosti, EIB) i zdrojÛ národních (zejm. finance získané obchodováním s emisními povolenkami a z NER300 - prodeje rezervy emisních povolenek pro nové úãastníky
– tyto zdroje mají b˘t pouÏity na financování projektÛ OZE a CCS).
Solární energetika byla v rámci konference rozdûlena do dvou ãástí:
koncentrovaná solární energie a fotovoltaika. V obou oblastech je velk˘
dÛraz kladen na sniÏování cen a masivní rozvoj prÛmyslov˘ch aplikací jak centralizované, tak i decentralizované v˘roby energie.
Energetická úãinnost a úspory jsou podle zástupcÛ sekce nejlevnûj‰ím
zpÛsobem sniÏování emisí CO2, iniciativa Smart Cities (inteligentní mûsta)
nasmûruje VaV do oblasti nové generace vysoce energeticky efektivních
budov, inteligentních rozvodn˘ch sítí a inovativních ﬁe‰ení v dopravû.
V˘zkum a testování prototypÛ reaktorÛ IV. generace vãetnû metod na
dávkování paliva a v˘voje nov˘ch konstrukãních materiálÛ budou hlavními aktivitami v oblasti jaderného ‰tûpení do roku 2020. Tyto aktivity
mají zajistit moÏnost vyuÏití reaktorÛ v praxi v roce 2040. Rozvoj znalostí o potenciálu vûtrné energetiky v Evropû a v˘voji nov˘ch kompo-

nentÛ turbín, demonstrace turbín nové generace a testování offshore
vûtrn˘ch elektráren v rÛzn˘ch podmínkách a prostﬁedích jsou hlavní
VaVaI aktivity dal‰ího desetiletí v této oblasti.
Poslední sekcí konference byla oblast zamûﬁená na inteligentní rozvodné
sítû. Jak vyplynulo z pﬁíspûvkÛ a diskuse sekce, tﬁemi nejv˘znamnûj‰ími
aktivitami pro nadcházející období budou vytvoﬁení vnitﬁního trhu
v Evropû, spolehlivá integrace narÛstajícího mnoÏství energie z OZE
a ﬁe‰ení komplexních vztahÛ dodavatel - odbûratel (nabídky a poptávky).
Závûr konference opût patﬁil v˘znamn˘m ﬁeãníkÛm - pozitivní zhodnocení prÛbûhu konference a podûkování organizátorÛm i úãastníkÛm za
kvalitní pﬁínos VaV v oblasti udrÏitelné energetiky pronesl ﬁeditel SEA
Tomas Kaberger a zástupce ﬁeditele DG TREN Fabrizio Barbaso.

Více informací o konferenci je moÏné najít na webu SEA:
http://www.energimyndigheten.se/en/Press/News/SET-planConference-in-Stockholm-in-October/.
Dal‰í informace jsou k dispozici na stránkách http://ec.europa.eu/
energy/technology/set_plan/set_plan_en.htm (hlavní stránka projektu),
http://ec.europa.eu/energy/technology/set_plan/doc/2009_comm_
investing_development_low_carbon_technologies_en.pdf (financování
nízkouhlíkov˘ch energetick˘ch technologií), a http://www.eera-set.eu
(stránka EERA – Evropské aliance pro v˘zkum v oblasti energetiky).
ZDE≈KA ·USTÁKOVÁ,
TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR,
SUSTAKOVA@TC.CZ

