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CZELO V EVROPSKÉM PARLAMENTU:
Hodnocení dopadu evropských rámcových programů
pro výzkum a vývoj

Potravináfisk˘ prÛmysl v zemích stfiední
a v˘chodní Evropy prochází od devade-
sát˘ch let minulého století podstatn˘mi
vlastnick˘mi, technologick˘mi a orga-
nizaãními zmûnami, které provázejí
jeho integraci do jednotného evropské-
ho trhu s dÛrazem na kvalitu a bezpeã-
nost potravin.



Kanceláfi CZELO uspofiádala 3. prosince. 2008 ve spo-
lupráci s francouzskou kanceláfií CLORA (CLub des
Organismes français de Recherche Associés) a STOA
(Science and Technology Option Assessment, EP)
v prostorách Evropského parlamentu semináfi s názvem
Hodnocení dopadu evropsk˘ch rámcov˘ch programÛ
pro v˘zkum a v˘voj (Evaluation and Impact Assess-

ment of European Framework Pro-
grammes for Research and Develop-
ment). Akce, která byla organizována
v rámci francouzského pfiedsednictví,
se zúãastnilo více neÏ 200 poslucha-
ãÛ. 
V poslední dobû je tématu „ex-post
hodnocení rámcov˘ch programÛ“
vûnováno stále více  pozornosti.
Bûhem roku 2008 bylo publikováno
nûkolik studií na evropské i národních
úrovních poskytujících první v˘sledky

hodnocení rámcov˘ch programÛ (pfiedev‰ím 6. RP).
Jako pfiíklad je moÏné uvést studie DG INFSO, JRC
a NoE ãi ‰védskou a finskou národní studii. Na pfielo-
mu let 2008 – 9 by mûla b˘t také publikována zpráva
DG RTD komplexnû hodnotící 6. RP (FP6 Ex-post Eva-

luation). Otázka hodnocení dopadu rámcov˘ch pro-
gramÛ v˘zkumu a v˘voje nab˘vá na v˘znamu také
v rámci priorit LublaÀského procesu a iniciativ Evrop-
ské komise (EK) v souvislosti se Zelenou knihou ERA.
Stfiednûdobé hodnocení 7. RP, které bude probíhat
v roce 2010, a novû vznikající iniciativy pro evropsk˘
v˘zkum v roce 2020 tyto aktivity je‰tû více podporují.

Diskuse na téma hodnocení dopadu
rámcov˘ch programÛ je také v popfiedí
zájmÛ pfiedsednické trojky Radû EU
(Francie, âeská republika, ·védsko).
V rámci ãeského pfiedsednictví bude
tomuto tématu vûnována mezinárodní
konference s názvem EUFORDIA
2009. Prosincov˘ workshop organizo-
van˘ v Evropském parlamentu v ãase
francouzského pfiedsednictví byl pfií-
pravnou akcí pro tuto konferenci.

Akci zahájil Philippe Busquin, ãlen
Evropského parlamentu, pfiedseda

STOA, ãlen v˘boru ITRE a b˘val˘ evropsk˘ komisafi pro
v˘zkum. Busquin ve své úvodní fieãi uvedl: „Jsem
potû‰en iniciativou smûfiující ke spoleãné diskusi na
téma hodnocení dopadu rámcov˘ch programÛ. Je
nutné, abychom pracovali v‰ichni spoleãnû a tak byli
schopni lépe mûfiit, pochopit a zdokonalit dopad
a efektivitu na‰ich v˘zkumn˘ch aktivit smûfiujících ke
zv˘‰ení konkurenceschopnosti evropského v˘zkumu.“

První sekce workshopu se t˘kala metodologií pro reali-
zaci studií o hodnocení dopadu rámcov˘ch programÛ.
Evropská komise zde prezentovala svoji strategii pro
hodnocení a experti na uvedenou problematiku pfied-
stavili existující nástroje a metodologie. V následující
sekci byly prezentovány existující studie zamûfiené na
specifická v˘zkumná témata (informaãní a komunikaã-
ní technologie), instrumenty (sítû excelence), v˘zkum-
né instituce (JRC, malé a stfiední podniky, prÛmysl,
v˘zkumné organizace) a národní studie (·védsko).
Semináfi  uzavfiela sekce, ve které se zejména zástupci

Zájem o hodnocení dopadů 6. RP převýšil kapacitu původně objednaného sálu
a nakonec vše proběhlo v sále pro 780 poslanců EP

Diskutovalo se i o přestávkách, s rostoucím věkem, a tedy
i odpovědností, však ubýval úsměv

Úvodní panel řídil poslanec Březina. Workshop zahájil P. Busquin, exkomisař DG
Research

CZELO V EVROPSKÉM PARLAMENTU

Stalo se...

