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Třetí České dny pro evropský výzkum proběhly 24.- 26. října
2005 na několika místech v Praze. V Modré posluchárně Ka-
rolina  všechny účastníky přivítal Petr Kolář, náměstek mi-
nistryně školství ČR. Program tam pokračoval dalšími ucele-
nými programovými bloky a konference byla zakončena tře-
tí den jednáním v budově Senátu. (Podrobný referát
o průběhu akce přinášíme na str. 4 – 6).

První den byl zakončen netradiční formou veřejné de-
baty v kavárně Krásný ztráty s hlavním tématem „Co brání
českým výzkumným pracovníkům v aktivnější účasti v rám-
cových programech EU“ aneb „Proč čeští vědci neutrácejí
evropské peníze?“, jejíž uspořádání svěřili organizátoři spo-
lečnosti  Agora - Central Europe a spoluorganizátorem byly
i Lidové noviny. V úvodním panelu přednesli své názory  na
evropský výzkum a zejména na účast českých pracovišť
a přínos dosažených výsledků Ing. J. Kratochvíl, CSc., zá-
stupce ředitele Úřadu průmyslového vlastnictví, prof. Ing. V.
Mařík, DrSc., FEL ČVUT, prof. PhDr. M. Potůček, CSc., FSV
UK, člen programového výboru 6.RP, prof. Ing.V. Růžička,
DrSc., rektor VŠCHT, prof. MUDr. J. Syka, DrSc., předseda
Grantové agentury ČR, RNDr. I. Šanc, CSc., Styčná kancelář
Technologického centra pro VaV v Bruselu, RNDr. P. Šebo,
DrSc., Mikrobiologický ústav AV ČR, Doc. MUDr. V. Viklický,
CSc., Rada pro výzkum a vývoj.

Stalo se…

CZEDER – ČESKÉ DNY PRO EVROPSKÝ VÝZKUM, PRAHA 24. – 26. 10. 2005

Účastníky Českých dnů pro evropskou vědu
přivítal v Karolinu Petr Kolář, náměstek
ministryně školství ČR.

Mezi „panelisty“ zasedli (zleva) i Josef Syka – Grantová agentura ČR, Martin Potůček -
Centrum pro sociální a ekonomické strategie UK, Vlastimil Růžička – rektor VŠCHT a
Peter Šebo – Mikrobiologický ústav AV ČR.

Převážná část programu konference se
uskutečnila v Modré posluchárně
Karolina.

V následující debatě zaznělo z pléna ši-
roké spektrum i kritických názorů, je-
jichž jednotícím momentem bylo zřejmě
sdílené přesvědčení, že „účast ČR v ev-
ropském výzkumu by měla být vyšší“.
Každopádně debata naznačovala, že
řadu překážek si ČR vytváří sama, při-
čemž nejtypičtější problém představuje
nutnost hradit DPH v projektech 6. RP.
Pro tuto daň naprostá většina institucí
používá zdroje, které  mají primárně ji-
né určení, než aby sytily státní rozpo-
čet. O debatě referovaly Lidové noviny
dne 31. října 2005.

REDAKCE ECHO,
Foto Břetislav Koč



toto dvojãíslo ãasopisu ECHO vychází v závûru roku 2005,  kdy se za brit-
ského pfiedsednictví EU evrop‰tí státníci po velmi urputn˘ch jednáních
dohodli o rozpoãtu Evropské komise pro období 2007 -
2013. Britské pfiedsednictví usilovalo nejen o celkové sní-
Ïení rozpoãtu EK, ale zejména o zmûnu jeho struktury,
sníÏení dotací evropsk˘m zemûdûlcÛm a o zv˘‰ení ev-
ropsk˘ch v˘dajÛ na v˘zkum a v˘voj. Britové v‰ak uspûli
pouze ãásteãnû, kdyÏ Rada EU pfiijala dokument o fi-
nanãním  v˘hledu  (http://www.fco.gov.uk/Files/kfile/Fi-
nancialPerspective_16Dec.pdf), v nûmÏ se fiíká, Ïe v˘da-
je na VaV  by mûly rÛst tak, aby v r. 2013 byly o 75 % vy‰-
‰í neÏ v r. 2006. Ve snaze zv˘‰it  evropské v˘daje na VaV
dokument  doporuãuje, aby Evropská investiãní banka
disponovala 10 mld. €,  jimiÏ by se podílela na vysoce
rizikov˘ch nákladech na VaV.

I kdyÏ tedy nárÛst v˘dajÛ na evropsk˘ VaV bude mít slu‰nou dynamiku,
pfiece jen nelze oãekávat, Ïe  roãní v˘daje na 7. RP porostou tak, jak
pfiedpokládal pÛvodní návrh EK (viz ECHO 2/2005). Na to uÏ poukázal
komisafi Potoãnik na schÛzce pfiedstavitelÛ evropsk˘ch technologick˘ch
platforem (Brusel, 16. 12. 2005) s tím, Ïe je tfieba se více zamûfiit na pro-
ces formování priorit, ãemuÏ tûÏko rozumût jinak, neÏ co je tfieba ‰krt-
nout z pÛvodního návrhu 7. RP. V období hodnocení roku 2005 byl vy-
dán téÏ  Pfiehled investic do prÛmyslového v˘zkumu a v˘voje (http://eu-
iriscoreboard.jrc.es/scoreboard_2005.htm),  kter˘ uvádí 1400 firem
podle  v˘‰e jejich investic do VaV. Ty v souhrnu vynakládají roãnû na
VaV 315 mld. €. Z ãesk˘ch firem se do Pfiehledu dostaly jedinû âEZ,  kte-
ré se sv˘mi v˘daji  na VaV  fiadí na  408. místo mezi 700 evropsk˘mi fir-
mami uvádûn˘mi v pfiehledu.

V tomto ãísle referujeme o nûkolika  akcích,  které tak ãi onak reflektují ev-
ropsk˘ VaV v r. 2005. V závûru roku udûlila EK Descartesovu cenu za ev-

ropsk˘ VaV a za komunikaci o VaV. ECHO v této souvis-
losti blahopfieje prof. Robovi z praÏské Matematicko-fy-
zikální fakulty UK,  jehoÏ t˘m byl souãástí mezinárodního
konsorcia,  které se dostalo aÏ do finále Descartesovy  ce-
ny za VaV. Poznamenejme je‰tû, Ïe cenu za „komunika-
ci o VaV“ získal mezi jin˘mi i Bill Bryson za knihu „Teo-
rie témûfi v‰eho“, kterou pro ãeského ãtenáfie vydalo po-
hotovû nakladatelství Pragma (2005). Na domácí scénû
probûhly tfietí âeské dny pro evropsk˘ v˘zkum,  které pfii-
spûly k debatû o úãasti âR v evropském v˘zkumu. Není
pochyb o tom, Ïe „je co zlep‰ovat“ a v debatû byla v‰e-
obecná shoda v tom, Ïe základním pfiedpokladem úspû‰-
né úãasti je zv˘‰ení lidsk˘ch zdrojÛ pro VaV. 

V návaznosti na pfiede‰lé ãíslo se i tentokráte ECHO vûnuje  problema-
tice nástrojÛ  pro zacházení s du‰evním vlastnictvím a to v ãlánku o da-
tabázi patentÛ, kter˘  redakci zaslal Úfiad prÛmyslového vlastnictví.

ECHO zavr‰ilo první  úpln˘ kalendáfiní rok své existence. Redakce má
signály, Ïe „ECHO se ãte“ a chce proto podûkovat ãtenáfiské obci za zá-
jem a ujistit ji, Ïe vítá v‰echny podnûty ke zlep‰ení úrovnû tohoto ãaso-
pisu, neboÈ v˘znam  evropského v˘zkumu a v˘voje neustále roste. Re-
dakce zároveÀ dûkuje v‰em  autorÛm za pfiíspûvky a chce tímto vyjádfiit
své pfiesvûdãení, Ïe spektrum pfiispûvatelÛ se bude roz‰ifiovat. V‰em pak
pfiejeme smyslupln˘mi aktivitami naplnûn˘, a proto úspû‰n˘ rok 2006.

VLADIMÍR ALBRECHT,
REDAKâNÍ RADA ECHO

Vážení čtenáři,
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Konferenci zahájil doc. Dr. P. Koláfi, CSc., námûstek ministrynû ‰kolství.
ZdÛraznil v˘znam mezinárodní spolupráce ve VaV,  jejíÏ rozsah neustá-
le roste. Zmínil oborové odli‰nosti v reakcích na v˘zvy k této  spoluprá-
ci  a potvrdil odhodlání M·MT vytváfiet  pfiíznivé podmínky pro pfiípravu
projektÛ (napfi. M·MT i nadále  finanãnû podpofií administrativnû nená-
roãnou formou pfiedkladatele v˘znamn˘ch projektÛ do rámcov˘ch pro-
gramÛ).  Na KoláfiÛv projev navázali  pfiedstavitelé odboru mezinárodní
spolupráce ve VaV Ing. P. Kfienek, CSc., a RNDr. M. Chvojka, CSc., ktefií
pfiedstavili celou ‰ífii pfiíleÏitostí k mezinárodní spolupráci ve VaV. Zab˘-
vali se nejen  6. RP, pfiípravou 7. RP a ostatními programy Spoleãenství
(COST, EUREKA),  ale  i programy a projekty, které bûÏí v rámci  bilate-
rální spolupráce âR s druh˘mi zemûmi.  

RNDr. V. Albrecht, CSc., z Technologického centra pfiedloÏil  rozsáhlou
mezinárodní statistickou komparaci  úãasti âR v první tfietinû 6. RP. Me-
zi  mnoha jin˘mi statistikami ukázal,  Ïe podle  samotného  poãtu úãast-
níkÛ se âR nachází na 17. místû mezi zemûmi EU-25,  pfii pfiepoãtu na
1 mil. obyvatel pak  dokonce aÏ na 22. místû. Pokud jde o celkovou hod-
notu kontrahovan˘ch prostfiedkÛ, je âR na 17. místû,  pfii pfiepoãtu na
jednoho úãastníka pak na 20. místû.  T̆ my âR se úãastní projektÛ s ne-
dostateãnou kapacitou,  neboÈ mají ze v‰ech zemí EU-25 v prÛmûru nej-
niÏ‰í podíl na rozpoãtech  projektÛ. 

Pfiípravû sedmého rámco-
vého programu se vûno-
val Dr. Z. Stanãiã z Evrop-
ské komise. Stanãiã,  kter˘
je zástupcem fieditele DG
Research, nejdfiíve pfiipo-
menul v˘znam 7. RP pro
obnovenou Lisabonskou
strategii,  s níÏ  EK pfii‰la
na poãátku tohoto roku.
Právû z hlediska této stra-
tegie je zfiejmé,  Ïe skoko-
v˘ nárÛst rozpoãtu  (tj.
zdvojnásobení  roãních
v˘dajÛ v porovnání se
souãasn˘m 6. RP) je pro
dosaÏení cílÛ nezbytné.

V rozsáhlé diskusi Stanãiã
uvedl, Ïe i pfies souãasnou
rozpoãtovou  nejistotu,
bude  EK hájit  souãasn˘

ambiciózní návrh 7. RP (viz ECHO 2/2005),  neboÈ „ústupové varianty“
by pfiedjímaly rezignaci na cíle Lisabonské strategie. J. D. Malo z Evrop-
ské komise podal detailní pfiehled „agendy zjednodu‰ení“,  kterou inici-
oval komisafi Potoãnik. Jde o zjednodu‰ení procedur pfii podávání pro-
jektÛ v 7. RP,  zkrácení doby mezi podáním návrhu a rozhodnutím o je-
ho financování,  zjednodu‰ení  financování projektÛ (jednodu‰‰í definice
uznateln˘ch nákladÛ,  srozumitelnûj‰í  finanãní modely zejména u sítí
excelence,  ãastûj‰í vyuÏívání pau‰álních  pfiíspûvkÛ s niÏ‰ími nároky na
audity projektÛ, atd.) a to v‰e pfii souãasném dal‰ím posílení autonomie
fie‰itelsk˘ch t˘mÛ. 

Pfii jednání  národních kontaktních bodÛ vystoupili bûhem druhého dne
dal‰í odborníci ze sféry evropské vûdy a v˘zkumu. Ing. G. Kern (Fors-
chung und Förderungs Agentur, Rakousko) pohovofiil o zku‰enostech ra-
kousk˘ch t˘mÛ s úãastí ve velk˘ch projektech (IP a NoE); ukázal na pfií-
kladech konkrétních projektÛ  (napfi. TUNCONSTRUCT), Ïe  ãasto sk˘ta-
jí unikátní pfiíleÏitost k rozsáhl˘m aktivitám,  které by jinak nebylo moÏné
realizovat. Pau‰ální kritika, Ïe „fiízení velk˘ch mezinárodních konsorcií
spotfiebovává  pfiíli‰ velkou kapacitu v projektu“ tedy není na místû.   

Dr. V. Mal˘, nûmeck˘ delegát v programovém v˘boru  pro 3. tematickou
prioritu 6. RP, se téÏ vûnoval zku‰enostem  nûmeck˘ch t˘mÛ v IP a NoE
v oblasti nanotechnologií a materiálového v˘zkumu. I kdyÏ pro tuto ob-
last je typická malá úspû‰nost (ãi pfiíli‰ velk˘ poãet návrhÛ), Mal˘ ukázal,
Ïe uÏ nyní lze rozpoznat  velmi pozitivní dopad IP na  „inovaãní intenzi-
tu“ v cel˘ch  oborech.

Dr. M. Kedro, CSc., koordinátor národních kontaktních bodÛ na Sloven-
sku a vedoucí Centra pro rozvoj vûd a technologií – SARC, pfiedstavil nû-
kolik projektÛ,  které jsou vesmûs orientovány na posílení úãasti Sloven-
ska v evropském v˘zkumu a podal základní pfiehled úãasti slovensk˘ch
t˘mÛ v 6. RP. V˘sledky detailní anal˘zy úãasti Slovenska pak pfiednesla
M. Kedrová (SARC).

Dr. A. Slawinski (národní kontaktní bod pro 6. tematickou prioritu 6. RP, In-
stitute of Fundamental Technological Research) podal pfiehled úãasti pol-
sk˘ch t˘mÛ v projektech  zamûfien˘ch na energii, coÏ je jedna z vysok˘ch
priorit polského v˘zkumu a v˘voje. Polsko ustavilo síÈ ENERGY FUTURE
pro trvale udrÏitelné energetické systémy. Polské t˘my mají velk˘ zájem
o úãast  v projektech programu  Energie (podprogram 6. tematické priority),
nicménû dosaÏené v˘sled-
ky, které jsou nepochybnû
dobré,  Polsko nepovaÏuje
za dostaãující a chce pro-
to, aby v 7. RP existovaly
i speciální  projekty pro no-
vé ãlenské státy.

N. Koníãková (národní
kontaktní bod pro 5. tema-
tickou prioritu 6. RP, Tech-
nologické centrum AV âR)
se zab˘vala otázkami
uplatnûní v˘sledkÛ projek-
tÛ v 5. RP, tak i problema-
tikou hodnocení projektÛ
6. RP. Podle v˘zkumu TC
mají ãeské t˘my jen mini-
mální podíl na uplatnûní
v˘sledkÛ projektÛ rámco-
v˘ch programÛ. Pokud jde o druhé téma, Národní informaãní centrum pro
evropsk˘ v˘zkum se domnívá, Ïe po hodnocení projektu experty by pfii-
nejmen‰ím u velk˘ch projektÛ (IP, NoE) mûlo následovat „postevaluaãní
setkání“  konsorcia s evaluátory,   které by umoÏnilo  vyjasnit  sporné bo-
dy a pfiispûlo by tak k vût‰í objektivitû hodnocení. 