Konference o vykazování úplných nákladů projektů
TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR USPO¤ÁDALO V PRAZE DNE 10. LISTOPADU 2009 KONFERENCI „FULL COSTING: BEST PRACTICE IN
EUROPE“. AKCE SE ZÚâASTNILO VÍCE NEÎ 110 POSLUCHAâÒ Z 11 ZEMÍ. P¤EDNÁ·EJÍCÍ SEZNÁMILI POSLUCHAâE S METODIKAMI POUÎÍVAN¯MI VE SV¯CH INSTITUCÍCH PRO VYKAZOVÁNÍ ÚPLN¯CH NÁKLADÒ PROJEKTU (TZV. FULL COSTING). SVÉ ZKU·ENOSTI S JEJICH
TVORBOU A IMPLEMENTACÍ P¤EDSTAVILI ZÁSTUPCI NIZOZEMSKÉ, BRITSKÉ, NùMECKÉ, RAKOUSKÉ A PORTUGALSKÉ UNIVERZITY A ·PANùLSKÉ SOUKROMÉ SPOLEâNOSTI. POZORNOST BYLA VùNOVÁNA TAKÉ ZKU·ENOSTEM S CERTIFIKACÍ METODOLOGIE OD EVROPSKÉ
KOMISE PRO ÚâELY 7. RP A POHLEDU EVROPSKÉ KOMISE (EK) SAMOTNÉ.
Problematice, kterou se konference zab˘vala, tj. vykazování úpln˘ch
nákladÛ, se detailnûji vûnovalo jiÏ ECHO 2/2009. V‰ichni pﬁedná‰ející na konferenci zdÛraznili, Ïe prvním nutn˘m krokem smûﬁujícím
k zavedení metodiky úpln˘ch nákladÛ je definice nepﬁím˘ch nákladÛ
neboli urãení, které náklady budou povaÏovány z pohledu instituce za
pﬁímé a které za nepﬁímé. Dal‰ím nezbytn˘m krokem je oãi‰tûní nepﬁím˘ch nákladÛ od nákladÛ, které jsou z pohledu poskytovatele povaÏovány za neuznatelné a od nákladÛ, které vnikly v souvislosti s jin˘mi ãinnostmi, neÏ jsou ãinnosti v˘zkumu a v˘voje (VaV). V prostﬁedí
univerzit se jedná pﬁedev‰ím o v˘ukovou ãinnost, u firem napﬁíklad
o v˘robu. Ve ‰panûlské spoleãnosti Telefónica byl tento problém vyﬁe‰en jiÏ pﬁed 20 lety, kdy do‰lo ke strukturálním zmûnám a vedení instituce rozhodlo oddûlit v‰echny v˘zkumné aktivity od nev˘zkumn˘ch
a realizovat je pouze v rámci jednoho samostatného subjektu.
Univerzity takto jednodu‰e své v˘ukové aktivity oddûlit nemohou a na
konferenci tak pﬁedná‰ející potvrdili, Ïe tento aspekt je jedním z dÛvodÛ vût‰í sloÏitosti metodik a ãasové nároãnosti jejich tvorby. Pro oddûlení nepﬁím˘ch nákladÛ souvisejících s ãinnostmi VaV od ostatních
ãinností a pro jejich rozpoãítávání na jednotlivé projekty je nutné
pouÏít urãité rozvrhové základny. Jsou vyuÏívány rÛzné základny, velkou roli jako rozvrhová základna sehrávají osobní náklady a odpracované hodiny. Ukázalo se a v panelové diskuzi potvrdilo, Ïe nejvíce
problematick˘m a diskutovan˘m aspektem je právû zaznamenávání
odpracované doby (v˘kaz práce, bûÏnû pouÏívan˘ termín timesheet).
Urãitá nechuÈ v˘zkumníkÛ (pﬁípadnû i administrativních pracovníkÛ)
k zaznamenávání a vykazování pracovní doby v podobû timesheet je
podle pﬁedná‰ejících na konferenci i podle studie Asociace evropsk˘ch univerzit jedním z hlavních problémÛ pﬁi zavádûní modelÛ úpln˘ch nákladÛ na evropsk˘ch univerzitách. Pﬁesto se pﬁedná‰ející shodli, Ïe informace o vykazovaní odpracované doby zamûstnancÛ na jednotlivé ãinnosti je pro tvorbu metodiky klíãová. Na konferenci byly
pﬁedstaveny rÛzné pﬁístupy k tomuto tématu, které odráÏejí snahu univerzit minimalizovat zmínûnou bariéru. Na Univerzitû Wageningen je
kladen velk˘ dÛraz na komunikaci s v˘zkumníky a spolupráci jiÏ ve
fázi tvorby metodiky. Univerzita Aveiro se snaÏí zjednodu‰it situaci
v˘zkumníkÛm pomocí nového softwaru, kter˘ automaticky zazname-