(dokonãení na stranû 5)
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Vážení čtenáři,
Editorial má provést ãtenáfie tématy ãísla. Tento editorial v‰ak upo-
zorní na to, co v ãísle není, ãi spí‰e, na dva vloÏené letáky. Posled-
ní  ãíslo roku 2008 vychází totiÏ aÏ v lednu 2009, tedy uÏ bûhem
prvních dnÛ ãeského pfiedsednictví v Radû EU. V âR  probûhnou
stovky akcí,  nûkteré jsou  oznaãovány jako pfiedsednické,  jiné jako
doprovodné,  dal‰í jako v˘znamné atd. Na stránkách ãeského pfied-
sednictví (www.eu2009.cz) je uveden „Harmonogram plánovan˘ch
v˘znamn˘ch akcí na území âR“. Seznam  zasedání
Rady je nejspí‰e úpln˘ zrovna  jako seznam dal‰ích
zasedání ministrÛ, ale „seznam dal‰ích v˘znamn˘ch
akcí“ uÏ budí rozpaky: nejsou v nûm uvedena  pláno-
vaná velká setkání  související s rámcov˘m progra-
mem, a proto na nû upozorÀujeme zde.
V tomto ãísle najdete letáky konferencí EUFORDIA
2009 a Research Connection 2009. Ve‰keré infor-
mace o konferenci EUFORDIA 2009 (EUropean
FOrum on Research and Development Impact 
Assessment) jsou uvedeny na stránkách www.
EUFORDIA2009.eu. Tématem  této konference,  která
probûhne 24.-25. února v Praze a poãítá s úãastí asi
250 – 300  posluchaãÛ,  bude  hodnocení úãasti
a dopadu rámcov˘ch programÛ EU. EUFORDIA bude téÏ první pfiíleÏi-
tostí, na níÏ se vefiejnost seznámí s v˘sledky ex-post hodnocení 6. rám-
cového programu,  které v tûchto dnech  dokonãuje Evropská komise.
Hodnocení vypracovala skupina evropsk˘ch expertÛ,  kterou vede
prof. Rietschel z Leibnizovy spoleãnosti. Evropská komise sice pfiedklá-
dala v pravideln˘ch pûtilet˘ch intervalech  studie dopadu rámcov˘ch
programÛ (poslední uvefiejnûná studie: http://ec.europa.eu/
research/reports/2004/fya_en.html),  av‰ak teprve nyní jde o studii

vztahující se k jednomu programu, a proto prohlubující ex-post hodno-
cení. Pozvaní fieãníci pfiedstavují pfiední odborníky v otázkách hodno-
cení  programÛ VaV a jejich dopadÛ. Poznamenávám,  Ïe EUFORDIA
stále je‰tû  nabízí moÏnost aktivní úãasti v posterové sekci.
Druh˘ vloÏen˘ leták oznamuje konferenci Research Connection 2009
(7.- 8. kvûtna, Praha),  jejíÏ uspofiádání iniciovala Evropská komise.
Informace o této konferenci  najdete na http://ec.europa.eu/