Ohlédnutí za třetími Českými dny pro evropský výzkum
LETOS SE KONFERENCE âESKÉ DNY PRO EVROPSK¯ V¯ZKUM, KTEROU ORGANIZOVALO M·MT A TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AKADEMIE
VùD âR,  KONALY UÎ POT¤ETÍ. PRVNÍ DEN POSKYTL P¤ÍLEÎITOST K ZEVRUBNÉ ROZPRAVù O 6. RP A P¤ÍPRAVù 7. RP, BùHEM DRUHÉHO
DNE JEDNALI JAK NÁRODNÍ KONTAKTNÍ PRACOVNÍCI, TAK I ÚâASTNÍCI BùÎÍCÍCH PROJEKTÒ O SV¯CH ZKU·ENOSTECH A KONEâNù
V PRVNÍ POLOVINù T¤ETÍHO DNE SE REPREZENTANTI T¯MÒ NANOROADMAP ZAB¯VALI OTÁZKAMI NANOTECHNOLOGIÍ V EVROPù. NA
ZÁVùR PAK PROBùHLA V BUDOVù SENÁTU  KONFERENCE O P¤IPRAVENOSTI âR NA SEDM¯ RÁMCOV¯ PROGRAM.
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âESKÉ DNY PRO EVROPSK¯ V¯ZKUM

Zoran Stanãiã (Evropská komise, zástupce
generálního fieditele pro v˘zkum)

(Foto B. Koã)

Andrzej Slawinski (Ústav pro základní v˘-
zkum polské Akademie vûd)



Odpolední workshop byl  organizován nûmeck˘m KOWI (www.kowi.de).
Nejdfiíve C. Labischová shrnula zku‰enosti z konzultací v oblasti  finanã-
ního fiízení projektÛ. K. Kohsová se pak zab˘vala otázkami konsorciálních
smluv a ostatních právnick˘ch nástrojÛ,  které je tfieba implementovat
k dosaÏení hladkého prÛbûhu projektÛ.  Workshop pokraãoval sdílením
zku‰eností úãastníkÛ projektu Gen-Sensor-Nanoparts, kter˘ koordinuje
univerzita v Brémách, a v nûmÏ velmi úspû‰nû participuje na implemen-
taci v˘sledkÛ.  Projekt pfiedstavila Dr. Meyerdirksová (Brémy) a o úãasti
ãeské firmy Generi-Biotech pohovofiil její fieditel RNDr. R. Haluza, CSc. 

Tfietí ãeské dny pro evropsk˘ v˘zkum byly zakonãeny konferencí,  kte-
rou ve spolupráci s Technologick˘m centrem uspofiádala kanceláfi  Se-
nátu âR. Doc. MUDr. Vladimír Viklick˘, CSc.,  zastupující Radu pro v˘-
zkum a v˘voj, v pfiíspûvku „V˘zvy nové Lisabonské strategie a vyhlídky
ãeského v˘zkumu a v˘voje“ zmínil, Ïe âR na novou Lisabonskou stra-
tegii, která je‰tû dále akcentuje roli v˘zkumu a v˘voje, reaguje Národ-
ním Lisabonsk˘m programem.  Program schválen˘ vládou  v záfií t. r. po-
ãítá se znaãn˘m nárÛstem státních v˘dajÛ na VaV. Z leto‰ních
16 mld. Kã by mûly tyto v˘daje plynul˘m rÛstem  dosáhnout v roce 2008
témûfi 26 mld. Kã,  pfiiãemÏ lze poãítat je‰tû s dal‰í podporou (pfiibliÏnû
7 mld. Kã roãnû) ze strukturálních fondÛ. Takto zv˘‰ená podpora VaV
bude smûrována zejména na úãelové financování a na  posílení VaV
v regionech.  Obdobnû jako  Lisabonská strategie bude i Národní Lisa-
bonsk˘ program podporovat propojování soukromého a vefiejného  ka-
pitálu pro VaV (public private partnership – PPP). Program posílí nástroje
pro ochranu du‰evního vlastnictví, má  pfiispût k rozvoji inovaãních ak-
tivit, vytvofiit kapacity pro transfer v˘sledkÛ VaV firem a technologií me-
zi firmami atd.  

Ke specifick˘m cílÛm tohoto programu patfií rozvoj kapacit pro VaV  (in-
frastruktur a lidsk˘ch zdrojÛ), posílení mobility mezi V·, AV a podniky,
zakládání center excelence, podpora ãinnosti  inovaãních MSP (lep‰í do-
stupnost zárodeãného financování by mûl zajistit tzv. seed capital a efek-
tivnûj‰í dostupnost relevantních informací),  vzniku spin-off firem atd.
Program má  pfiispût k realizaci  zásadních zmûn, napfi. k vytvofiení kli-
matu,  které  povede ke zv˘‰ení poãtu studentÛ v high-tech oborech. Vik-
lick˘ uzavfiel, Ïe to v‰e sice zlep‰uje vyhlídky ãeského v˘zkumu, ale ten
sám musí zlep‰it svou kvalitu,  kterou nejlépe odráÏí to, jak evropské t˘-
my usilují o zapojení ãesk˘ch pracovi‰È do spoleãn˘ch projektÛ.
RNDr. Jan Hru‰ák, CSc., kter˘  reprezentoval AV âR, uvedl ve svém sdû-
lení celou fiadu statistik charakterizujících potenciál ãeského systému
VaV. Mezinárodní komparace vesmûs ukazovaly,  Ïe je skuteãnû Ïádou-
cí, aby  dlouhodobû diskutovaná dynamika tohoto systému uÏ ze stádia

anal˘z, pfiedsevzetí a vizí, vstoupila do fáze realizací. V obdobném du-
chu se neslo sdûlení Ing. M. Janeãka, CSc., kter˘ reprezentoval jak ães-
ké organizace VaV, tak i Svaz prÛmyslu a dopravy âR.

Mezi zahraniãními  fieãníky vystoupil prof. Mantovani (Itálie),  kter˘  ve-
de projekt    NANOROADMAP, o nûmÏ referujeme zevrubnû v samo-
statném sdûlení. Mantovani   ukázal na ‰irokém spektru pfiíkladÛ, jak sil-
nou pozici dnes uÏ nanotechnologie mají: svûtov˘ obrat v nich uÏ pfie-
sáhl 100 miliard USD.
A. Slawinski (Polsko)  se vû-
noval  rozvoji technologic-
k˘ch platforem  v Polsku. Jest-
liÏe ãesk˘ Národní program
v˘zkumu byl ve své první fá-
zi silnû ovlivnûn 5. rámco-
v˘m programem,  navazuje
Národní rámcov˘ program
Polska na  trendy  formované
technologick˘mi platformami
a pfii formulaci sv˘ch priorit
VaV se tak Polsko pokou‰í ví-
ce vycházet z potfieb prÛmys-
lu. Ty mají zformulovat „stra-
tegickou v˘zkumnou agen-
du“ a mobilizovat zdroje pro
její realizaci. Od února leto‰-
ního má Polsko nov˘ zákon,
kter˘ reguluje  financování
vûdy,  zejména kofinancování  mezinárodních projektÛ. 

V závûru  seznámil Y. Dumont z Evropské komise posluchaãe s databá-
zí SINAPSE, o které ECHO informovalo uÏ dfiíve. Zde jen pfiipomeÀme,
Ïe databáze chce  soustfiedit  v‰echny relevantní politické dokumenty za-
mûfiené na podporu vûdy (Scientific INformAtion for Policy Support in
Europe) a umoÏnit snadnou elektronickou diskusi tûm, kdo s nimi pra-

cují.  SINAPSE má skuteã-
nû ‰iroké moÏnosti a bylo
jen ‰koda, Ïe kromû  se-
nátora Sequense,  kter˘
zásadním zpÛsobem pfii-
spûl k organizaci celé se-
nátní konference, uÏ v au-
ditoriu Ïádn˘ ãesk˘ politik
nebyl...

Tfietí âeské dny pro evrop-
sk˘ v˘zkum potvrdily po-
tfiebu specializované  kon-
ference, která je zamûfiena
na problematiku evrop-
ského v˘zkumu. âtvrté
ãeské dny pro evropsk˘
v˘zkum se budou konat
v fiíjnu 2006 opût v t˘dnu,

v nûmÏ si  âR pfiipomíná vznik moderního ãeského státu.

(Zájemci si mohou stáhnout pfiedná‰ky z webov˘ch stránek Technolo-
gického centra AV âR  http://www.tc.cz/detail/?pid=9&id=1574)

VLADIMÍR ALBRECHT,   

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR,

ALBRECHT@TC.CZ
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Na pÛdû Senátu pfiivítal úãastníky závûreãného programového bloku se-
nátor Richard Sequens. (Foto B. Koã)

Elvio Mantovani (Nanotec IT, Itálie)
(Foto B. Koã)

Yves Dumont (Evropská komise)
(Foto B. Koã)



Tak jako u v‰ech evropsk˘ch projektÛ, i zde bylo jednou z povinností kon-
sorcia vefiejnû ‰ífiit znalosti získané pfii implementaci projektu neboli se-
známit vefiejnost s obsahem vytvofien˘ch tfií technologick˘ch map. Vhod-
nou pfiíleÏitostí byla konference CZEDER - Tfietí ãeské dny pro evropsk˘ v˘-
zkum. Dopoledne tfietího dne konference v Modré posluchárnû Karolina
a ãásteãnû i odpoledne ve Vald‰tejnském paláci  byly vûnovány prezenta-
cím o projektu NANOROADMAP. Koordinátor projektu Elvio Mantovani
z italské konzultantské firmy AIRI/Nanotec IT ve svém vystoupení pfiiblíÏil
rozvoj nanotechnologií v rozhodujících zemích svûta a uvedl pfiitom, jak
jednotlivé zemû a Evropa jako celek  tento rozvoj financují z vefiejn˘ch
a soukrom˘ch prostfiedkÛ. âlenové vedoucích t˘mÛ pro tvorbu technolo-
gick˘ch map Juan Perez ze ‰panûlsko-holandské firmy Willems & van den
Wildenberg a Kristina Hartwig z nûmecké firmy VDI / VDE-IT pfiedstavili
technologickou mapu v oblasti materiálÛ a technologickou mapu v oblas-
ti zdraví a medicíny. Technologickou mapu v oblasti energetiky vytvofiil
t˘m pod vedením Ottilie Saxl z britského Institute of Nanotechnology a pre-
zentovala ji Jitka Kubátová z Technologického centra AV âR. 

Cílem projektu bylo ukázat, jaké aplikace nanotechnologií se podle ná-
zorÛ expertÛ dají oãekávat v nejbliÏ‰ích deseti letech v oblastech mate-
riálÛ, zdraví a medicíny a energetiky. Vypracované technologické mapy
v úvodu popisují pouÏitou metodologii, tedy sbûr a tfiídûní dat o nano-
technologiích v celosvûtovém mûfiítku, v˘bûr témat pro dotazování ex-
pertÛ a zpracování názorÛ expertÛ. Hlavní ãást technologick˘ch map je
odborná. Ukazuje pfiednosti vybran˘ch technologií, oãekávan˘ trend je-
jich v˘voje, moÏné aplikace a odhad doby komerãního uplatnûní. 

Technologická mapa MATERIÁLY 

Tato ãást projektu zpracovává ãtyfii témata: nanoporézní materiály, na-
noãástice / nanokompozity, dendriméry a tenké vrstvy / povlaky. Nano-
porézní materiály nacházejí aplikace jako membrány, katalyzátory, te-
pelné izolace, elektrody, senzory, biologické implantáty, materiály na
pouzdfiení léãiv a dal‰í. Podle názoru expertÛ se komerãnû uplatní nej-
dfiíve v energetice jako membrány a elektrody palivov˘ch ãlánkÛ a tepr-
ve pozdûji ve zdravotnictví a v chemickém prÛmyslu. Nanoãástice a na-
nokompozity se dají  aplikovat napfi. v energetice pro uskladÀování vo-
díku a jako katalyzátory, ve zdravotnictví v protiplísÀov˘ch preparátech
a jako kontrastní látky v metodû NMR, pfii v˘robû fiezacích nástrojÛ, pig-
mentÛ a samoãistících skel, v kosmetice, pfii v˘robû sportovních potfieb,
v elektronice pfii v˘robû magnetick˘ch pamûtí a vodiv˘ch povlakÛ a pfii
ochranû Ïivotního prostfiedí pro ãistûní vod a rekultivaci pÛdy. Podle ex-
pertÛ se v dohledné dobû dají ãekat aplikace v prÛmyslové v˘robû kata-
lyzátorÛ, antibakteriálních pfiípravkÛ, fiezn˘ch nástrojÛ, otûruvzdorn˘ch
povlakÛ, polymerních kompozitÛ obsahujících nanojíly, povlakovan˘ch
skel a obalÛ na bázi silikátÛ. Dendriméry lze pouÏít v katalyzátorech,
chemick˘ch a biologick˘ch senzorech, tonerech, akumulátorech, ma-
zadlech, v molekulární elektronice, ve svíticích diodách na bázi orga-
nick˘ch látek (OLEDs), ve zdravotnictví (umûlé cévy, cílená léãiva, dia-
gnostika). Odborníci se domnívají, Ïe cílem nejbliÏ‰ích komerãních apli-
kací bude medicína. Tenké vrstvy a povlaky se uplatÀují zejména
v elektronice ve velkoplo‰n˘ch displejích, pamûtech, transistorech, prv-
cích vyrábûn˘ch technologií imprint, ale také v optice jako samoãisticí,
antireflexní, fotochromní a elektrochromní vrstvy na skle, v energetice

v solárních, palivov˘ch nebo termoelektrick˘ch ãláncích a jako termo-
chromní izolaãní vrstvy a ve strojírenství jako otûruvzdorné povlaky. Pod-
le názoru expertÛ jsou nejblíÏe ke komerãnímu vyuÏití povlaky na skle
zaji‰Èující jeho tepelnou izolaci a samoãistûní.

Technologická mapa ZDRAVÍ A MEDICÍNA

Tato mapa zpracovává  ãtyfii témata: cílená léãiva,  molekulární zobra-
zování / biofotonika, bioãipy / rychl˘ screening / lab-on-a-chip a biomo-
lekulární senzory. Cílená léãiva, jejich pouzdfiení, transport a uvolÀo-
vání vyuÏívají nanoãástic rÛzného druhu, jak anorganick˘ch (fosfát vá-
penat˘, zlato, silikáty, magnetické ãástice), tak polymerních
(polysacharidy, polyakryláty, polylaktáty, konjugáty polymer-léãivo),
a rovnûÏ nanokrystalÛ a liposomÛ. 
Molekulárním zobrazováním a biofotonikou se rozumí zobrazování bi-
ologick˘ch procesÛ na bunûãné nebo subbunûãné úrovni v Ïiv˘ch orga-
nismech bez jejich ovlivnûní. Tyto metody byly vyvinuty pro diagnostic-
ké postupy, jako jsou NMR, ultrazvukové, nukleární a optické vy‰etfiová-
ní, a slouÏí nûkdy také jako léãebné metody, napfi. fotodynamická metoda
léãby nádorÛ. PouÏívané nanoãástice jsou dendriméry, lineární polymé-
ry, „mikrobublinky“ nebo fosfolipidy naplnûné léãivy. Pod pojmem bio-
ãipy se rozumí elektronicko-biologické mûfiicí prvky slouÏící pro v˘zkum
a diagnostiku. Jsou nejrÛznûj‰ího typu: DNA ãipy, proteinové ãipy, bu-
nûãné ãipy. Lab-on-a-chip je integrované zafiízení na bázi bioãipu pro-
pojeného s elektronickou, optickou a mechanickou inteligencí. Jeho vy-
uÏití je zejména v rychlém screeningu. Biomolekulární senzory jsou ana-
lytická zafiízení, která pfievádûjí biologické odezvy na elektrické signály.
Reagují na urãité vybrané molekuly podle toho, jaké biologické kompo-
nenty (enzymy, NDA, buÀky a bunûãné struktury) obsahují.