nává do timsheet informace zanesené jiÏ v jin˘ch systémech (docházkov˘ list, v˘uka, projektov˘ management). Ve Velké Británii na univerzitû Colege London nejsou timesheet poÏadovány vÛbec, jsou nahrazeny dotazníky (tzv. Time Allocation Survey), které musí b˘t v˘zkumn˘mi pracovníky vyplÀovány zhruba jednou za tﬁi mûsíce. Zástupce
EK k tomuto tématu poznamenal, Ïe záznam celkové odpracované
doby zamûstnance (tedy snímek celého dne, tj. v‰ech ãinností) je nutnou podmínkou pro úãely certifikace metodiky Evropskou komisí
v 7. RP (tzv. Certificate on Methodology, CoM). Tento zpÛsob je nejvhodnûj‰í a doporuãovan˘. Je tﬁeba si ale uvûdomit, Ïe minimální
podmínkou pro uznatelnost osobních nákladÛ v projektech 7. RP (tedy
bez ohledu na to, zde instituce aplikuje metodiky úpln˘ch nákladÛ
a Ïádá o certifikaci), je stále záznam odpracované doby na daném
projektu. Protikladem k souãasné situaci na univerzitách se ukázal pﬁístup ve spoleãnosti Telefónica. Zde je vyplÀování timesheet realizováno jiÏ dlouhá léta a je povaÏováno za bûÏnou praxi.
Pﬁístupy k vytváﬁení metodik úpln˘ch nákladÛ jsou podle informací pﬁedná‰ejících odli‰né v rÛzn˘ch zemích i rÛzn˘ch institucích. V Nizozemsku
vût‰ina univerzit zavedla metodiky jiÏ v roce 2008, do roku 2010 budou
úplné náklady kalkulovat jiÏ v‰echny univerzity. Spoleãn˘ postup nizozemsk˘ch univerzit spoãíval ve v˘mûnû informací a zku‰eností, na
jejichÏ základû si kaÏdá univerzita vyvinula metodiku vlastní. V Británii
mÛÏeme naopak mluvit o spoleãném národním pﬁístupu. JiÏ v roce 1999
zde byla vládou vytvoﬁena metoda TRAC (Transparent Approach to
Costing) a následnû v roce 2005 fEC (Full Economic Costing).
Nevyhovuje v‰ak plnû nûkter˘m souãasn˘m poÏadavkÛm EK, proto se
TRAC nyní na národní úrovni pﬁizpÛsobuje pro 7. RP. Britské univerzity
budou dodrÏovat celonárodní principy, ale zároveÀ si zapracují do interní metodiky specifika své instituce. V Rakousku zaãala b˘t vytváﬁena
metodika úpln˘ch nákladÛ na Univerzitû Gratz v roce 2005. Rakouská
konference rektorÛ se shodla na vhodnosti jejího vyuÏití v 7. RP v‰emi
rakousk˘mi univerzitami, následnû ale bylo od spoleãného národního
postupu upu‰tûno a nyní kaÏdá instituce pracuje samostatnû.
V Portugalsku vytváﬁejí univerzity metodiky samostatnû, podporou je jim
v‰ak relevantní národní legislativa. V Nûmecku je situace rÛznorodá
z dÛvodu odli‰n˘ch podmínek v jednotliv˘ch federálních státech.
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Zku‰enosti s procesem certifikace metodik úpln˘ch nákladÛ pro 7. RP
sdûlili na konferenci zástupci firmy Telefónica (vÛbec první organizace, která získala CoM), univerzity Heidelberg (ta pﬁedloÏila poÏadavek
EK a nyní ãeká na vyjádﬁení) a univerzity Gratz. Univerzita Aveiro plánuje metodiku pﬁedloÏit EK k certifikaci v brzké budoucnosti.
Holandské a britské univerzity spí‰e vyãkávají, aÏ bude s certifikací
více zku‰eností. Zatím EK udûlila CoM pouze 4 subjektÛm. V této souvislosti zástupce EK zdÛraznil, Ïe instituce by nemûly vytváﬁet metodiky úpln˘ch nákladÛ pouze z dÛvodÛ 7. RP a pro EK. Za snahami zavedení tûchto modelÛ by mûla stát na stranû instituce pﬁedev‰ím manaÏerská a strategická rozhodnutí a rostoucí potﬁeba znát své skuteãnû
vynaloÏené náklady. EK tedy doporuãuje vytvoﬁit metodiky nejdﬁíve
tak, aby plnû vyhovovaly manaÏersk˘m, kontrolním a rozhodovacím
potﬁebám konkrétních univerzit a aÏ následnû pﬁípadnû upravit pro
specifické poÏadavky 7. RP.