research/conferences/2009/rtd-2009/index_en.cfm.
Tato konference chce b˘t fórem pro v˘mûnu zku‰e-
ností mezi úspû‰n˘mi fie‰iteli projektÛ rámcov˘ch pro-
gramÛ a potenciálními partnery konsorcií stávajícího 
7. RP. Sdílení zku‰eností bude mít rÛzné formy: jed-
nak pÛjde o v˘stavu  projektÛ, ale téÏ o 12  diskusních
fór, jejichÏ náplÀ si stanoví sami  úãastníci. S tímto
zámûrem vypsala Evropská komise na uveden˘ch
stránkách dvû v˘zvy,  první je zamûfiena na potenciál-
ní vystavovatele,  ktefií mohou  obsadit nûkter˘ ze
zhruba 40 stánkÛ, druhá v˘zva je pak právû smûrová-
na na naplnûní diskusních fór. Konference se chce
zmínit  o celé ‰ífii podpory v˘zkumu a v˘voje, a proto
nevynechá ani informace o Rámcovém programu pro

konkurenceschopnost ãi o vyuÏití strukturálních fondÛ. Zejména toto
téma  má pfiitáhnout úãastníky z nov˘ch ãlensk˘ch státÛ – Evropská
komise poãítá s nejménû 1000 úãastníky. Lze jen doufat,  Ïe tato atra-
hující síla pfiekoná i bariéru danou datem konference (8. 5.  pfiipadne
na  pátek a v fiadû zemí se slaví státní svátek). Echo chce proto
povzbudit  svou ãtenáfiskou obec k hojné reakci na v˘zvy k naplnûní
obsahu této konference.
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str. 2 CZELO v Evropském parlamentu
Lenka Lepiãová           

str. 3 Editorial
Vladimír Albrecht

ZVÝRAZNĚNÉ TÉMA: ZEMĚDĚLSTVÍ, POTRAVINÁŘSTVÍ

str. 4 FutureFood6:
Zvyšování kvality a bezpečnosti potravin ve středoevrop-
ském regionu
Petr Hladík, Ondfiej Valenta

str. 6 Zapojení českých řešitelů do specifických projektů pro MSP
v prioritě zemědělství, potravinářství a vodní hospodářství
v 6. RP
Martin ·karka

str. 9 Příklady vybraných výsledků českých řešitelů ve specific-
kých projektech pro MSP v 6. RP
Martin ·karka

str. 12 Výzkum malárie v prioritě Zdraví v 7. RP
Judita Kinkorová 

str. 14 Europe Innova 2008
Jifií Vacek

str. 15 První granty ERC pro zkušené výzkumné pracovníky 
Emil Kraemer 

str. 16 Výsledky výzvy FP7-TPT-2008-RTD-1 v oboru doprava 
Martin ·karka              

OBSAHECHO

Informace o evropském v˘zkumu, v˘voji a inovacích 
Ti‰tûná verze ISSN 1214-7982, on-line verze ISSN 1214-8229
Evidenãní ãíslo MK âR E 15277

Vydavatel:
Technologické centrum AV âR 
Rozvojová 135, 165 02 Praha 6 – Suchdol
Tel.: 234 006 100, fax: 220 922 698
e-mail: techno@tc.cz

Vydávání je podporováno projektem 1P 06 OK 468 M·MT

REDAKâNÍ RADA:
Ing. Karel Aim, CSc. kaim@icpf.cas.cz 
RNDr. Vladimír Albrecht, CSc., pfiedseda albrecht@tc.cz 
Ing. Milo‰ Hayer, CSc. hayer@kav.cas.cz
Ing. Franti‰ek Hronek, CSc. hronekf@volny.cz 
RNDr. Milo‰ Chvojka, CSc. chvojka@msmt.cz
Prof. RNDr. Josef Janãáfi, CSc. jancar@fch.vutbr.cz 
Ing. Miroslav Janeãek, CSc. janecek@avo.cz
Ing. Karel Klusáãek, CSc., MBA klusacek@tc.cz 

Redakce: 
Ing. Bfietislav Koã, tel.: 724 247 074, e-mail: echo@tc.cz 

Grafická úprava a tisk: Kafka design a Art D
Tisk: Art D

Redakãní uzávûrka: 10. 12. 2008



4

FutureFood6: Zvyšování kvality a bezpečnosti potravin 
ve středoevropském regionu