Technologická mapa ENERGETIKA 

Pfiedmûtem zájmu jsou v tomto oboru ãtyfii témata: solární ãlánky, termo-
elektrické ãlánky, dobíjecí baterie / superkondenzátory a tepelné izolace.
Solární ãlánky pfiemûÀují svûtelnou energii na elektrickou. Funkãním ma-
teriálem je pfiedev‰ím kfiemík (monokrystalick˘, polykrystalick˘, amorfní,
tenkovrstv˘). Dal‰ími pouÏívan˘mi materiály jsou selenidy (mûdi a india),
teluridy (kadmia) a arsenidy (galia). Vyvíjejí se rovnûÏ tzv. „dye sensitized
cells“. Podle názoru odborníkÛ by mûly b˘t tenkovrstvé kfiemíkové ãlán-
ky komerãnû vyrábûny jiÏ kolem roku 2014 a je moÏné, Ïe ve stejné do-
bû budou na trhu i solární ãlánky na bázi kfiemíkov˘ch nanokrystalÛ.
Hlavním problémem solárních ãlánkÛ, kter˘ bude nutno pfiekonat, jsou
vysoké náklady a nízká úãinnost. Termoelektrické ãlánky pfiemûÀují te-
pelnou energii na elektrickou nebo obrácenû elektrickou energii na teplo
nebo chlad. Hlavními materiály jsou vizmut, telur a antimon a jejich slou-
ãeniny, pfiípadnû smûsi. Ve stadiu v˘zkumu jsou dosud supermfiíÏky BiTe
/ SbTe a bismutové nanodráty. Obojí slibují komerãní aplikace v budouc-
nu. Dobíjecí baterie a superkondenzátory slouÏí k uskladnûní elektrické
energie, a to chemickou formou u baterií a prostfiednictvím náboje u kon-
denzátorÛ. Zkoumá se pouÏití nanokrystalick˘ch materiálÛ s velk˘m po-
vrchem a uhlíkov˘ch nanotrubic jako elektrodov˘ch materiálÛ s cílem
zv˘‰it v˘kon, Ïivotnost a rychlost nabíjení a vybíjení u baterií a kapacitu
u kondenzátorÛ. Velké komerãní uplatnûní je v pfienosné elektronice, ja-
ko jsou mobilní telefony, poãítaãe a kamery. Tepelné izolace staví barié-
ry pro tepelné ztráty vedením tepla. Intenzivnû jsou z tohoto hlediska stu-
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Projekt NANOROADMAP se představil na Českých dnech pro evropský
výzkum
JE TOMU PRÁVù ROK, KDY JSME V LO≈SKÉM 3. âÍSLE ECHA P¤EDSTAVILI EVROPSK¯ PROJEKT  NANOROADMAP V JEHO PRVNÍM ROCE
IMPLEMENTACE. LETOS PROJEKT DOSPùL K HLAVNÍMU V¯SLEDKU – K VYTVO¤ENÍ T¤Í TECHNOLOGICK¯CH MAP:  MATERIALS, HEALTH
AND MEDICAL SYSTEMS A ENERGY. 



Od  roku 2004 je Descartesova cena udílena ve dvou kategoriích. Jednak
za evropsk˘ v˘zkum, tedy za v˘zkumné v˘sledky, dosaÏené konsorcii slo-
Ïen˘mi z nûkolika národních t˘mÛ, a dále jde o cenu za komunikaci o vû-
dû, která je udûlována jednotliv˘m novináfiÛm. Celkovû je Descartesova
cena za v˘zkum dotována ãástkou 1 mil. € a cena za komunikaci pak
ãástkou 250 tis. €. V leto‰ním roce do‰lo k v˘znamné zmûnû v udûlová-
ní Descartesovy ceny, která je nyní udûlována v‰em  konsorciím, jeÏ se
z uÏ‰ího v˘bûru dostanou do finále. KaÏd˘ finalista v kategorii „za v˘-
zkum“ obdrÏí odmûnu ve v˘‰i 30 tis. €., finalista v kategorii „za komuni-
kaci“ pak 5 tis. €. Leto‰ní slavnostní udílení Descartesov˘ch cen probûh-
lo  v lond˘nské Královské spoleãnosti dne 2. prosince 2005.

Do uÏ‰ího v˘bûru pro udûlení  Descartesovy ceny za v˘zkum bylo no-
minováno 14  evropsk˘ch konsorcií. V jednom z nich, které spolu-
pracuje na projektu H.E.S.S. (High Energy Spectroscopic System -
http://www.mpi-hd.mpg.de/hfm/HESS/) pfii v˘zkumu vzdálen˘ch ob-
lastí vesmíru,  je i t˘m veden˘ prof. L. Robem  z Ústavu ãásticové a ja-
derné fyziky Matematicko-fyzikální fakulty UK. Toto konsorcium zís-
kalo cenu za úãast ve finále soutûÏe. Prof. Rob a jeho t˘m tak v˘-
znamnû pfiispûli k úspû‰né bilanci  âR. Descartesova cena je udílena
od roku 2000. PfiipomeÀme, Ïe poprvé získal – a to hlavní cenu -
v r. 2001 prof. Hol˘ z Ústavu organické chemie a biochemie  AV za
úãast v konsorciu, zamûfieném na  v˘zkum HIV-AIDS, pak v r. 2003
(opût hlavní cena) dr. Vondrák z Astronomického ústavu AV (konsor-
cium bylo zamûfieno  na  vysoké zpfiesnûní   pozice na zemském po-
vrchu). ECHO gratuluje prof. Robovi a jeho spolupracovníkÛm k té-
to uÏ tfietí odmûnû pro ãeská pracovi‰tû.

Hlavní Descartesovy ceny za v˘zkum pfiidûlila porota pûti konsorci-
ím, která rozvíjejí své aktivity v tûchto oblastech:

- v˘zkum, v˘voj a realizace nov˘ch materiálÛ („materiály s negativním
indexem“) s mimofiádn˘mi vlastnostmi, 

- v˘zkum vedoucí ke zcela nov˘m  objevÛm v klimatu a prostfiedí
v arktick˘ch oblastech, 

- dopad v˘sledkÛ v˘zkumu pulsarÛ na moderní fyziku,
- v˘zkum 130 vzácn˘ch genetick˘ch onemocnûní, která jsou oznaão-

vána jako primární poruchy imunity,
- zásadní zlep‰ení nadnárodních  sociálních v˘zkumÛ a pfiínos k ev-

ropskému sociálnímu pfiehledu (ESS). V tomto pfiípadû  byla DC po-
prvé udûlena  konsorciu aktivnímu na poli sociálních vûd a proto se
ESS vûnujeme v samostatném sdûlení –  viz následující pfiíspûvek.

Descartesovu cenu za vynikající  komunikaci o v˘zkumu  získalo pût
novináfiÛ: ·véd C. J. Sundberg za celoÏivotní velmi pfiesnou a jasnou
popularizaci vûdy, Dánka A. Andersenová za mimofiádnû jasné zpro-
stfiedkování komplikovan˘ch vûdeck˘ch disciplín laick˘m poslucha-
ãÛm, Belgiãan J. Van Hemelrijck za televizní seriál o práci v˘znam-
n˘ch vûdcÛ, Angliãan B. Bryson za inspirativní a zábavnou knihu „Te-
orie témûfi v‰eho“ a koneãnû Nûmec M. Seifert za velmi oblíbenou
pfiedná‰kovou fiadu „Dûtská universita“, která úspû‰nû stimuluje zá-
jem  mladé populace o vûdu. 

Obû Descartesovy ceny jsou udíleny v rámci programu Vûda a spo-
leãnost (http://www.cordis.lu/science-society/home.html). Podle pra-
covního programu byla v˘zva na DC  pro rok 2006 vydána letos
14. prosince s uzávûrkou 6. kvûtna 2006. Ceny budou opût dotovány
ãástkou 1,425 mil €, a budou odmûnûni nejen vítûzové, ale opût
i v‰echna   konsorcia  z finále.

VLADIMÍR ALBRECHT,

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR,ALBRECHT@TCCZ

Descartesovy ceny 2005
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Sociální vědy oceněny Descartesovou cenou za rok 2005
Letos poprvé byla udûlena Descartesova cena téÏ za v˘zkum v oblasti
sociálních vûd. Ocenûní získalo mezinárodní konsorcium za projekt Ev-
ropského sociálního prÛzkumu (European Social Survey, ESS) vedené
profesorem Roger Jowellem z Centra pro komparativní sociální prÛzku-
my na lond˘nské City University. T̆ m vytvofiil jedineãnou vûdeckou me-
todologii pro mapování zmûn sociálních postojÛ a chování ve 26 ev-
ropsk˘ch zemích. V˘sledky prÛzkumu jsou akademiky a politick˘mi ãi-
niteli vyuÏívány jako vûrohodn˘ zdroj dat o EU. Profesor Jowell se po
pfievzetí ceny vyjádfiil pro portál Cordis: „Tato cena je pro sociální vûdy
nesmírnû dÛleÏitá. Je‰tû pfied pûti lety bylo nepfiedstavitelné, aby byla
nejvy‰‰í cena udûlena t˘mu pracujícímu v této oblasti. Ocenûní tak ref-
lektuje v˘voj, kterého bylo v sociálních vûdách dosaÏeno“.

Projekt Evropského sociálního prÛzkumu je navrÏen tak, aby zmapoval
a vysvûtlil interakci mezi mûnícími se evropsk˘mi institucemi a postoji,
pfiesvûdãeními a vzorci chování rÛznorodé populace Evropy. PrÛzkum
pokr˘vá pfies 20 národÛ a pouÏívá pfiitom mimofiádnû pfiísné metodolo-
gie. Je financován 5. a 6. rámcov˘m programem Evropské komise, Ev-
ropskou vûdeckou nadací (European Science Foundation) a národními

institucemi jednotliv˘ch zemí. Více informací o projektu je uvedeno na
webu ESS www.europeansocialsurvey.org.
Dal‰ími pûti partnery v t˘mu Rogera Jowella je norské v˘zkumné cent-
rum Norwegian Social Science Data Services, jehoÏ hlavním posláním
je zaji‰Èování informací pro norskou v˘zkumnou komunitu, nizozemsk˘
úfiad Social and Cultural Planning Office of the Netherlands, kter˘ fiídí
v˘zkum sociálních aspektÛ ve v‰ech oblastech vládní politiky, Amstero-
damská univerzita, Ústav pro v˘zkum sociálního a politického mínûní na
Katolické univerzitû v belgické Lovani a Centrum pro prÛzkumy, meto-
dy a anal˘zy (Zentrum für Umfragen, Methoden und Analysen) v nû-
meckém Mannheimu. 

Hlavními tématy prÛzkumu jsou média, sociální dÛvûra, politika, soci-
ální exkluze, náboÏenství, identita a lidské hodnoty, dále napfi. rodina
a práce, názory na zdraví ãi ekonomická etika v Evropû. V˘sledky jed-
notliv˘ch kol prÛzkumu jsou dostupné na webu ESS http://ess.nsd.uib.no

KLÁRA âERNÁ,
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dovány tzv. aerogely, vysoce porézní látky na bázi uhlíku nebo oxidu kfie-
miãitého, obsahující póry a ãástice men‰í neÏ vlnová délka svûtla. Druhou
zkoumanou technologií je povlakování skla tenk˘mi vrstvami oxidÛ india,
cínu, zinku, wolframu a vanadu, s termochromními, fotochromními a elek-
trochromními vlastnostmi.

Technologické mapy krátce popsané v tomto pfiíspûvku jsou uvedeny v pl-
ném anglickém znûní na webové stránce Technologického centra, t˘kají-
cí se 3. priority 6. RP.

J ITKA KUBÁTOVÁ,

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR, KUBATOVA@TC..CZ



Nanotechnologie nyní otevírají dfiíve naprosto nedosaÏitelné moÏnosti
zlep‰ení zdraví. Principiálnû je kvantitativní anal˘za pomocí sledování
reakcí nanotechnologick˘ch prvkÛ zatím nejcitlivûj‰í v biologické a lé-
kafiské praxi a lze jí stanovit aÏ 10-22 mol/kg Ïivé hmoty. Více neÏ tisíc
úãastníkÛ mûlo pfiíleÏitost diskutovat s experty v této oblasti a navázat
tak kontakty, tolik potfiebné pro vznik dal‰ích evropsk˘ch  projektÛ. Pfie-
hled témat konference s jejich anotacemi je uveden na adrese
http://www.euronanoforum2005.org/.

Úãast zástupcÛ velk˘ch firem, jako Philips, Siemens, General Electrics
nebo GlaxoSmithKline, jistû znaãí velkou atraktivitu a potenciál této
oblasti. Bûhem konference autofii zvefiejnili vizi evropské technolo-
gické platformy NANOMEDICINE, která je dostupná téÏ na
http://www.cordis.lu/nanotechnology/nanomedicine.htm. Za hlavní
témata oznaãili diagnostiku (in-vitro diagnostika a zobrazování in-vi-
vo), cílená léãiva (doprava a uvolÀování) a regenerativní medicínu.

Diagnostika

Velice zajímav˘ je v˘zkum spoleãnosti MagForce, která v pokroãilém sta-
diu klinicky testuje v˘voj Fe-nanoãástic pokryt˘ch vrstvou vyhledávající
cíl (napfi. podle koncentrace nádorov˘ch markerÛ). âástice mají díky své
velikosti rychlou difúzi v organismu a jejich distribuce je po zacílení pfies-
nû lokalizovaná pomocí poãítaãové tomografie. Nanoãástice jsou schop-
ny absorbovat stfiídavé magnetické pole o frekvenci 10 kHz, to zvy‰uje
jejich teplotu na 50 – 70°C, která je oznaãovaná jako ablaãní. Pacient
pfiitom necítí Ïádnou bolest, ani teplotu nebo lokální tlak. Vedoucí v˘-
zkumného t˘mu prof. Fuchs pfiedpokládá, Ïe klinicky vyuÏiteln˘ systém
MFH-300F bude komerãnû dostupn˘ jiÏ v roce 2007. V‰e naznaãuje, Ïe
tato technologie (www.magforce.com) povede k prodlouÏení  doby Ïi-
vota, a to i pfies zatím nevyfie‰enou otázku, co se dûje s ãásticemi po od-
stranûní nádoru.

Dal‰í perspektivní analytick˘ nástroj je systém kfiemenn˘ch mikrokonzolí
(microcantilever), aÈ uÏ na principu zmûny vibraãní frekvence, optického
vych˘lení nebo zmûny kapacity. Tûmito zpÛsoby lze detekovat reakce
gen/protein, antigen/protilátka a pfiítomnost plynu i v silnû koncentrovan˘ch
kapaln˘ch prostfiedích, kde dosavadní metody pouÏívající laser a optické
senzory jsou neúãinné. Pro tyto úãely je moÏno pfiipravit piezorezistivní ãle-
ny na konzolu nebo vyuÏít mûfiení kapacity mezi konzolou a blízkou elek-
trodou. V principu mÛÏe existovat celé pole konzolí (napfi. v potrubí) a ana-
lyzovat vÏdy jen jednu sloÏku. UvaÏuje se o moÏnosti pouÏití dal‰ích ma-
teriálÛ pro v˘robu konzolí, napfi. polymerÛ. Byla prezentována polymerní
konzole dotovaná fullereny, které tvofií vodivé dráhy. Fullereny se po vy-
ch˘lení oddálí, a tak dojde k rÛstu elektrického odporu konzole.

Cílená léčiva

Podle zástupcÛ GE Healthcare, USA, lze pfiedpokládat, Ïe do roku 2015
bude 50 % léãiv podáváno formou pouÏívající nanoãástice a nanopovr-
chy. Potenciální nosiãe jsou napfi. micely (jednoduché, sebeskladné),
dendrity (aktivní látka je umístûna v kavitû), nanoãástice, nanokapsle
a aerosoly. Kombinace nosiãÛ z nûkolika heterogenních sloÏek dobfie vy-

stihuje pouÏívan˘ název „coctail drug“. Cílené léãivo tak mÛÏe b˘t oba-
leno napfiíklad chemickou ochranou – lipidickou dvojvrstvou, a násled-
nû mechanickou ochranou, která zajistí i cílené umístûní léãiva (funkci-
onalizovaná uhlíková nanotrubka). 

Po zacílení léãiva je moÏno aplikovat napfi. magnetické pole, jehoÏ pÛ-
sobením nanoãástice umístûné v nosiãi jej roztrhnou a tak uvolní léãivo.
Dal‰í moÏnosti aktivace nanoãástic lze dosáhnout  zmûnou jejich sloÏe-
ní a pfiípravy. V principu je zatím moÏno vyuÏít MRI, laser, X-ray a ultra-
zvuk (viz http://www.nanobiotix.com/). Jin˘ zpÛsob podávání léãiv pfied-
stavují mikrokrystaly pokryté biologicky aktivními látkami (léãivy). Kry-
staly (sacharidy, aminokyseliny, soli) jsou pfiímo v mateãném roztoku
pokryty (sebeskladbou) léãivem, proteinem, peptidem, DNA, RNA a po-
dobnû. Pfii aplikaci aerosolem je moÏno léãit nosní a plicní choroby a dí-
ky velikosti krystalÛ léãivo smûrovat. Dal‰í zpÛsoby podávání léãiva spo-
ãívají v jeho navázání na fietûzec polymeru, coÏ je vhodné zvlá‰tû pro léã-
bu rakoviny, kdy je ãasto potfieba pouÏít nûkolik typÛ látek. Polymerní
konjugáty lze dokonce pouÏít i pro léãbu HIV/AIDS (pfiípravek Vivagele –
fáze I. klinického testování) nebo hepatitidy C (PEGASYS – jiÏ na trhu).