teãné personální a technické zaji‰tûní. V instituci by mûli b˘t urãeni
zamûstnanci (t˘m zamûstnancÛ) vûnující se tvorbû a zavádûní nov˘ch
systémÛ vãetnû zavedení patﬁiãné softwarové podpory. Metodiky
mohou b˘t úspû‰nû aplikovány pouze pokud existuje odpovídající
komplexní informaãní (a úãetní) systém. Pﬁedná‰ející také zdÛraznili
potﬁebu spolupráce s externími experty (auditory) a to pﬁedev‰ím tûmi,
co znají univerzitní prostﬁedí a projektové financování.
Neopomenutelná je vzájemná spolupráce v˘zkumn˘ch a administrativních pracovníkÛ a nutná podpora vedení univerzity. Je tﬁeba si uvûdomit, Ïe tvorba kvalitních metodik úpln˘ch nákladÛ je spojena
s potﬁebou dodateãn˘ch finanãních prostﬁedkÛ a dostatkem ãasu.
Prezentace a zápis z konference je moÏné nelézt na http://
www.fp7.cz/vice-o-financovani-7rp/detail-novinky/newid-4435/.
LENKA LEPIâOVÁ,

Na závûr konference shrnuli pﬁedná‰ející dÛleÏité aspekty pro úspû‰nou implementaci metodik úpln˘ch nákladÛ. K zásadním patﬁí dosta-

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR,
LEPICOVA@TC.CZ

Znalostní trojúhelník vzdělání – výzkum – inovace
Mezinárodní konference „The Knowledge Triangle Shaping the Future
of Europe“, která probûhla ve ‰védském Goteborgu na pﬁelomu srpna
a záﬁí, byla souãástí oficiálního programu ‰védského pﬁedsednictví EU.
Konference byla zamûﬁena na „znalostní trojúhelník vzdûlání – v˘zkum
– inovace“, tj. na vzájemné vazby a souvislosti mezi European Higher
Education Area (EHEA), European Research Area (ERA) a European
Innovation Area (EIA). Na konferenci bylo registrováno pﬁibliÏnû 300
úãastníkÛ, z toho osm z âeské republiky. Mezi úãastníky konference
byli i zástupci Spojen˘ch státÛ americk˘ch a âínské lidové republiky.
V˘znam konference byl zdÛraznûn tím, Ïe na zahájení vystoupili dva
komisaﬁi EU –
J. Potoãnik, komisaﬁ pro vûdu a v˘zkum, a J. Figel, komisaﬁ pro vzdûlání, kulturu a mládeÏ.
Konference reagovala na anal˘zu Evropské komise (EK), která v evropském znalostním trojúhelníku identifikovala tyto klíãové problémy:
- nedostatek inovace a podnikatelské kultury ve v˘zkumu a vysoko‰kolském vzdûlávání,
- fragmentace evropského v˘zkumu a vysoko‰kolského vzdûlávání,
- mal˘ podíl soukrom˘ch investic ve v˘zkumu,
- obtíÏn˘ transfer v˘sledkÛ v˘zkumu do komerãní oblasti, zejména do
mal˘ch a stﬁedních podnikÛ.

Pﬁíspûvky pﬁednesené na spoleãn˘ch plenárních zasedáních a diskuse
rozdûlené do celkem osmi paralelních semináﬁÛ vyústily ve formulaci
hlavních závûrÛ konference :
Ústﬁední role v evropském znalostním trojúhelníku pﬁipadne univerzitám a vysok˘m ‰kolám. Tyto instituce se budou nejen podílet na spoleãn˘ch v˘zkumn˘ch projektech, ale souãasnû budou také mezi sebou
soutûÏit o talentované studenty a zdroje financování. Univerzální
model ﬁízení vzdûlávání, v˘zkumu a inovací pouÏiteln˘ pro v‰echny
instituce nabízející vysoko‰kolské vzdûlání v rÛzn˘ch zemích Evropské
unie není k dispozici. Univerzity a vysoké ‰koly by se v‰ak mûly ﬁídit
takovou strategií, která bude podporovat spolupráci a personální mobilitu mezi nekomerãní a komerãní sférou. Napﬁíklad jedním z v˘znamn˘ch kritérií pro hodnocení a kariérní postup vysoko‰kolsk˘ch uãitelÛ
by mûla b˘t prokázaná schopnost efektivní komunikace s podnikatelsk˘m prostﬁedím.
Podrobnûj‰í informace jsou k dispozici na webové stránce
http://www.se2009.eu/en/meetings_news/2009/8/31/the_knowledge_
triangle_shaping_the_future_of_europe
EMIL KRAEMER,
TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR, KRAEMER@TC.CZ