Potravináfisk˘ prÛmysl v zemích stfiední a v˘chodní Evropy prochází od
devadesát˘ch let minulého století podstatn˘mi vlastnick˘mi, technolo-
gick˘mi a organizaãními zmûnami, které provázejí jeho integraci do jed-
notného evropského trhu. V rámci v˘‰e zmínûného procesu získává na
vût‰í dÛleÏitosti aspekt kvality a bezpeãnosti potravin, a to nejen z pohle-
du spotfiebitele. DÛkazem je mimo jiné i právû konãící dvoulet˘ projekt
FutureFood6 financovan˘ 6. RP, kter˘ byl zahájen 1. února 2007, a jehoÏ
koordinátorem byla Organizace spojen˘ch národÛ pro prÛmyslov˘ roz-
voj (UNIDO). Partnery projektu byly organizace ze ‰esti zemí regionu
stfiední a v˘chodní Evropy, ve kter˘ch byl provádûn v˘zkum souãasného
stavu a budoucího v˘voje v oblasti kvality a bezpeãnosti potravin (Bul-
harsko, Chorvatsko, âeská republika, Maìarsko, Rumunsko a Sloven-
sko). Do projektu byla dále zapojena ‰panûlská organizace OPTI, která
zodpovídala za ãást metodického fiízení projektu, a rakouská organizace
WIIW za‰tiÈující vypracování hlavních v˘stupÛ. 

âeská republika byla v projektu zastoupena Technologick˘m centrem
Akademie vûd âR, které vyuÏilo sv˘ch zku‰eností z mezinárodních
projektÛ zamûfien˘ch na potravináfisk˘ prÛmysl (Food-N-Co, EU Agri
Mapping) a uplatnilo metody foresightu, které tvofiily metodick˘ základ
jednotliv˘ch etap projektu FutureFood6. Posloupnost, vzájemná prová-
zanost a dílãí v˘stupy tûchto etap jsou zobrazeny na obrázku, kter˘
zároveÀ prezentuje obecnou podobu metodologie projektu, která byla
aplikována ve v‰ech zapojen˘ch partnersk˘ch zemích stfiední
a v˘chodní Evropy.

StûÏejním cílem projektu FutureFood6 bylo pomoci subjektÛm potravi-
náfiské v˘roby z v˘‰e zmínûného regionu k dosaÏení mezinárodních
standardÛ v oblasti kvality a bezpeãnosti potravin, a tím ke zv˘‰ení
jejich konkurenceschopnosti i konkurenceschopnosti evropského
potravináfiského prÛmyslu jako celku. Úkolem prvních etap projektu
byla anal˘za a popis souãasné situace a podmínek v potravináfiství

v regionu stfiední a v˘chodní Evropy. Tato anal˘za se pak stala podkla-
dem pro vytvofiení socio-ekonomick˘ch scénáfiÛ v˘voje potravináfiské-
ho prÛmyslu. Ve druhé polovinû roku 2007 probûhly ve v‰ech partner-
sk˘ch zemích projektu rozhovory a dotazníková ‰etfiení, která mûla za
cíl stanovení souãasn˘ch klíãov˘ch technologií v potravináfiském prÛ-
myslu. Respondenty dotazníkového ‰etfiení, které probíhalo on-line,
byli vybraní experti, ktefií se vyjadfiovali k problematice souãasného
stavu rozvoje, míry vyuÏití a obecn˘ch budoucích trendÛ ‰esti skupin
novû se rozvíjejících technologií: technologií testování a diagnostiky,
obalov˘ch technologií, biotechnologií, informaãních technologií,
nanotechnologií, technologií v˘roby funkãních potravin a ostatních
technologií. Souãasnû s on-line ‰etfiením byly v kaÏdé zapojené zemi
uskuteãnûny rozhovory s tfiiceti vybran˘mi odborníky, které mapovaly
detailní aspekty souãasného stavu potravináfiského sektoru, jeho potfie-
by, problémy a moÏnosti dal‰ího v˘voje. 