Regenerativní medicína

Dal‰í z autorského t˘mu vize platformy Dr. Pavesio se zab˘vala per-
spektivami regenerativní medicíny,  která vyuÏije kmenov˘ch bunûk
k regeneraci postiÏené tkánû. Úlohou  tkáÀového inÏen˘rství in-situ  bu-
de vyuÏívat bunûk pûstovan˘ch na inteligentních biomateriálech (napfi.
keratocyty na polymerech) a bioaktivních molekul (extracelulární poly-
merní membrána, aktivace bunûk rÛstov˘m faktorem a podobnû).

V˘zkum kmenov˘ch, a zejména embryonálních kmenov˘ch bunûk, je
samozfiejmû bedlivû sledován ‰irokou vefiejností. V Itálii dokonce pro-
bûhlo referendum o jejich pouÏívání ve v˘zkumu a pro malou úãast vo-
liãÛ nebyl v˘zkum podpofien. Z toho rovnûÏ vypl˘vá dal‰í potfieba in-
formovat vefiejnost o cílech v˘zkumu, ale zároveÀ pouÏívat realistické
termíny aplikace v˘sledkÛ v˘zkumu. Cel˘ proces komplikuje to, Ïe úãin-
nost nov˘ch léãebn˘ch metod nelze porovnávat se standardními postu-
py, neboÈ ãasto jde o velmi sloÏité postupy, ke kter˘m zatím není dosta-
teãné mnoÏství dat. Tím trpí i statistika souãasn˘ch lékafisk˘ch metod
a tento problém bude v˘raznûj‰í pfii zavádûní nov˘ch, nanobio-
technologick˘ch postupÛ.

Informovanost

Obecné závûry, které konference nabídla, obsahují napfi. poÏadavek na
dostateãnou a zodpovûdnou informovanost vefiejnosti o moÏn˘ch zpÛ-
sobech aplikace, ale i rizicích nanobiotechnologie. Zvlá‰tû pro jejich v˘-
zkum a aplikace v medicínû je bezpodmíneãnû zapotfiebí multidiscipli-
nární t˘m, kter˘ bude pracovat v trojúhelníku v˘zkum – prÛmysl - klini-
ka, a tak bude v Evropském v˘zkumném prostoru stále tfieba vût‰í
podpory spolupráce v˘zkumn˘ch pracovi‰È.

RUDOLF FRYâEK,

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR, FRYCEK@TC.CZ

Konference EuroNanoForum 2005 

KONFERENCE EURO NANO FORUM (EDINBURGH, UK, 5. - 9. 9. 2005) SE ZAB¯VALA 21 TÉMATY – OD PROBLEMATIKY TKÁ≈OVÉHO
INÎEN¯RSTVÍ, V¯VOJE LÉKÚ, P¤ES DIAGNOSTIKU A TECHNOLOGIE PRO MEDICÍNU A ZDRAVOTNICTVÍ, LÉâBU VROZEN¯CH
A DEGENERATIVNÍCH CHOROB, P¤ES RIZIKA PÚSOBENÍ  NANOâÁSTIC, AÎ PO ETICKÉ PROBLÉMY, KOMERCIALIZACI A MOÎNOSTI
MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE V OBLASTI NANOTECHNOLOGIÍ PRO ZDRAVÍ.  
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Od „Kvality a bezpečnosti potravin“ po „Bio-ekonomiku založenou
na znalostech“
CO SE OâEKÁVÁ OD ZEMùDùLSKÉHO A POTRAVINÁ¤SKÉHO V¯ZKUMU V 7. RP? ZATÍMCO TÉMATA PRIORITY KVALITA A BEZPEâNOST
POTRAVIN V 6. RP ODRÁÎELA ZEJMÉNA POT¤EBU KONCENTROVAT ÚSILÍ NA INTEGRACI EVROPSK¯CH PRACOVI·Ë PRO NALEZENÍ
V¯ZKUMN¯CH ¤E·ENÍ PROBLÉMÒ A POT¤EB SPOJEN¯CH S KVALITOU A BEZPEâNOSTÍ V RÁMCI CELÉHO POTRAVINOVÉHO ¤ETùZCE, JE
Z¤EJMÉ, ÎE V 7. RP V P¤IPRAVOVANÉ PRIORITù „POTRAVINY, ZEMùDùLSTVÍ A BIOTECHNOLOGIE“ NAJDE UPLATNùNÍ OBOROVù ·IR·Í
SPEKTRUM V¯ZKUMN¯CH PRACOVI·Ë.

Evropská komise pfiichází s konceptem podpory rozvoje evropské bio-
ekonomiky zaloÏené na uplatnûní znalostí, které pfiiná‰í rozvoj biolo-
gick˘ch disciplín a biotechnologií. Toto pojetí sv˘m zábûrem pfiesahu-
je pfiedcházející zamûfiení na kvalitu a bezpeãnost potravin. Bezpeãnost
potravin, aãkoliv jistû není namístû její dÛleÏitost jakkoliv podceÀovat,
je povaÏována za samozfiejm˘ poÏadavek kladen˘ na producenty po-
travin a i kdyÏ jí bude i nadále vûnována ve v˘zkumn˘ch programech
oprávnûná pozornost, dÛraz se stále více pfiesouvá na v˘zkum postojÛ
spotfiebitelÛ a odraz sociálních trendÛ, které ovlivÀují jejich rozhodo-
vání pfii v˘bûru potravin. 

Nové poznatky z oblasti nutrigenomiky, stejnû tak jako studium vzájem-
n˘ch vztahÛ mezi v˘Ïivou, fyziologií a psychologií povedou k v˘voji po-
travin nového typu, s prokazateln˘mi pfiízniv˘mi úãinky na zdraví. Po-
tenciál, kter˘ v tomto ohledu pfiiná‰í v˘zkum tradiãních a nûkter˘ch lo-
kálnû typick˘ch potravin, nebyl je‰tû plnû vyuÏit. V oblasti potravináfiské
technologie mÛÏeme oãekávat dal‰í integraci pokroãil˘ch technologií do
tradiãních v˘robních procesÛ s dÛrazem na postupy ‰etrnûj‰í k Ïivotní-
mu prostfiedí, ménû energeticky nároãné a efektivnûj‰í ve vyuÏití vedlej-
‰ích produktÛ v˘rob. 

V 6. RP byla problematika zemûdûlství, rybáfiství, lesnictví a v˘zkumu za-
mûfieného na tzv. „zelenou“ biotechnologii fie‰ena z pohledu rÛzn˘ch
aspektÛ v nûkolika tematick˘ch prioritách.  Souãasn˘ návrh zamûfiení pri-
ority „Potraviny, zemûdûlství a biotechnologie“ pro 7. RP je v tomto ohle-
du daleko komplexnûj‰í. Celá priorita sestává ze tfií základních pilífiÛ,
které vymezují okruhy problematiky, kterou byl mûl v˘zkum v budoucím
rámcovém programu fie‰it. Potfieba posílit konkurenceschopnost evrop-
ského agro-potravináfiského prÛmyslu bude zohlednûna v budoucích na-
vrÏen˘ch tématech, k jejichÏ formulaci také v˘znamnû pfiispûjí vytváfie-
jící se evropské technologické platformy, které jsou zatím ustanoveny
v následujících oblastech: rostlinná genomika a biotechnologie, lesnic-
tví a související prÛmysl, zdraví zvífiat, ‰lechtûní hospodáfisk˘ch zvífiat,
potraviny, akvakultury a prÛmyslové biotechnologie. NavrÏená témata
budou rozvíjet zejména poznání smûfiující k jasnû trÏnû uplatniteln˘m
v˘sledkÛm, o jejichÏ vyuÏití bude ze strany agro-potravináfiského prÛ-
myslu zájem.

Prvním z pilífiÛ tematického programu je UdrÏitelná produkce a fiíze-
ní biologick˘ch zdrojÛ v zemûdûlství, lesnictví, rybáfiství a akvakultu-
rách. Zamûfií se na v˘zkum, vyuÏití a rozvoj technologií, které mají

v názvu pfiíponu „-omika“, jako jsou genomika, proteomika, metabo-
lomika, a dále také na v˘zkum biologie systémÛ a konvergujících tech-
nologií, vãetnû vyuÏití biologické rozmanitosti mikroorganismÛ, zvífiat
i rostlin. Pozornost bude vûnována zdokonalení plodin a jejich zdraví,
rozvoji zemûdûlsk˘ch v˘robních systémÛ a studiu jejich interakcí,
zvlá‰tní dÛraz bude kladen na  ekologické zemûdûlství a na rozvoj udr-
Ïitelného, konkurenceschopného a multifunkãního zemûdûlství a les-
nictví a rozvoj venkova. V˘zkum bude zamûfien také na dobré Ïivotní
podmínky chovan˘ch zvífiat, nové ‰lechtitelské metody, lep‰í porozu-
mûní fyziologii a chování zvífiat, udrÏiteln˘ a konkurenceschopn˘ ry-
bolov a akvakulturu, zvládnutí infekãních chorob zvífiat vãetnû zoonóz
a bezpeãné odstraÀování Ïivoãi‰ného odpadu. Zohlednûna bude i po-
tfieba vytváfiení nástrojÛ pro implementaci pfiíslu‰n˘ch strategií, politik
a legislativy.

Druh˘ pilífi tematického programu bude úzce navazovat na 5. tema-
tickou prioritu 6. RP a bude zamûfien na problematiku potravin, zdra-
ví a kvality Ïivota. V centru pozornosti bude porozumûní postojÛm
a preferencím spotfiebitelÛ potravin a spoleãensk˘m trendÛm v této ob-
lasti. Zkoumány budou faktory ovlivÀující vztah k v˘Ïivû, zvlá‰tû v sou-
vislosti s potfiebou dosáhnout sníÏení v˘skytu nemocí a poruch souvi-
sejících s v˘Ïivou. Nedílnou souãástí aktivit bude také posílení inova-
cí v potravináfiském prÛmyslu a implementace pokroãil˘ch technologií
do tradiãních potravináfisk˘ch v˘rob. Zlep‰ení bezpeãnosti a kvality po-
travin zÛstává i nadále dÛleÏitou oblastí, která bude do v˘zkumn˘ch
témat zahrnuta. Stejnû jako v 6. RP bude vûnována pozornost rizikÛm
z Ïivotního prostfiedí, která prostfiednictvím potravinového fietûzce
ovlivÀují lidské zdraví.

Tfietí pilífi bude zamûfien na vûdy o Ïivé pfiírodû a biotechnologie a je-
jich vyuÏití pro v˘robu nepotravináfisk˘ch produktÛ a rozvoj prÛmy-
slov˘ch procesÛ. Zde bude v˘zkum zacílen na produkci biomasy, její
vyuÏití v energetice a prÛmyslu a její konverzi do produktÛ s vysokou
pfiidanou hodnotou. Rostliny nové generace budou slouÏit jako „to-
várny“ pro produkci napfi. enzymÛ, vitamínÛ, polymerÛ nebo surovin
pro farmaceutick˘ prÛmysl. Biotechnologie budou ve vût‰í mífie neÏ do-
sud uplatÀovány i v udrÏitelném lesnictví a dfievafiské produkci. Pod-
porováno bude také vyuÏití biotechnologií pro odstraÀování ‰kodliv˘ch
látek z vody a pÛdy. 

NAëA KONÍâKOVÁ,

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR, KONICKOVA@TC.CZ

Nové a vznikající vědy a technologie (NEST)

V souãasné dobû je otevfiena v˘zva FP6-2005-NEST-Path v tematicky zamûfiené iniciativû Pathfinder. Podrobnûj‰í informace o této v˘zvû lze na-
lézt na internetové adrese http://www.cordis.lu/fp6/nest.htm nebo v minulém ãísle ECHA. Uzávûrka v˘zvy je posunuta na 15. února 2006. 

ZDENùK KUâERA,

NÁRODNÍ KONTAKT PRO NEST, KUCERA@TC.CZ



10

P¤EDSTAVENÍ EVROPSK¯CH PROGRAMÒ

Zá‰titu nad semináfiem pfievzali europoslanci Miroslav Ouzk˘, místopfied-
seda EP a Milan Cabrnoch. S fungováním elektronického identifikátoru
a projektu internetového pfiístupu ke zdravotním informacím pacienta (IZIP)
se seznámila fiada europoslancÛ, ãlenÛ zdravotního v˘boru EP i zástupci
Evropské komise a ministerstev zdravotnictví ze zemí evropské pûtadvacít-
ky. Prezentace vzbudila pozitivní reakci i mezi pfiítomn˘mi posluchaãi z fiad
evropsk˘ch zdravotních poji‰Èoven. 
Kromû zástupcÛ IZIP se semináfie zúãastnili ministrynû informatiky
Ing. Dana Bérová, Ing. Petr Sláma, námûstek ministra zdravotnictví âR,
fieditelka VZP Ing. Jifiina Musílková a zástupci ostatních ãesk˘ch zdravot-
ních poji‰Èoven.

Dr. Gérad Comyn, v˘konn˘ fieditel odboru ICT for Health, Directorate Citi-
zens and Businesses, nám dává kompletní pfiehled aktivit v oblasti infor-
maãních technologií pro zdravotnictví: „V oblasti eHealth sledujeme dva
rÛzné smûry. Jeden je zaloÏen na technologiích, které vznikly v uplynul˘ch
15 letech, napfi. zdravotní karty, sítû kontaktních bodÛ. Nyní se chceme uji-
stit, zda jsou tyto technologie v ãlensk˘ch zemích pouÏívány v kontextu je-
jich zdravotnické politiky. SnaÏíme se, aby ãlenské státy tyto technologie
lépe pochopily a zab˘váme se tím, jak vytvofiit síÈ kontaktních bodÛ a zaji-
stit interoperabilitu tûchto sítí. Je to situace, kdy iniciativu jak vyvinout zdra-
votní kartu a elektronick˘ zdravotní záznam pfiebírají jednotlivé ãlenské ze-
mû. Na‰í hlavní aktivitou je dnes snaha vytvofiit systém, kter˘ by byl inter-
operabilní a jeho pouÏívání by usnadnilo mobilitu obãanÛ - pacientÛ
v rámci Evropy. Pacient by mûl mít ze zákona moÏnost si sám vybrat mís-
to, kde bude ãerpat specifickou zdravotní péãi a mûl by existovat informaãní
systém, kter˘ mu usnadní pohyb z místa na místo. Pokud napfi. ãesk˘ obãan
bude chtít jít na operaci do Nûmecka, jeho elektronick˘ záznam bude
z Nûmecka dostupn˘. Bude to jedineãné informaãní prostfiedí, které umoÏ-
ní pacientovi se obrátit v rámci EU kamkoliv“.

Dr. Comyn pokraãuje: „Kromû tûchto aktivit se snaÏíme identifikovat, kte-
ré technologie budou pfiínosem pro lékafiskou péãi v nejbliÏ‰ích deseti le-
tech. SnaÏíme se podporovat technologie, které usnadÀují Ïivot obyvatel,
napfi. z hlediska chronick˘ch nemocí, kter˘mi trpí. Dal‰ím smûrem je bio-
medicínská informatika. V˘znamnou aktivitou je to, co oznaãujeme po-
jmem virtuální ãlovûk. Oãekáváme, Ïe na základû znalostí, které máme
o lidském tûle, dokáÏeme simulovat jeho ãinnost na v‰ech moÏn˘ch úrov-
ních. Chirurg si pak bude moci na tomto virtuálním ãlovûku ovûfiovat po-
stup nároãné operace a podobnû. Je to zatím vize s horizontem  do roku
2020“.

„Jednou z hlavních v˘zev pfii na‰em snaÏení je zabezpeãení dat“, pokra-
ãuje zástupce zástupce Dr. Comyna, Dr. Ilias Iakovidis, Ph.D. „Co se t˘ãe
ochrany osobních údajÛ, má Evropa jeden z nejpfiísnûj‰ích zákonÛ na svû-
tû. Ten zakazuje bez speciálního souhlasu jakékoliv shromaÏìování dat
o pÛvodu ãlovûka, jeho zdravotním stavu, pohlaví a podobnû. Celé zdra-
votnictví je v tomto zákonû, kter˘ je Evropskou direktivou, podfiízeno spe-
ciálním pfiedpisÛm. Zdravotnická informatika pfiedstavuje speciální problém
a my velmi peãlivû sledujeme právní poÏadavky, které pak naopak pfiizpÛ-
sobují nové technologie tomuto právu. TakÏe máme velmi specifické akti-
vity v oblasti ochrany soukromí, nejen ve smyslu zabezpeãení dat, ale i pfii
testování konkrétních databází z hlediska moÏn˘ch nedostatkÛ a moÏného

úniku informací. Pracujeme tedy proaktivnû“. Snad právû s my‰lenkou na
data o pacientovi se téma náhle stáãí na pfiedchozí semináfi. „Dovolte mi fií-
ci nûco o projektu IZIP. V první fiadû bych vám chtûl pogratulovat k uspo-
fiádání toho semináfie. Mohli jsme vidût, Ïe koncepce a rozvoj projektu IZIP
jsou fenomenální“.