ERAB vyzývá Evropu k „nové renesanci“
V˘bor pro Evropsk˘ v˘zkumn˘ prostor (European Research Area Board –
ERAB) uveﬁejnil dne 6. 10. 2009 první v˘roãní zprávu, která pﬁedstavuje
ambiciózní vizi evropského v˘zkumu do roku 2030. Zásadním poselstvím
publikace je volání po „nové renesanci“, tedy jakési revoluci v my‰lení, spoleãnosti i vûdû, která by umoÏnila ãelit klíãov˘m v˘zvám dne‰ní doby.
ERAB navrhuje soustﬁedit úsilí na ‰est hlavních pilíﬁÛ Evropského
v˘zkumného prostoru. Cílem je:
- skuteãnû spoleãn˘ Evropsk˘ v˘zkumn˘ prostor umoÏÀujícího voln˘
pohyb my‰lenek i jejich nositelÛ,
- Evropsk˘ v˘zkumn˘ prostor odpovídající na potﬁeby spoleãnosti pﬁi
ﬁe‰ení zásadních v˘zev,
- Evropsk˘ v˘zkumn˘ prostor zaloÏen˘ na sdílené zodpovûdnosti mezi
spoleãností a vûdou,
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- Evropsk˘ v˘zkumn˘ prostor otevﬁen˘ spolupráci veﬁejného a soukromého sektoru v oblasti inovací,
- Evropsk˘ v˘zkumn˘ prostor zamûﬁen˘ na dosaÏení v˘jimeãn˘ch
v˘sledkÛ,
- Evropsk˘ v˘zkumn˘ prostor podporující soudrÏnost.
Pro kaÏdou z uveden˘ch oblastí v˘bor rovnûÏ stanovil milníky, díky
nimÏ bude moÏné sledovat dosaÏen˘ pokrok. Podrobné informace
o ERAB: http://ec.europa.eu/research/erab/
Plné znûní zprávy: http://ec.europa.eu/research/erab/pdf/erab-firstannual-report-06102009_en.pdf
JANA âEJKOVÁ,
TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR

S ELEKTŘINOU A VODÍKEM POD KAPOTOU
Dopravní sektor, jemuÏ je vûnováno roz‰íﬁené téma
tohoto ãísla Echa, stojí na prahu nejvût‰í v˘zvy v historii. Závislost celé silniãní dopravy na ropû je takﬁka
absolutní. Omezené zásoby a dostupnost tekut˘ch
a plynn˘ch fosilních paliv jsou skuteãností, s níÏ je
tﬁeba poãítat, stejnû jako s riziky, spojen˘mi s nerovnomûrn˘m geografick˘m rozdûlením svûtov˘ch zásob.
JiÏ Jules Verne v románu Tajupln˘ ostrov, kter˘ vy‰el
poprvé roku 1874, ústy vzdûlaného inÏen˘ra pﬁi rozhovoru s jeho druhy pﬁedpovûdûl: „âím se tedy bude
topit, nebude-li uhlí?“ – „Vodou, ov‰em rozloÏenou
na její prvky,“ odpovûdûl Cyrus Smith. „Budou ji rozkládat snad elektﬁinou, která se stane mocnou a hybnou silou. Vûﬁím, Ïe vody bude vyuÏíváno jako paliva. Voda je uhlím budoucnosti.“ A i kdyÏ Jules Verne
psal o vodíku jako o „uhlí budoucnosti“, platí jeho
slova i jako vize „benzinu budoucnosti“, na jejímÏ
prahu stojíme.
Strategick˘ v˘zkum a v˘voj vodíkov˘ch technologií
pro pohon aut probíhá pﬁedev‰ím v USA a také
v ãásti Evropy jiÏ více neÏ dvû desetiletí. Od rÛzn˘ch
experimentálních modelÛ a demonstraãních vozítek
dospûl do fáze prototypÛ a prvních sérií úprav po
bûÏnû pouÏívaná vozidla s vodíkov˘m pohonem.
Také v rámcov˘ch programech evropského v˘zkumu
a v˘voje jsou jiÏ od 5. a 6. RP vodíkové technologie
zastoupeny v desítkách projektÛ se stovkami úãastníkÛ. âasto jsou partnery projektÛ i vûhlasné „olejáﬁské“ firmy. MoÏná nûkoho mÛÏe pﬁekvapit i ãasté
zastoupení Norska v tûchto projektech, nejen proto,
Ïe jde o zemi mimo EU, ale i o zemi, obdaﬁenou
zásobami ropy i zemního plynu v severomoﬁsk˘ch
nalezi‰tích. âeské zastoupení ve vodíkov˘ch projektech je mizivé. Pﬁesto, nebo právû proto, je dobré
vûdût, co se v Evropû v tomto oboru dûje.
Právû v Norsku se v kvûtnu 2009 uskuteãnil 24. kongres o elektropohonech automobilÛ, kter˘ ve
Stavangeru (mimochodem: pozemské základnû norského ropného prÛmyslu), zdÛraznil nástup vodíkové
technologie pro pohon aut. Kongresov˘ areál byl
cílem rallye aut pohánûn˘ch elektﬁinou, aÈ uÏ prostﬁednictvím zvenãí dobíjen˘ch akumulátorÛ, nebo
získávanou z vodíkov˘ch ãlánkÛ pﬁímo pod kapotou
vozidel. Za volantem jednoho ze soutûÏních vozÛ
absolvoval první etapu rallye i norsk˘ korunní princ
Hakon. Na 680 km dlouhé trase se startem v Oslo byl
pﬁi té pﬁíleÏitosti zahájen provoz nûkolika vodíkov˘ch
ãerpacích stanic, které jsou souãástí trasy
Scandinavian Hydrogen Highway, vedoucí v souãasnosti Norskem, ·védskem a Dánskem od Stavangeru
pﬁes Oslo, Malmö, KodaÀ aÏ do Rindkobingu na
západním pobﬁeÏí dánského Jutského poloostrova.
Tento projekt si klade za cíl udûlat ze Skandinávie
jeden z prvních regionÛ Evropy s funkãním systémem
silniãní dopravy, zaloÏené na vodíkovém pohonu.
Na trase rallye se pohyboval i mal˘ novináﬁsk˘ t˘m
z âeska. Nemusel projet v‰emi speciálními zkou‰ka-