Ministrynû informatiky âR Dana Bérová na semináfii uvedla: „VyuÏívání
moderních informaãních a komunikaãních technologií (ICT) má v˘znam
nejenom pro ekonomiku, ale i pro kvalitu Ïivota celé spoleãnosti. Interne-
tov˘ pfiístup ke zdravotním informacím pacienta (IZIP) je konkrétním pfií-
kladem toho, jak vyuÏití ICT pfiispívá ke zkvalitnûní sluÏeb i v oblasti tak cit-
livé a osobní, jakou je péãe o zdraví. Jsem ráda, Ïe mohu projekt IZIP pod-
pofiit. Je dÛkazem toho, Ïe o sluÏby informaãní spoleãnosti je v âeské
republice zájem a Ïe se âeská republika mÛÏe v oblasti rozvoje informaã-
ní spoleãnosti porovnávat s ostatními státy Evropské unie“.

IZIP je systém, kter˘ jako komunikaãní kanál pouÏívá Internet. Pacient si
elektronickou zdravotní kníÏku zfiizuje dobrovolnû a na vlastní Ïádost. Je-
jím prostfiednictvím se mÛÏe stát dobfie informovan˘m nositelem sv˘ch
zdravotních dat. MUDr. Milan Cabrnoch o systému IZIP fiíká: „My‰lenka
vznikla v roce 1999 a na konci roku 2000 zaãaly první diskuse. Byla to do-
ba, kdy se ve zdravotním poji‰tûní zaãínaly objevovat první zpûtné vazby,
kter˘m se fiíká limity nebo také regulace. Neznamená to nic jiného neÏ zpût-
nou vazbu od poji‰Èoven ke zdravotnick˘m zafiízením, která fiíká, Ïe dané
zafiízení indikuje více péãe, vykazuje více nákladÛ neÏ je prÛmûr. V tu do-
bu zaãali lékafii a zdravotnická zafiízení pfiem˘‰let o tom, jak to udûlat, aby
se vyvarovali zbyteãn˘ch vy‰etfiení, zbyteãn˘ch laboratorních v˘konÛ, zby-
teãn˘ch rentgenÛ, zbyteãnû pfiedepisovan˘ch lékÛ, tzn. multiplicity, která
podle odhadÛ ãiní mezi 8 aÏ 25 % nákladÛ na lékafiskou péãi“.

Citlivá je otázka bezpeãnosti dat. Systém IZIP vûnuje této oblasti maximál-
ní pozornost. Zabezpeãení informací proti krádeÏi ãi zneuÏití je porovna-
telné se zabezpeãením úãtÛ v bankách, a tudíÏ neporovnatelnû vy‰‰í neÏ
napfiíklad v bûÏné kartotéce v ordinaci. V praxi je pfiístup k informacím
v elektronické zdravotní kníÏce povolen pouze po zadání identifikaãního
ãísla (PIN) a pfiístupového hesla. UÏivatel zdravotní kníÏky si mÛÏe pro zv˘-
‰ení bezpeãnosti dat vytvofiit navíc i své osobní heslo, nebo pouÏít k za-
bezpeãení vstupu i osobní certifikát. Do elektronické zdravotní kníÏky pa-
cienta mohou údaje zapisovat pouze zdravotniãtí pracovníci registrovaní
v systému IZIP. Provoz elektronick˘ch zdravotních kníÏek probíhá v soula-
du s ãeskou legislativou (zákon ã.101/2000 Sb., o ochranû osobních úda-
jÛ) a spoleãnost IZIP je registrována u Úfiadu pro ochranu osobních údajÛ. 

MUDr. Cabrnoch k tomu dodává: „První mezinárodní ocenûní získal
systém IZIP v loÀském roce, kdyÏ byl vybrán mezi 12 nejlep‰ích projektÛ
EIPA (European Institute of Public Administration) v oblasti e-Health admi-
nistrative support tools and services for citizens programu e-Health. Podle
sdûlení Ministerstva financí âR se jednalo o první projekt z âeské republi-
ky, jemuÏ se v EU dostalo tohoto prestiÏního ocenûní. Slavnostní vyhlá‰ení
probûhlo na poãátku kvûtna v Corku (Irsko) za úãasti nejvy‰‰ích pfiedstavi-
telÛ EU“.
V leto‰ním roce se projekt IZIP umístil mezi pûti nejlep‰ími svûtov˘mi pro-
jekty v soutûÏi World Summit Award 2005 (WSA) v kategorii e-Health.

Český projekt elektronické zdravotní knížky představen v Bruselu
„TECHNOLOGIE SE KOMPLIKUJÍ, HRANICE ZTRÁCEJÍ SMYSL“, ¤ÍKÁ HNED V ÚVODU NA·EHO SETKÁNÍ DR. INGO FRIEDRICH,
MÍSTOP¤EDSEDA EP, NA JEHOÎ LASKAVÉ POZVÁNÍ JSME DO BRUSELU P¤ICESTOVALI.  JE TO BEZPROST¤EDNÍ REAKCE NA NA·E P¤ÁNÍ
SEZNÁMIT SE S AKTIVITAMI EC V OBLASTI eHEALTH A DAL·ÍCH ·PIâKOV¯CH TECHNOLOGIÍ.  MÁME PRO TO DOBR¯ DÚVOD. NùKOLIK
DNÍ P¤ED NA·ÍM P¤ÍJEZDEM BYL V EVROPSKÉM  PARLAMENTU P¤EDSTAVEN âESK¯ PROJEKT ELEKTRONICKÉ ZDRAVOTNÍ KNÍÎKY NA
INTERNETU. 
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„Myslím si, Ïe ta my‰lenka není jedineãná co se t˘ãe technologie, to do-
káÏe napsat kaÏd˘ dobr˘ programátor“, fiíká poslanec Milan Cabrnoch.
„TûÏi‰tû  my‰lenky je jinde. V‰echny informaãní systémy ve zdravotnic-
tví, jsou orientovány smûrem lékafi – lékafi. V‰ude na svûtû fie‰í v˘mûnu
informací uvnitfi nemocnice, mezi nemocnicemi, smûrem nemocnice –
lékafii v terénu, lékafii v terénu mezi sebou, lékafii s lékárnou. Jedineãnost
IZIP je v tom, Ïe my vlastnû fiíkáme „dejme to pacientovi“ a tam, kam jde,
to nese s sebou, a to se zdá b˘t objevné, nikde na svûtû jsme za ta léta
nic podobného nena‰li, co by dávalo bez nûjak˘ch dal‰ích omezení ty-
to informace pacientovi s tím - naloÏ s nimi, jak chce‰, jsou to tvoje in-
formace a kdyÏ pÛjde‰ k nûjakému lékafii a nesdûlí‰ mu je, tak je to tvo-
je vûc. To se lékafiÛm ne vÏdycky líbí.“

Elektronickou zdravotní kníÏku si v âeské republice zfiídilo jiÏ více neÏ
700 tisíc lidí. Poãet zápisÛ ve zdravotních kníÏkách pfiesáhl 1,9 milionu.
Nejvy‰‰í podíl zdravotních kníÏek na poãet poji‰tûncÛ VZP âR je za-
znamenán na âeskokrumlovsku (21,8 %), ve Îìáru nad Sázavou
(21,3 %), v Mostû (21,1 %) a v Karlov˘ch Varech (21 %). Tempo rÛstu po-
ãtu zápisÛ v elektronick˘ch zdravotních kníÏkách se stále zvy‰uje. Za-
tímco prvního pÛl milionu zápisÛ bylo dosaÏeno po zhruba dvou letech
fungování systému IZIP, miliont˘ zápis pfii‰el jiÏ po dal‰ích osmi mûsí-
cích a na poslední pÛl milion zápisÛ byly zapotfiebí jiÏ pouhé tfii mûsíce.
Systému elektronick˘ch zdravotních kníÏek v souãasnosti vyuÏívá témûfi
sedm tisíc zdravotnick˘ch pracovníkÛ a je do nûj zapojeno celkem 23
nemocnic. S fiadou dal‰ích nemocnic IZIP o zapojení jedná.

Po poãáteãních fázích – první, kdy si lidé zakládali zdravotní kníÏky,
a druhé, kdy lékafii do elektronick˘ch zdravotních kníÏek zaãali nûco za-
pisovat – nastupuje fáze tfietí, kdy si  lékafi, pokud mu dáme autorizaci,
mÛÏe v té kníÏce ãíst.
„Já s nadsázkou fiíkám, Ïe tento systém má za úkol obrátit svût pacient –
lékafi, protoÏe informace jsou síla, a ten kdo má informace, kdo ví, co se
dûje, má v˘hodu. Nikdy nebudou pacienti rozumût lépe medicínû neÏ
doktofii, ale v úplnû jiném postavení jste, kdyÏ o tom nûco víte, neÏ ba-
biãka, která pfiijde z nemocnice a fiekne, oni mnû ani nefiekli, proã jsem
tam leÏela. Pfiijdete k doktorovi  vystrãíte na nûj koleno, podíváte se z ok-

na a on vám tam vrazí jehlu, nefiekne vám proã, to je chování o sto let
zpátky, kdy nemáte informace. My fiíkáme dejme mu je, dejme je tomu
ãlovûku, aÈ tfieba zaãne s tím doktorem vyjednávat, jestli mu tam tu jeh-
lu vrazí nebo ne, aÈ se zaãne ptát, proã je to dÛleÏité, jestli náhodou to
není zbyteãné a podobnû. Dnes  rozhodují lékafii o pacientech a my to
chceme posunout do role, a to fiíkám i tady v Evropském parlamentu, aby
se pacient rozhodoval a lékafii mu pfii tom rozhodování  radili a plnili je-
ho pfiání“, uzavírá poslanec EP Milan Cabrnoch.

„Koncepce odpovídá pfiesnû tomu, co v fiadû zemí v Evropû a USA chtû-
jí dûlat. SnaÏíme se jiÏ 15 let vytvofiit v‰eobecn˘ elektronick˘ distribuo-
van˘ zdravotní záznam, to znamená kamkoliv  se bûhem svého Ïivota
ãlovûk dostane, do rÛzn˘ch zemí, je doprovázen informací o tom, která
zdravotnická zafiízení, lékárny, laboratofie a diagnostická zafiízení nav-
‰tívil. To v‰echno chceme v budoucnosti propojit a jako lékafisk˘ portál
Google s povolením pacienta nabídnout lékafiÛm. To v‰ak je úkol na dal-
‰ích patnáct let. Meziãlánkem mÛÏe b˘t jak˘si krátk˘ záznam na Inter-
netu, kter˘ lékafi velmi rychle proãte. Praktick˘ lékafi v jiném mûstû se tak
napfiíklad dostane alespoÀ k nûjak˘m datÛm o pacientovi, coÏ je lep‰í
neÏ nic. Systém IZIP se této pfiíleÏitosti chopil a pouÏil data, která je tfie-
ba tak jako tak zaznamenávat pro úãely plateb poji‰tûní a uvedl tuto kon-
cepci do reálného Ïivota. Podobná aplikace uÏ bûÏí v Nizozemsku, ve
·védsku se pokou‰ejí o totéÏ a i v USA jsou velké plány zavést  takov˘
systém. Je to hezké téma a âeská republika mÛÏe b˘t v tomto smûru vel-
mi dobr˘m pfiíkladem. Po minulém semináfii jsem okamÏitû vyzval ex-
perty, aby odjeli do âeské republiky a analyzovali tento pfiíklad a publi-
kovali jeho pfiednosti na na‰í ministerské konferenci, která se uskuteãní
v kvûtnu pfií‰tího roku“, fiíká Ilias Iakovidis.

O tom, Ïe aktivity âeské republiky v této oblasti gradují, svûdãí mimo ji-
né  jiÏ tfietí roãník mezinárodní konference ISTSZ, zab˘vající se infor-
maãními sluÏbami a elektronickou komunikací ve zdravotnictví, kter˘ je
pfiipravován na 21. a 22. bfiezna pfií‰tího roku v Brnû.  

PETR BENE·, JITKA FABIÁNOVÁ,

âASOPIS CONVERGENCE

V‰echny informace o biotechnologiích v âeské republice na jednom mís-
tû – to je motto ojedinûlého internetového portálu www.gate2biotech.com,
kter˘ vytvofiilo Jihomoravské inovaãní centrum (JIC) ve spolupráci s vládní
agenturou CzechInvest. Portál je urãen zejména pro ãeské biotechnolo-
gické firmy, instituce, ale i zahraniãní subjekty a odbornou vefiejnost.

Pro oblast biotechnologií dosud centrální internetová adresa chybûla. Por-
tál Gate2Biotech by mûl usnadnit proces vyhledávání i komunikaci v rám-
ci sektoru, a to jak mezi ãesk˘mi subjekty navzájem, tak i ve vztahu ke
stávajícím ãi potenciálním zahraniãním partnerÛm. 

„Biotechnologie jsou jedním z nejperspektivnûj‰ích oborÛ. Prostfiednic-
tvím portálu Gate2Biotech chceme zviditelnit ãesk˘ biotechnologick˘ sek-
tor v zahraniãí, a napomoci tak ãesk˘m firmám, univerzitám i dal‰ím v˘-
zkumn˘m institucím v navazování mezinárodní spolupráce“, komentuje
úãast agentury v projektu René Samek, fieditel divize podpory investic
a aplikovaného v˘zkumu a dodává: „To by mûlo podpofiit pfiíliv investic
z této oblasti do âR“.

Náv‰tûvníci na anglicky psaném portálu najdou kompletní databázi ães-
k˘ch biotechnologick˘ch firem rozdûlenou podle jejich specializací, no-
vinky z oboru, poptávku i nabídky spolupráce ãi pracovních pozic v sek-

toru, pfiehled probíhajících v˘zkumn˘ch projektÛ nebo souvisejících me-
zinárodních konferencí, veletrhÛ a dal‰ích v˘znamn˘ch oborov˘ch udá-
lostí. Firmy podnikající v oboru tak mohou jednoduch˘m zpÛsobem na-
jít napfiíklad v˘zkumná pracovi‰tû nebo dal‰í partnery pro vyfie‰ení tech-
nologick˘ch problémÛ, se kter˘mi se pot˘kají. Praktick˘ je i pomûrnû
bohat˘ slovník biotechnologické terminologie, kter˘ je pfiístupn˘ zdarma,
stejnû jako v‰echny dal‰í sloÏky webové stránky Gate2Biotech. Tato není
ov‰em urãena v˘hradnû odborníkÛm, ale i ‰ir‰í vefiejnosti. Zájemci zde
mohou najít stanoviska specialistÛ k obecnû diskutovan˘m tématÛm, ja-
k˘mi jsou napfiíklad geneticky upravené potraviny, moÏnosti vyuÏití bio-
technologií v domácnostech, pfii likvidaci odpadÛ a podobnû. 

„Vûfiíme, Ïe portál Gate2Biotech v˘znamnû posílí postavení ãesk˘ch bi-
otechnologií a souãasnû se stane Ïivnou pÛdou pro dal‰í rozvoj oboru“,
fiekl Michal Kostka, biotech sector manager v JIC. 

ING. VLADIMÍR KUCHA¤, 

JIHOMORAVSKÉ INOVAâNÍ CENTRUM JIC, 

KUCHAR@JIC.CZ

TÁ≈A PERGLOVÁ,

CZECH INVEST, 

TANA.PERGLOVA@CZECHINVEST.ORG

Vše o biotechnologiích na portálu Gate2Biotech
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Proč používat esp@cenet (http://www.espacenet.com)?
Re‰er‰ní systém Evropského patentového úfiadu esp@cenet ne-
se podtitul „Databáze my‰lenek a nápadÛ“. MÛÏe pomoci zjis-
tit, zda je technické fie‰ení opravdu nové, je moÏné v nûm sle-
dovat inovaãní aktivity konkurence nebo najít subjekty, zamû-
fiující se na konkrétní oblasti zájmu uÏivatele. 

Esp@cenet byl vefiejnosti poprvé zpfiístupnûn v fiíjnu 1998 a od
té doby prodûlal fiadu zmûn, a to jak grafick˘ch, tak obsahov˘ch
ãi funkãních. TfiebaÏe primární cílovou uÏivatelskou skupinou
by mûli b˘t pfiedev‰ím pracovníci v oblasti vûdy a v˘zkumu, stu-
denti a zástupci mal˘ch a stfiedních podnikÛ, pro svou kom-
plexnost je velmi oblíben také mezi patentov˘mi zástupci a pra-
covníky patentov˘ch úfiadÛ. Nespornou v˘hodou báze je její ob-
rovsk˘ rozsah. V souãasné dobû umoÏÀuje voln˘ pfiístup k 50
milionÛm patentov˘ch dokumentÛ z celého svûta, pfiedstavují-
cích v˘voj techniky od roku 1836, pfiiãemÏ témûfi 17 mil. doku-
mentÛ má k dispozici rovnûÏ abstrakt v angliãtinû. 

Databáze dále zahrnuje 1,5 mil. faksimilí japonsk˘ch uÏitn˘ch
vzorÛ, 1 mil. faksimilí australsk˘ch patentÛ, pfies 207 tis. rusk˘ch
patentÛ od roku 1970 nebo 1 mil. dokumentÛ citované nepa-
tentové literatury (tzv. XP dokumenty). Databáze je pfiístupná
prostfiednictvím adresy http://www.espacenet.com (popfi. pfies stránky
Úfiadu prÛmyslového vlastnictví http://www.upv.cz a odkaz on-line da-

tabáze). Jakmile se objeví úvodní obrazovka, ukáÏe se po kliknutí na od-
kaz Access esp@cenet nabídka serverÛ, jejichÏ prostfiednictvím je moÏ-
né se k systému pfiipojit. Jsou to jednak Evropsk˘ patentov˘ úfiad, Evrop-
ská komise a následují jednotlivé patentové úfiady ãlensk˘ch zemí Ev-
ropské patentové organizace, vãetnû âeské republiky (obr. 1). V˘hodou
pfiipojení pfies národní servery je moÏnost komunikace s rozhraním v ná-
rodním jazyce, na druhou stranu zde není zaruãena pravidelná aktuali-
zace informací, pfiiãemÏ retrospektiva dostupn˘ch dat ãiní pouhé dva ro-
ky. Nejen z tohoto dÛvodu doporuãuji pfiipojovat se vÏdy pfies Evropsk˘
patentov˘ úfiad. 

Esp@cenet nabízí ãtyfii vyhledávací rozhraní: Quick Search, Advanced
Search, Number Search a Classification Search (obr. 2).

Pro vyhledávání podle klíãového slova, jména pÛvodce vynálezu nebo
jména organizace lze pouÏít Rychlé (Quick) vyhledávání. Pro ponûkud
sloÏitûj‰í re‰er‰i a kombinace více selekãních údajÛ je vhodné pouÏít

Roz‰ífiené (Advanced) vyhledávání. Pfii znalosti ãísla dokumen-
tu bude nalezen pfies Vyhledávání prostfiednictvím ãísla (Num-
ber Search). Pfii pouÏití znaku patentového tfiídûní ECLA a je-li
tfieba najít správnou tfiídu, slouÏí Vyhledávání podle tfiídûní
(Classification Search). 

Pfii pouÏití Roz‰ífieného vyhledávání (Advanced Search), lze pro
sestavení dotazu kombinovat rÛzná re‰er‰ní pole (napfi. klíãová
slova z názvu, jméno, popfi. název pfiihla‰ovatele, znak Meziná-
rodního patentového tfiídûní – viz obr. 3). V kaÏdém re‰er‰ním
poli mohou b˘t zadány aÏ ãtyfii v˘razy, které mohou b˘t propo-
jeny operátory AND, OR, NOT. V celé re‰er‰ní masce by se v‰ak
nemûlo vyskytnout více neÏ 21 termínÛ a 20 logick˘ch operáto-
rÛ. Vyhledávané v˘razy mohou b˘t zkracovány pomocí symbo-
lÛ ?, #, * (viz nápovûda „Quick Help“). Jednotlivá re‰er‰ní pole
jsou propojena operátorem OR (tuto logiku nelze pfienastavit). 

Pro získání optimálního re‰er‰ního v˘sledku je nejlep‰í vÏdy
pouÏívat „celosvûtovou“ (Worldwide) databázi a rÛzné kombi-
nace klíãov˘ch slov (pozor na synonyma, mnoÏná ãísla a spe-
lování!). Pfii hledání podle patentového tfiídûní je vhodné pro-

Zemû Faksimile Abstrakta ECLA

CH 1888, od CH 1 1970 1920

DE 1877, od DE 1 1970 1870, od DE 1

EP 1978 1978 1978

FR 1920 1970 1902

GB 1920 1918 1909

US 1836, od US 1 1970 1920

WO 1978 1978 1978

Obr. 1

Obr. 2

Tabulka - Rozsah dokumentace zemí minima PCT v esp@cenetu
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vést re‰er‰i dvakrát – jak podle znakÛ Mezinárodního patento-
vého tfiídûní, tak podle znakÛ ECLA. Ne u v‰ech dokumentÛ je
k dispozici název ãi abstrakt v angliãtinû. Proto tyto dokumenty
nebudou nalezeny podle klíãov˘ch slov a je tfieba provést re‰er‰i
i podle pfiíslu‰ného patentového tfiídûní z jiÏ úspû‰nû naleze-
n˘ch dokumentÛ. 

Po provedení re‰er‰e se zobrazí seznam v˘sledkÛ (Result list), ob-
sahující jednak informace o samotné re‰er‰i (napfi. poãet naleze-
n˘ch dokumentÛ, pouÏité selekãní termíny atd.), jednak seznam
nalezen˘ch dokumentÛ, které odpovídají zadan˘m kritériím (obr.
4). Rozsah údajÛ o dokumentu v seznamu v˘sledkÛ je moÏné mû-
nit pomocí tlaãítka „Compact“ v levém horním rohu obrazovky.
Pokud je nalezeno více neÏ 10 v˘sledkÛ, zobrazí se nejdfiíve prv-
ních deset dokumentÛ a pak je tfieba nalistovat dal‰ích deset. 

Úpravu  re‰er‰ních kritérií, s cílem dosaÏení lep‰ího v˘sledku re-
‰er‰e, umoÏní kliknutí na tlaãítko „Refine search“ vpravo nahofie.
Následuje návrat  na poslední re‰er‰ní masku obsahující pÛvod-

ní dotaz, takÏe není tfieba ji znovu celou vyplÀovat, a staãí pro-
vést pouze úpravu (napfi. vyplnûním dal‰ího re‰er‰ního pole atd.). 

Kliknutím na název dokumentu v seznamu v˘sledkÛ se zobrazí
dostupná data (obr. 5). K dispozici b˘vají i informace o právním
stavu (INPADOC legal status) a informace o patentové rodinû
(View INPADOC patent family). Tyto údaje je v‰ak lep‰í pova-
Ïovat spí‰e za orientaãní a pokud je tfieba vy‰‰í míra jistoty, je
lep‰í nechat si provést re‰er‰i pfiímo v databázi INPADOC. 

Kliknutím na „PÛvodní dokument“ (Original document) se zo-
brazí dokument v PDF formátu - pokud je samozfiejmû k dispo-
zici (obr. 6). Dokumentem lze prostfiednictvím ‰ipek v navigaã-
ní li‰tû listovat a je moÏné jej i vytisknout. Je tfieba upozornit, Ïe
tisk není právû pfiátelsk˘. Tisknout lze totiÏ pouze po jednotli-
v˘ch stránkách (tento princip platí i pro ukládání dokumentu),
coÏ mÛÏe zvlá‰tû u del‰ích dokumentÛ vyÏadovat ze strany tisk-
noucího uÏivatele vût‰í dávku trpûlivosti. Pro tisk slouÏí odkaz
„Print“ (nachází se v li‰tû vlevo nahofie nad názvem dokumen-
tu), nikoli ikona tiskárny v navigaãní li‰tû). Aby na obrazovce zÛ-
stal pouze samotn˘ dokument, je tfieba kliknout na odkaz „Ma-
ximise“. Pouze obrazové informace (v˘kresy z aktuálního do-
kumentu – viz obr. 7) se zobrazí kliknutím na odkaz „Mosaics“. 

Esp@cenet není „pouze“ re‰er‰ní databáze, ale nabízí i dal‰í,
pfiedev‰ím podpÛrné aplikace, jejichÏ smyslem je umoÏnit uÏi-
vateli vytûÏit maximum informací. Pro úplné zaãáteãníky je to
napfi. moÏnost staÏení a tisku uÏivatelské broÏury - k dispozici
je jiÏ i ãeská jazyková verze - ãi modul pro e-learning (v levém
menu pod odkazem „Get assistance“). Zde je moÏné projít si
prezentace základních tematick˘ch okruhÛ, které jsou vÏdy za-
konãeny interaktivním testem. V nûm si uÏivatel mÛÏe sám ovû-
fiit, jak vstfiebal nové informace (obr. 8a, 8b, 8c). 

Pro ty, ktefií uÏ systém více ãi ménû úspû‰nû uÏívají, je urãeno
tzv. „esp@cenet forum“, kde si mohou vzájemnû vymûÀovat své
re‰er‰érské zku‰enosti a diskutovat. 

Na konci roku 2004 byl mezi uÏivateli esp@cenetu proveden on-
line prÛzkum, bûhem nûhoÏ bylo shromáÏdûno témûfi 600 odpo-
vûdí. Podle v˘sledkÛ, publikovan˘ch v bfieznovém vydání ãaso-
pisu Epidos News, prÛzkum odhalil, Ïe esp@cenet je pouÏíván 

Obr. 3

Obr. 4

Obr. 5
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pro ‰irokou fiadu prÛmyslov˘ch kategorií, aniÏ by nûkterá
z nich v˘raznû dominovala. Respondenti nejãastûji zmi-
Àovali  chemick˘ prÛmysl (13 %), strojírenství (11 %) a far-
macii (9 %). Ukázalo se, Ïe mezi odpovídajícími bylo
25 % patentov˘ch zástupcÛ, 21 % v˘zkumn˘ch pracov-
níkÛ, 15 % patentov˘ch informaãních specialistÛ a 12 %
inÏen˘rÛ. Na dotaz „k ãemu pouÏíváte esp@cent“ byla
nejãastûj‰í odpovûì „k vyhledávání patentÛ“. Pouze 1 %
respondentÛ jej vyuÏívá pro „sledování konkurence“. Dvû
tfietiny lidí, ktefií se prÛzkumu zúãastnili, pocházejí z Ev-
ropy, a témûfi polovina uÏivatelÛ odpovûdûla, Ïe esp@ce-
net pouÏívá alespoÀ 2 – 3krát t˘dnû. AÏ 95 % responden-
tÛ by rozhodnû esp@cenet doporuãilo dal‰ím uÏivatelÛm. 

Tento jedineãn˘ zdroj patentov˘ch informací je moÏné vyzkou‰et ve stu-
dovnû pro vefiejnost Úfiadu prÛmyslového vlastnictví, jejíÏ pracovníci
kaÏdému pfii prvních krocích rádi pomohou. Je ale tfieba mít vÏdy na pa-
mûti, Ïe hlá‰ení systému „nenalezeno – not found“ není synonymem pro
„neexistuje“!

HANA CHURÁâKOVÁ,

Ú¤AD PRÒMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ

Obr. 8a

Obr. 8b

Obr. 8c

Obr. 6

Obr. 7
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Zajímavé granty a stáÏe jsou kaÏdoroãnû k dispozici v rámci Human
Frontier Science Program (HFSP). Tento program, kter˘ existuje jiÏ od ro-
ku 1989, je zamûfien na interdisciplinární základní v˘zkum Ïiv˘ch orga-
nismÛ vyÏadující spolupráci vûdeck˘ch pracovníkÛ z oblasti biologie,
fyziky, matematiky, chemie a inÏen˘rsk˘ch disciplín.

HFSP nabízí financování v˘zkumné ãinnosti ve tfiech formách :
- v˘zkumné granty (Research Grants),
- stáÏe (Fellowships),
- granty na osobní rozvoj (Career Development Awards).
Podmínky, za kter˘ch se mohou v˘zkumní pracovníci ze v‰ech zemí svû-
ta zúãastnit tohoto programu,  jsou uvedeny na webov˘ch stránkách
HFSP. NejdÛleÏitûj‰í jsou tyto dvû: 
1. Finanãní zdroje z HFSP mohou ãerpat pouze v˘zkumní pracovníci s kva-
lifikací PhD, není tedy moÏné financovat doktorandy. 
2. Koordinátor v˘zkumného projektu (principal applicant of a research grant)
musí b˘t z ãlenské zemû HFSP. âleny HFSP jsou nyní v‰echny ãlenské ze-
mû EU a dále USA, Kanada, Japonsko, Korea (jiÏní), ·v˘carsko a Austrálie.
V˘zkumné granty jsou udûlovány obvykle na  3 roky vybran˘m v˘-
zkumn˘m t˘mÛm, které se skládají ze 2 aÏ 4 pracovníkÛ.  Existují 2 typy
v˘zkumn˘ch grantÛ: Granty pro mladé v˘zkumníky  (Young Investigators
Grants) a Programové granty (Program Grants).
Granty pro mladé v˘zkumníky jsou urãeny pracovníkÛm s ménû neÏ 10
lety postdoktorandské praxe.  Programové granty jsou urãeny v‰em v˘-
zkumn˘m pracovníkÛm s kvalifikací PhD. Maximální v˘‰e v˘zkumného
grantu pro jeden t˘m je 450 tis. USD roãnû.
HFSP nabízí 3 druhy stáÏí: dlouhodobé, interdisciplinární  a krátkodobé. 
Dlouhodobé stáÏe jsou obvykle tfiíleté a jsou urãeny v˘zkumn˘m pra-
covníkÛm z oboru vûd o Ïivé pfiírodû (life sciences). V˘zkumníci z ãlen-

sk˘ch zemí HFSP se mohou ucházet o stáÏ ve v‰ech zemích svûta  kro-
mû tûch, ve kter˘ch Ïijí. V˘zkumníci ze zemí, které nejsou ãleny HFSP,
se mohou ucházet o stáÏ v kterékoliv ãlenské zemi HFSP.  HFSP platí stá-
ÏistÛm pfiibliÏnû 45 000 USD na osobu roãnû vãetnû pfiíplatkÛ na ce-
stovní a reÏijní náklady. 
Interdisciplinární stáÏe jsou obvykle tfiíleté a jsou urãeny v˘zkumn˘m
pracovníkÛm z fyziky, matematiky, chemie a inÏen˘rsk˘ch disciplín, kte-
fií chtûjí provádût v˘zkum ve vûdách o Ïivé pfiírodû. Ostatní podmínky
jsou stejné jako u dlouhodob˘ch stáÏí.
Krátkodobé stáÏe trvají od dvou t˘dnÛ do tfií mûsícÛ. Podmínkou je me-
zinárodní mobilita v˘zkumníkÛ definovaná stejnû jako u dlouhodob˘ch
a interdisciplinárních stáÏí. HFSP platí stáÏistÛm pfiibliÏnû 80 USD na je-
den den a cestovní náklady.
Granty na osobní rozvoj jsou poskytovány v˘zkumn˘m pracovníkÛm, ktefií
se po absolvování dlouhodob˘ch nebo interdisciplinárních stáÏí HFSP vracejí
do zemû, ze které pocházejí. Vyplácení tohoto grantu, jehoÏ  celková v˘‰e je
180 tis. USD, musí b˘t rozloÏeno do 2 aÏ 3 let, pfiiãemÏ na plat v˘zkumného
pracovníka mÛÏe b˘t pouÏito maximálnû 40 tis. USD.
V souãasné dobû (listopad 2005) není k dispozici Ïádná uzávûrka pro pfied-
kládání návrhÛ do HFSP. Nová v˘zva pro V˘zkumné granty má b˘t uvefiej-
nûna ve druhé polovinû prosince 2005 nebo v lednu 2006 s tím, Ïe uzá-
vûrka by mûla b˘t v bfieznu 2006.  V˘zva pro StáÏe se oãekává  na jafie 2006.
¤ízení a administrativu zaji‰Èuje HFSPO (Human Frontier Science Program
Organization) se sídlem ve Strasbourgu (Francie).  Podrobné informace
jsou dosaÏitelné prostfiednictvím webové stránky http://www.hfsp.org/

EMIL KRAEMER,

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR,

KRAEMER@TC.CZ

Granty a stáže financované v rámci HFSP 
(Human Frontier Science Program)

CZELO podporuje české regiony v Bruselu
Jednou z prvních akcí, kterou kanceláfi CZELO zahájila svou aktivní pod-
poru regionÛ âeské republiky, byla prezentace inovaãního potenciálu re-
gionu Severov˘chod, která probûhla 9. listopadu 2005 v Bruselu v pro-
storách Stálého zastoupení âR pfii EU. Semináfi „The Innovative Region
of North-East Bohemia – Your Partner for Collaboration“ pfiipravilo
CZELO ve spolupráci s RKO Liberec a RiKOC Pardubice za podpory Stá-
lého zastoupení âR pfii EU a Zastoupení Libereckého kraje pfii EU.