Honda FCX CLARITY pohánûná elektrickou energií
z vodíkov˘ch palivov˘ch ãlánkÛ u nové ãerpací stanice
vodíku v Kodani.
Foto Michael Jensen, mj@world-photo.dk

mi, místo toho ale byly voleny zastávky na místech,
souvisejících s v˘zkumem vodíkov˘ch technologií.
V norském Institutt for energiteknikk (IFE) v Kjelleru,
kter˘ je úãastníkem nûkolika evropsk˘ch projektÛ
6. i 7. RP, je pﬁedmûtem zájmu kromû jiného
i v˘zkum skladování vodíku pro pouÏití v osobních
a uÏitkov˘ch automobilech. Hledá se ﬁe‰ení s optimálním pomûrem objemu nádrÏe, hmoty skladovaného vodíku, rychlosti plnûní a opakovatelnosti plnicích cyklÛ. Vodík mÛÏe b˘t skladován pod tlakem
350 nebo 700 bar jako plyn, pﬁípadnû zkapalnûn˘
pﬁi teplotû blízké absolutní nuly, coÏ je ov‰em technicky i energeticky velmi nároãné, nebo vázan˘
v pevn˘ch látkách, aÈ uÏ absorpcí, nebo chemickou
vazbou. Ve v˘zkumu a v˘voji vodíkov˘ch technologií se v˘raznû angaÏuje i nejvût‰í norská a nadnárodní spoleãnost StatoilHydro, podílející se také na
tûÏbû ropy a plynu ze severomoﬁsk˘ch nalezi‰È.
U svého provozu v Porsgrunnu, kde vyvíjí a vyrábí
elektrolyzéry pro v˘robu vodíku, také provozuje
veﬁejnou ãerpací stanici vodíku.
V prosinci 2009 se pak v Kodani t˘den pﬁed tzv. klimatick˘m summitem uskuteãnila na pÛdû dánského
parlamentu dal‰í konference k vodíkov˘m pohonÛm.
Byly pﬁi té pﬁíleÏitosti pﬁedstaveny vodíkové verze
osobních automobilÛ vûhlasn˘ch znaãek –
Mercedes, Fiat, Opel, Honda, Toyota i Honda.
Konference ukázala (a nûkolik autosalonÛ v závûru
roku potvrdilo), Ïe vodíkové a elektrické pohony jiÏ
pﬁekraãují práh reálného vyuÏívání v bûÏném provozu.
B¤ETISLAV KOâ,
REDAKCE ECHO

Tento článek vznikl za podpory Finančních mechanizmů EHP
a Norska a státního rozpočtu
České republiky prostřednictvím Fondu pro podporu
výzkumu.
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