Cílem prezentace bylo pfiedstavit inovaãní potenciál regionu pro-
stfiednictvím zajímav˘ch konkrétních projektÛ a inovaãních aktivit, je-
jichÏ nositeli jsou organizace z této ãásti âeska, a otevfiít tak cestu pro
navázání dal‰í spolupráce v rámci EU.  I pfies konkurenci fiady jin˘ch ak-
cí, které ten den v Bruselu probíhaly, se podafiilo pfiivítat více neÏ 40
úãastníkÛ. Pfiedná‰ející z regionu Severov˘chod se zde setkali s úfiední-
ky Evropské komise, poslanci Evropského parlamentu, zástupci jin˘ch
styãn˘ch kanceláfií pro v˘zkum a rozvoj, evropsk˘ch regionÛ i ãesk˘ch
firem a dal‰ími. I v tom je moÏno spatfiit dÛleÏit˘ pfiínos akce.

Radka Pittnerová z RKO Liberec pfiedstavila region Severov˘chod
a jeho silné stránky v oblasti v˘zkumu a inovací. ZároveÀ uvedla nové
CD ROM, pfiehlednû shrnující regionální inovaãním potenciál. Poté se
posluchaãi mohli díky pfiíspûvku obchodního fieditele firmy Elmarco Pet-
ra KuÏela seznámit s unikátním projektem NANOSPIDER. Projekt je ori-
entovan˘ na v˘voj technologie pro prÛmyslovou v˘robu netkan˘ch na-
notextilií s ‰irok˘m vyuÏitím (ve zdravotnictví, stavebnictví nebo tfieba
v automobilovém prÛmyslu). Technologie, která byla vyvinuta firmou El-
marco ve spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci, vzbudila mezi
úãastníky prezentace velk˘ zájem.

Také dal‰í pfiedná‰ky se setkaly s velk˘m ohlasem. Pavel Schuster z fir-
my ATEKO, a. s., pfiedstavil ãinnost firmy v oblasti inovací technologií pro
ochranu Ïivotního prostfiedí, pfiedev‰ím z oblasti chladírenství (technolo-
gie pro zachycování freonÛ) a rafinérií (zafiízení pro rekuperaci benzino-
v˘ch par). Univerzitu Pardubice reprezentoval prof. Ing. Miloslav Frumar,
DrSc., s pfiedná‰kou o své vûdecko-v˘zkumné ãinnosti zamûfiené na v˘-
zkum v oblasti amorfních chalkogenidÛ. To jsou high-tech materiály se ‰i-
rok˘m potenciálním vyuÏitím v elektronice, optoelektronice, lékafiství, che-
mii a ekologii ve formû vláken, senzorÛ, procesorÛ, laserÛ a podobnû. Po
této odborné prezentaci následoval pfiíspûvek Dipl. Betriefwirt Renaty Ryd-
valové, zástupkynû liberecké Agentury regionálního rozvoje, která uvedla
praktické ukázky podpory inovací v regionu - inovaãnû orientované pro-
jekty, na jejichÏ realizaci se agentura podílí spoleãnû s Hospodáfiskou fa-
kultou Technické Univerzity v Liberci. Jedná se pfiedev‰ím o velice zají-
mav˘ projekt Regiotram NISA (propojení Ïelezniãní a tramvajové infra-
struktury v regionu) a projekt na regeneraci opu‰tûn˘ch periferií mûsta (tzv.
brownfields). Setkání zakonãil Ing. Pavel Branda, fieditel zastoupení Libe-
reckého kraje v Bruselu, kter˘ vytyãil oblast podpory vûdecko-v˘zkumné
spolupráce jako jednu z hlavních priorit svého pÛsobení v Bruselu.

RADKA PITTNEROVÁ,

RKO LIBEREC,

RADKA.PITTNEROVA@VUST.CZ

MARIE KARLÍKOVÁ,

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR, CZELO,

KARLIKOVA@TC.CZ



RECIPE (Reducing Energy Consumption in Plastics Engineering) je pro-
jekt financovan˘ ¤editelstvím pro energetiku a dopravu Evropského spo-
leãenství  v programu „Inteligentní energie – Evropa“ (program podpo-
rující efektivní vyuÏívání energie a pouÏívání obnoviteln˘ch zdrojÛ ener-
gie). Projekt je zamûfien˘ na energetické úspory pfii v˘robû umûl˘ch
hmot, kter˘ch má b˘t dosaÏeno zavádûním nejlep‰ích postupÛ (best
practices) a nov˘ch technologií. 

Projekt RECIPE vznikl na doporuãení vypl˘vající z mapy technologií níz-
koenergetické v˘roby polymerÛ (Technology Roadmap for Low Energy
Polymer Processing), kterou vypracovala organizace Faraday Plastics
Partnership. Technologické mapování je nástroj vyuÏívan˘ prÛmyslem
k podpofie národního a oborového plánování (foresight). Na projektu spo-
lupracuje osm partnerÛ ze ‰esti evropsk˘ch zemí, které patfií mezi hlav-
ní evropské v˘robce umûl˘ch hmot. Jedná se o v˘znamné v˘zkumné
a technologické organizace: Rapra Technology Ltd. (UK), AIMPLAS (ES),
ASCAMM (ES), British Plastics Federation (UK), CRIF-Wallonie (BE), Da-
nish Technology Institute (DK), Fraunhofer Institute für Chemische Tech-
nologie ICT (DE), Pole European de Plasturgie (FR).

Aktivity projektu

Energetické úspory pfii v˘robû plastÛ jsou pfii jejich souãasné stoupající
produkci v Evropû jednou z priorit. Spotfieba plastÛ v Evropû stále stoupá
a jejich v˘roba je energeticky pomûrnû nároãná - prÛmûrná roãní spotfie-
ba energie pfii v˘robû plastÛ je 74 x109 kWh. Pfii v˘robû plastÛ se do
ovzdu‰í uvolÀuje také velké mnoÏství CO

2
. Projekt je zamûfien na sníÏe-

ní energetické nároãnosti v˘roby umûl˘ch hmot a tím také na sníÏení emi-
sí CO

2
. Aktivity vztahující se k projektu lze rozãlenit do nûkolika okruhÛ:

PrÛvodce nejlep‰ími postupy pfii v˘robû umûl˘ch hmot je návodem pro
prÛmyslovou v˘robu umûl˘ch hmot, kter˘  bude  zamûfien˘ na obvyklé
v˘robní procesy  a postupy,  energetickou efektivitu hlavního v˘robního
procesu a motivaci zamûstnancÛ k úsporám energií. Tato publikace bu-
de dokonãena a zvefiejnûna v únoru 2006. 

Porovnání pracovních postupÛ pfii v˘robû umûl˘ch hmot – prÛzkum; ta-
to aktivita byla zamûfiena na získání pohledu na zpÛsob v˘roby umûlé
hmoty sledováním energetick˘ch tokÛ v˘roby. PrÛzkum jiÏ byl dokon-
ãen a v˘stupy lze získat na projektov˘ch internetov˘ch stránkách
www.eurecipe.com. Spoleãnostem, které mají je‰tû zájem zapojit se do
prÛzkumu energetické efektivity sv˘ch továren, je stále k dispozici do-
tazník na projektov˘ch internetov˘ch stránkách. KaÏd˘, kdo se do prÛ-
zkumu zapojí, pfiispûje ke tvorbû interaktivních nástrojÛ hodnocení ener-
getické efektivity (viz níÏe) a obdrÏí zprávu, podle které bude moci po-
rovnat svou energetickou efektivitu s evropsk˘m standardem.

Publikace: v rámci projektu bude v prosinci 2005 vydána fiada publika-
cí zamûfien˘ch na energeticky úsporné technologie, iniciativy a postupy.
Projekt také vydává pravideln˘ zpravodaj, kter˘ je (po zaregistrování)
moÏné stáhnout z projektov˘ch internetov˘ch stránek
www.eurecipe.com.

Interaktivní nástroje hodnotící energetickou efektivitu. První z nástrojÛ
umoÏní hodnocení energetické efektivity továren a dále poskytne po-
drobn˘ náhled na jednotlivé v˘robní procesy pfii v˘robû plastÛ. Nástroj
navrhne, kde je moÏné nejsnadnûji zv˘‰it energetickou efektivitu. Dru-
h˘m nástrojem j  „True cost ownership model“ – ten umoÏní v˘robci spo-
ãítat celkové náklady na pofiízení a provoz zafiízení po celou dobu jeho
Ïivotnosti; v˘poãet je zaloÏen˘ na energetické efektivitû zafiízení a jeho
pouÏití.

Informace budou v prÛbûhu roku 2006 pfiedávány prostfiednictvím se-
mináfiÛ t˘kajících se nejnovûj‰ích technologií, energetick˘ch schémat,
moÏností financování a nástrojÛ vyvinut˘ch v prÛbûhu trvání projektu.
První z nich probûhne pfii v˘stavû Plast 06, která se bude konat 14.-18.
února 2006 v Milánû (Itálie).

ZDE≈KA ·USTÁKOVÁ,

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR,

SUSTAKOVA@TC.CZ

Evropský projekt RECIPE na  snížení spotřeby energií 
při výrobě umělých hmot
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Inteligentní energie - Evropa - IEE (2003-2006)
Inteligentní energie - Evropa je program Evropského spoleãenství pod-
porující efektivní vyuÏívání energie a vyuÏívání obnoviteln˘ch zdrojÛ
energie. Cílem programu je stimulovat v˘voj, demonstrace a zájem
o energeticky efektivní v˘robky, sluÏby a obnovitelné zdroje energie.

Rozpoãet programu je 250 mil. €. Tato ãástka slouÏí k spolufinancová-
ní ProjektÛ, Akcí a ke vzniku regionálních Energetick˘ch agentur v tûch-
to ãtyfiech oblastech: 

Typ

Projekty

Energetické agentury

Akce

Rozpoãet 
v mil. €

40

5

5

1

Oãekávan˘ 
poãet grantÛ

100

25

25

Datum 
uzávûrky

31. ledna 2006

28. února 2006

31. ledna 2006

28. dubna 2006

Minimální poãet ÏadatelÛ

Minimálnû 3 nezávislé 
organizace ze 3 zemí

Minimálnû 2 nezávislé organi-
zace ze 2 zemí

Minimálnû 2 lokální nebo 
regionální úfiady ze 2 zemí

1 nebo více organizací

Granty

Max. 50 % uznateln˘ch 
nákladÛ

Max. 50 % uznateln˘ch 
nákladÛ, ne v‰ak více 

neÏ 40 tis. €

SAVE,
ALTENER,

STEER

COOPENER
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- energetická efektivita a hospodárné uÏívání energie - zejména v prÛ-
myslu a stavebnictví – SAVE, 
- podpora nov˘ch a obnoviteln˘ch zdrojÛ energie pro získávání tepla,
elektfiiny a biopaliv – ALTERNER,
- energie v dopravû, diverzifikace paliv, biopaliva a energetická úãinnost

– STEER,
- podpora obnoviteln˘ch zdrojÛ energie a energetická efektivita v rozvo-
jov˘ch zemích – COOPENER.

Cílem uveden˘ch programÛ je mj. i pfiínos do  evropsk˘ch politik v˘-
voje systémÛ certifikace a oznaãování, monitorování stavu trhu, podpo-
ru udrÏiteln˘ch energetick˘ch systémÛ, ‰ífiení nejlep‰ích postupÛ a po-
dobnû. V souãasné dobû je v programu Inteligentní energie – Evropa pod-
porováno 90 mezinárodních projektÛ, t˘kajících se energetické efektivity
a obnoviteln˘ch zdrojÛ energie. V blízké budoucnosti se oãekává finan-
cování dal‰ích projektÛ, protoÏe 7. fiíjna 2005 byla vyhlá‰ena  v˘zva pro

podávání projektÛ s rozpoãtem 51 mil. €.  Informace o podporovan˘ch
aktivitách, v˘‰i pfiíspûvku, sloÏení konsorcia a uzávûrkách jsou uvedeny
v tabulce.

Podrobnûj‰í informace o programu IEE lze získat na Ministerstvu prÛ-
myslu a obchodu od národních kontaktních pracovníkÛ programu IEE
v âeské republice:
- Ing. Jan Pouãek, e-mail: poucek@mpo.cz, tel. + 420 224 853 288,
- Ing. Eva Procházková, e-mail: eva.prochazkova@mpo.cz, tel. + 420 224
853 414.
Internetové stránky vûnované IEE: http://europa.eu.int/comm/energy/in-
telligent/index_en.html. 

ZDE≈KA ·USTÁKOVÁ,

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR,

SUSTAKOVA@TC.CZ

Vymyslet - vyrobit - prodat
Tfii slova v titulku (pfiípadnû varianta my‰lenka – v˘roba – trh nebo
v anglické verzi pak Invention – Production – Market) jsou nejen sloga-
nem na pfiebalu CD-ROMu „Technologick˘ profil âeské republiky“, ale
hlavnû principem úspû‰ného podnikání.
To se neobejde ani bez informací z obo-
rovû i geograficky blízkého i vzdálenûj‰í-
ho okolí. To v‰e nabízí právû v˘stupy
uvedeného projektu, kter˘ vznikl s pod-
porou M·MT ME 718 v rámci programu
KONTAKT.

Projekt Technologick˘ profil âeské re-
publiky (databáze inovaãního potenciálu
âR) vznikl jako aktivita ãesko-nûmecké
vûdeckotechnické spolupráce s oficiální
podporou nûmeckého spolkového mi-
nisterstva pro vzdûlávání a v˘zkum v ro-
ce 1998. Pfii jeho realizaci bylo vyuÏito
zku‰eností z provozování jiÏ existujícího
Technologického atlasu Nûmecka. 
Na realizaci projektu se podílelo i M·MT
(ME 718) v rámci programu KONTAKT.

Projekt je fie‰en od roku 1998 a v˘stup v podobû databáze na internetu
www.techprofil.cz nebo jako CD-ROM je prÛbûÏnû inovován. V sou-
ãasné dobû byla vydána jiÏ jeho 7. verze, obsahující údaje o 2650 sub-
jektech. Databáze Technologick˘ profil âR  zahrnuje vysoké ‰koly a je-

jich fakulty, pracovi‰tû Akademie vûd âR, resortní v˘zkumné organiza-
ce, privátní v˘zkumné a v˘vojové organizace, pracovi‰tû transferu tech-
nologií, vûdeckotechnické parky, asociace, spolky a sdruÏení pro ino-

vaãní podnikání, komory, ministerstva,
poradenské organizace, regionální rozvo-
jové agentury, regionální poradenská a in-
formaãní centra a inovaãní firmy.

Subjekty je moÏné vybírat hrub˘m v˘bû-
rem oborovû podle technologií, odvûtví,
typÛ, ale i geograficky podle okresÛ nebo
podle názvu, IâO, sídla, kontaktní osoby,
PSâ, mûsta a kombinací tûchto hledisek
(podrobn˘ v˘bûr). Podle krajÛ lze subjek-
ty vybírat i pomocí mapy. Úplné údaje
z databáze na internetu je moÏné získat
po pfiidûlení hesla po bezplatné registraci.
Formuláfi vkládání údajÛ pak umoÏÀuje
i vloÏení firmy do databáze, pfiípadnû ak-
tualizaci jiÏ vloÏen˘ch údajÛ.

Databázi spravuje Asociace inovaãního
podnikání âR, Novotného lávka  5, 116 68 Praha 1, manaÏerem projek-
tu je Ing. Jan KofroÀ, tel. 221 082 259, fax 221 082 276, 
e-mail kofron@aipcr.cz

B¤ETISLAV KOâ, 

ECHO

Kalendář akcí Českého inovačního centra na leden - březen 2006
10. 1. 2006 Induction workshop Zaragoza – New IRC Secretariat Ebeny – Zaragoza (Španělsko)
10. 2. 2006 INNO-TRANSPORT – TTT Day on Logistics nad Transport Technologies brokerage – Udine (Itálie)
14. 2. 2006 Brokerage ebeny – 3GSM World Congress 2006 Technology Transfer Day New brokerage BEMT – Barcelona (Španělsko)
2. 3. 2006 HT Wintersport: High Technologies Applied to Winter Sports New brokerage BEMT – Turin (Itálie)
8. 3. 2006 Waste-to-energy New brokerage BEMT – Dublin (Irsko)
8. 3. 2006 IRC Brokerage Ebeny at MEDTEC 2006 New borkerage BET - Stuttgart (SRN)
9. 3. 2006 IRC Future Match 2006 brokerage – Hannover (SRN)

13. 3. 2006 TECNOMUEBLE 2006 – Furniture Brokerage Ebeny brokerage BEMT – Ycela (MURCIA) (Španělsko)
28. 3. 2006 FinMed 2006 Partnering Ebeny brokerage – Saariselka, Ivalo (Finsko)



Cílem projektu je podpofiit zpfiístupnûní v˘sledkÛ v˘zkumu a v˘voje fi-
nancovaného z vefiejn˘ch prostfiedkÛ co nej‰ir‰ímu okruhu zájemcÛ
z komerãní sféry v tuzemsk˘ch podmínkách i v zahraniãí. Dal‰ím v˘-
znamn˘m cílem je vyhledávání partnerÛ pro aktivní spolupráci navazu-
jící na v˘zkumné projekty. 

V rámci projektu probûhla aktualizace katalogu nabídek v˘sledkÛ cíle-
ného v˘zkumu akademick˘ch ústavÛ a pracovi‰È AVO âR, kter˘ byl vy-
dán na CD a umístûn i na internetu (www.tc.cz/publikace). Tato publi-
kace zahrnuje prezentaci
v‰ech ústavÛ Akademie a fiadu
jejich souãasn˘ch projektÛ se
siln˘m aplikaãním potenciá-
lem. Uvedeni jsou i odpovûd-
ní odborní fie‰itelé, aby je zá-
jemci o spolupráci ãi o vyuÏití
jejich poznatkÛ mohli kontak-
tovat.

Vznikl˘ portál „Vûda a v˘-
zkum pro ekonomiku a spo-
leãnost âR - RDES“
(www.circ.cz/rdes)  prezentu-
je ‰ir‰í odborné vefiejnosti, ze-
jména prÛmyslov˘m podni-
kÛm a podnikatelské sféfie, po-
tenciál Akademie vûd,
v˘zkumn˘ch pracovi‰È vyso-
k˘ch ‰kol a univerzit âR na
konkrétních pfiíkladech jiÏ re-
alizovan˘ch aplikací. 
Oproti zavádûcímu roku
2004, kdy se poãet ãtenáfiÛ pohyboval okolo 200 za mûsíc, se ke konci
roku 2005 tento ukazatel zv˘‰il aÏ na 900. Zhruba poloviãní pomûr me-
zi náv‰tûvami a poãtem zobrazen˘ch stránek znamená, Ïe lidé pfiíli‰
dlouho na stránkách RDES nezÛstali (prÛmûrnû si zobrazili dvû stránky),
podle statistiky odkazujících stránek si mnoho uÏivatelÛ zobrazí pfiímo
detail technologie nebo instituce, kter˘ naleznou pomocí jin˘ch vyhle-
dávaãÛ (seznam.cz, google.com). U tohoto webu proto nemusí b˘t ma-
l˘ pomûr mezi poãtem náv‰tûv a poãtem zobrazen˘ch stránek chápán

jako negativní, protoÏe lidé si zobrazí pfiímo potenciální technologii /
kontakt a pak stránky opou‰tí. 

Technologické burzy patfií k efektivním nástrojÛm pro stfiet nabídky a po-
ptávky. Jednou z úspû‰nû zakonãen˘ch technologick˘ch burz byla
„Technologická burza palivov˘ch ãlánkÛ v mobilních aplikacích, ener-
getické systémy s vodíkov˘m základem a budoucí udrÏitelné energetic-
ké systémy“ konaná v rakouském Welsu v roce 2003. Tam byly navázá-
ny první kontakty s firmou Forent a návazná jednání dospûla k transferu

palivového ãlánku na âVUT
v Praze. Také mise rakousk˘ch
dfievafisk˘ch firem ve staveb-
nictví, která byla spolupofiáda-
ná rakousk˘m IRC partnerem -
CATT Linz a rakousk˘m klast-
rem dfievostaveb v prosinci
2004 v Praze, dospûla rovnûÏ
v létû 2005 k transferu techno-
logie stavby z prefabrikova-
n˘ch dfievûn˘ch panelÛ.

Projekt Transfer technologií
a iniciace projektÛ cíleného
v˘zkumu a v˘voje, pfiestoÏe
nedisponoval Ïádn˘mi perso-
nálními kapacitami, vhodn˘m
zpÛsobem doplnil moÏnosti
pokrytí národního transferu
technologií v rámci probíhají-
cího mezinárodního transferu
za podpory projektu CIRC
v Technologickém centru. Pro-

jekt CIRC rovnûÏ zaruãí, Ïe nabídka komercializace jednotliv˘ch ústavÛ
a vysok˘ch ‰kol prezentovaná dosud na portálech www.circ.cz/rdes,
www.casavo.cz a www.tc.cz/projekty/cvav bude pokraãovat i po skon-
ãení projektu. Na této aktualizaci se mohou rovnûÏ pravidelnû podílet
on-line i samotné ústavy AV âR a vysoké ‰koly. 

EVA HÁJKOVÁ,

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR,

HAJKOVA@TC.CZ

Projekt Transfer technologií a iniciace projektů 
cíleného výzkumu a vývoje
V UPLYNUL¯CH T¤ECH  LETECH BYL V TECHNOLOGICKÉM CENTRU AV âR ¤E·EN PROJEKT  „TRANSFER
TECHNOLOGIÍ A INICIACE PROJEKTÒ CÍLENÉHO V¯ZKUMU A V¯VOJE“. TENTO PROJEKT BYL PODPO¤EN
GRANTOVOU AGENTUROU AV âR V RÁMCI PROGRAMU PODPORY CÍLENÉHO V¯ZKUMU A V¯VOJE.
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Projekt Envitex
Envitex je projekt orientovan˘ do textilního sektoru financovan˘ Evrop-
skou komisí v rámci 6. RP. Na projektu se podílí devût partnerÛ z pûti no-
v˘ch ãlensk˘ch zemí EU. Technologické centrum AV âR je jedním
z nich. Cílem projektu Envitex je podpora konkurenceschopnosti evrop-
ského textilního sektoru, spolupráce evropského v˘zkumu a v˘voje, ale
pfiedev‰ím vytvofiení a implementace informaãní databáze textilních spo-
leãností, jako nástroje pro podporu úãasti tûchto subjektÛ v mezinárod-
ních v˘zkumnû-v˘vojov˘ch projektech.

Databáze obsahuje informace o textilních subjektech z âeské republiky,
Maìarska, Polska, Slovenska a Slovinska, ale mohou zde b˘t samozfiej-
mû zahrnuty  profily spoleãností  i z jin˘ch zemí. Profily subjektÛ budou
rovnûÏ publikovány v databázi CORDIS (Community Research and De-
velopment Service). 
BliÏ‰í informace o projektu jsou publikovány  na www.envitex.net nebo
u manaÏerky projektu Jany Tauferové.

JANA TAUFEROVÁ, 

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR,

TAUFEROVA@TC.CZ
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Ve dnech 24 - 27. 10. 2005 se již po patnácté konal na br-
něnském výstavišti veletrh informačních technologií
INVEX, který mimo jiné přilákal řadu profesionálů a zá-
stupců malých a středních podniků. Právě jim byl určen
i náš stánek nazvaný Innovation Meeting Point, na němž
jsme ve spolupráci se společnostmi  BIC Brno a RPA po-
skytovali praktické informace jak získat technologie ze za-
hraničí, případně jejich prodeji od nás do zahraničí a rov-
něž  se věnovali možnostem financování inovačních zá-
měrů.

Součástí koncepce stánku Innovation Meeting Point byly
i veřejné prezentace několika inovačních řešení a vynále-
zů, a to v nedalekém přednáškovém sále. Následně pak
proběhlo setkání některých vynálezců s představitelem
společnosti poskytující rizikový kapitál a diskutovalo se
o podmínkách a možnostech financování podnikatelských
záměrů z prostředků fondů rizikového kapitálu.

JAROSLAV LORENZ,
TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV ČR,

LORENZ@TC.CZ

Invex 2005

Světová asociace transferu technologií, inovací a průmy-
slových informací TII je jednou z největších asociací od-
borníků pohybujících se v oblasti transferu technologií
a poskytujících související služby na podporu inovací. Aso-
ciace byla založena v roce 1984 Evropskou komisí a pů-
sobila převážně v Evropě. Nyní je však TII plně nezávislou
komerční organizací s rozsáhlou sítí odborníků i v dalších
státech mimo Evropu.

Členové TII pocházejí z nejrůznějších oblastí, jsou to např.
odborníci z univerzit a z přidružených výzkumných center
pro transfer technologií, regionálních rozvojových agentur
a obchodních komor, vědeckotechnických
parků, inovačních center a podnikatel-
ských inkubátorů, výzkumných organizací,
ministerstev a odborných sektorových aso-
ciací, firem zabývajících se komerčním
transferem technologií i specialisté a zpro-
středkovatelé v oblasti technologií včetně
IPR poradců. TII je tedy mimořádnou příležitostí pro zá-
jemce o výměnu nejnovějších informací v oblasti transferu
technologií ve všech oborech.

Česká republika získala po vstupu do EU též jedno místo
v řídícím managementu společnosti TII (Board of Mana-
gement), kde v konkurzu několika kandidátů uspěla se
svou vizí dalšího rozvoje této organizace  vedoucí skupi-
ny transferu technologií TC AV ČR, Ing. Eva Kudrnová.

TII má vlastní centrum služeb pro své členy, které pomá-
há při navazování a budování pracovních vztahů s kolegy
z jiných zemí, při přípravě mezinárodních projektů, výmě-
ně a získávání zkušeností, a především také při transferu
technologií. Přidruženými členy jsou zájemci ze zemí mi-
mo EU. Asociace sídlí v Lucemburku a spolupracuje s dal-

šími významnými partnery v oblasti transferu technologií.
Členství nabízí zájemcům z řad expertů v dané oblasti. TII
tak usiluje o spojení evropských odborníků v oblasti pod-
pory inovací a transferu technologií, kteří by pomáhali při
školeních a nabízeli komplexní služby profesního rozvoje
pro zájemce z tohoto dynamicky se rozvíjejícího a dotač-
ně silného odvětví.

Mezi hlavní výhody členství v TII patří:
- potenciál sítě s 250 členy ve 30 zemích,
- aktuální a relevantní informace o zajímavých nabídkách
(např. z oborů VaV, inovací a MSP, regionálního rozvoje),

- vyhledávání partnerů a informace o ev-
ropských projektech poskytovaných TII,
- informace o příležitostech k transferu
technologií,
- praktické semináře o metodikách, vedené
předními experty, workshopy a týdenní letní
školy,

- možnost výměny zkušeností s ostatními evropskými od-
borníky.

Služby organizace TII jsou hrazeny z ročního členského
příspěvku. V roce 2006 činí  paušální poplatek 600 € pro
organizace a 188 € pro individuální členy, v němž je za-
hrnuto i volné místo na výroční konferenci v Newcastlu
(26. – 28. dubna 2006 na téma „Inovace ve 21. století“).

Více informací o TII a jejích akcích je k dispozici na webo-
vých stránkách asociace (http://www.tii.org), přihlášku je
možné získat na vyžádání e-mailem (kudrnova@tc.cz).

EVA KUDRNOVÁ,
TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV ČR, 

KUDRNOVA@TC.CZ

Asociace pro transfer technologií, inovace a informace z oblasti průmyslu – TII

Foto BVV



Konference „Komunikace evropského výzkumu“,
která se uskutečnila na bruselském výstavišti ve
dnech 13. - 15. listopadu, byla jednou z největších
letošních akcí Generálního ředitelství pro výzkum
(DG Research) Evropské komise. Základním cílem
konference CER2005 bylo podle odstupujícího ge-
nerálního ředitele na DG Research Achillea Mitso-
se přispět k tomu, aby věda a výzkum našly stálé
místo na politické mapě. Na konferenci se pre-
zentovalo na 3000 účastníků a slavnostně ji zahá-
jili Janez Potočnik (komisař EU pro vědu a výzkum)
a Viviane Reding (komisařka EU pro informační
společnost a média). Výstava, která byla uspořá-
dána jako doprovodná akce, představila ve 250
stáncích výsledky řady evropských výzkumných
projektů i další aktivity na podporu vědy, výzkumu
a technologického rozvoje.

Hlavní přednášky se zabývaly obecnými problémy komuni-
kace ve vědě a výzkumu. Jednání zahájil již i v Česku dob-
ře známý japonský robot Asimo. Následovalo 16 účastnic-
kých debat (fór) s tématy popularizace vědy a přibližování
výsledků výzkumu veřejnosti, využívání výsledků výzkumu
pro politické rozhodování, ale například i problematika in-
formování veřejnosti o citlivých tématech z oblasti medi-
cínského výzkumu, jako jsou výzkum embryonálních kme-
nových buněk nebo pokusy na zvířatech. Mark Matfield
z Evropské asociace biomedicínského výzkumu poukázal
na změnu pohledu veřejnosti na kontroverzní téma vý-
zkumu na zvířatech v souvislosti s novým přístupem ke ko-
munikaci -  větší otevřeností ze strany vědců, a tedy větší
důvěrou veřejnosti a větší ochotou akceptovat tento druh
výzkumu.

Nápadů, jak přiblížit výzkum veřejnosti, padlo mnoho. Od
těch serióznějších, jak výzkum přiblížit žákům na školách
a podobně, až po ty „méně seriózní“ – nicméně řečené

s naprostou vážností - jak prezentovat vědu jako zábavu,
např. jako společenský program na rodinných oslavách.
Mezi řečníky se neobjevil (bohužel) žádný český výzkum-
ník, ani specializovaný novinář.

Součástí konference byly i zcela konkrétní mediální tré-
ninky pro výzkumníky. Australská novinářka se zaměřením
na Science communication Jenni Metcalfe například ved-
la workshop o tom, jak funguje televizní zpravodajství. Na
základě praktických cvičení natáčených na videokameru
učila výzkumníky mluvit o své práci tak, aby to bylo sro-
zumitelné pro kohokoliv (tedy používat slovník dvanácti-
letého dítěte), přitom věcné a dostatečně divácky atrak-
tivní. Největším problémem je podle ní skutečnost, že vý-
zkumníci podceňují roli médií a nespolupracují s nimi
způsobem, jaký vyžadují.

O svou zkušenost s tím, že kvalitní televizní pořad o vědě
může mít konkrétní dopad, se podělil italský žurnalista. Po
telefonátu jednoho italského profesora, který se mu s oba-
vami svěřil s tím, že o jeho obor jeví zájem extrémně má-
lo studentů, se rozhodl o tomto oboru natočit jeden díl ze
série vědeckých pořadů. Příští rok se prý v Itálii přihlásil
na tento obor trojnásobný počet studentů.

Z českých institucí se na výstavě představilo nově zřízené
Lékařské informační středisko pro evropské projekty
(MICEP) a jako jeden z partnerů ve stánku Sdružení styč-
ných kanceláří pro výzkum a vývoj IGLO také Česká styč-
ná kancelář pro výzkum a vývoj v Bruselu (CZELO). Je za-
jímavé, že účast vystavovatelů byla bezplatná. Evropská
komise takovou bezplatnou prezentaci umožňuje jen vy-
branému okruhu vystavovatelů na základě kvality projek-
tu nebo záměru. Proto je škoda, že se více českým orga-
nizacím nepodařilo zorganizovat vlastní stánek na této
prestižní konferenci. Česká věda a výzkum byla však ales-
poň nepřímo prezentována i v některých jiných stáncích,
představovujících úspěšné evropské projekty. Víc bylo ta-
kových vystavovatelů, kteří mají zájem o užší spolupráci
s českými výzkumníky a rádi by s nimi spolupracovali v při-
pravovaných projektech.
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Moderní optické systémy jsou zaručeným atraktivním exponátem  
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Moderní zařízení na stabilizaci polohy – výsledek projektu
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