Po zapracování expertních názorÛ z rozhovorÛ byl urãen potenciální
vliv dfiíve zmínûn˘ch skupin technologií zejména na bezpeãnost a kva-
litu potravin a podle zvolen˘ch kritérií byly v jednotliv˘ch partnersk˘ch
zemích identifikovány tzv. klíãové technologie. Napfiíklad v âeské
republice bylo tímto zpÛsobem identifikováno osm klíãov˘ch techno-
logií: 
- nové, nedestruktivní metody a kontrolní systémy, integrované sítû sen-

zorÛ monitorující kvalitu a bezpeãnost potravin v prÛbûhu celého
procesu jejich zpracování;

- nanotechnologické senzorové systémy kompatibilní s potravinov˘mi
systémy pro pfiímé zji‰Èování kvality produktÛ;

- dokonalej‰í, nedestruktivní analytické a mikrobiologické metody
detekce a monitorování bezpeãnostních rizik potravin jako souãást
standardních monitorovacích postupÛ;

- aktivní obaly schopné mûnit jak vlastnosti své propustnosti, tak kon-
centraci rozliãn˘ch tûkav˘ch látek a plynÛ uvnitfi balení bûhem

V dubnu 2008 pfiineslo ECHO poprvé ve svém druhém ãísle „inovaci“  obsahu v podobû jednoho zv˘raznûného tématu, kter˘m byla energeti-
ka. Shodou okolností ve stejném ãase si energetiku jako téma jednoho ãísla zvolila i periodika Vesmír nebo evropsk˘ mûsíãník pro v˘zkum a v˘voj
RTD info, coÏ potvrzuje v˘znam tohoto oboru. V Echu jsme se snaÏili zmapovat aktivity ãesk˘ch t˘mÛ a ãeského v˘zkumu obecnû v daném
tématu – a v energetice to pro zájem âeska o inovace a nová pojetí v tomto oboru nedopadlo pfiíli‰ dobfie. Vla‰tovkou, která ov‰em hnízdí mimo
systém rámcov˘ch programÛ, a kterou jsme pfiedstavili  formou rozhovoru s úãastníky projektu, byla v souãasné dobû fini‰ující stavba autobu-
su s vodíkov˘m pohonem v âesku. 
V oborovém zamûfiení nûkter˘ch ãísel chceme pokraãovat a pro toto ãíslo Echa jsme zvolili téma neménû strategické – zemûdûlství a potravi-
náfiství. Vedle uceleného bloku  nûkolika ãlánkÛ k tomuto oboru a jeho aktivitách v 6. a 7. RP pfiiná‰íme i reportáÏ z pÛsobi‰tû jednoho z úãast-
níkÛ projektu – V˘zkumného ústavu rybáfiského a hydrobiologického Jihoãeské univerzity ve VodÀanech. (redakce ECHO)

Foto: B. Koã
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uskladnûní, nebo schopné za úãelem zv˘‰ení kvality produktu pfiidá-
vat mikrobiální, antioxidaãní a jiná ãinidla;

- moderní informaãní systémy vãetnû etiketovacích a monitorovacích
systémÛ, inteligentní obalové technologie, technologie zabraÀující
padûlání v˘robku nebo technologie vysokofrekvenãní identifikace
(RFID);

- v˘voj a aplikace nov˘ch systémÛ balení umoÏÀujících plné vyuÏití
v˘hod nov˘ch obalov˘ch technologií a vhodnûj‰ích obalov˘ch mate-
riálÛ pouÏívan˘ch v moderních procesech zpracování potravin;

- biochemické modifikace potravinov˘ch sloÏek zaloÏené na odstraÀo-
vání slouãenin zpÛsobujících zdravotní problémy
(napfi. glutenu nebo alergenÛ) nebo na modifika-
cích potravin za úãelem jejich lep‰í stravitelnosti
(napfi. hydrolyzované tuky); 

- nanomateriály urãené ke kontrole mnoÏství rÛsto-
v˘ch hormonÛ v Ïivoãi‰n˘ch produktech.

Na základû popisu souãasného stavu potravináfiství
ve stfiední a v˘chodní Evropû byly v dal‰í fázi pro-
jektu za úãasti vybran˘ch expertÛ z partnersk˘ch
zemí nastínûny a popsány socio-ekonomické scéná-
fie budoucího moÏného v˘voje potravináfiského prÛ-
myslu se zfietelem na kvalitu a bezpeãnost potravin.
Tyto scénáfie mûly postihnout moÏn˘ v˘voj odvûtví
v regionu stfiední a v˘chodní Evropy do roku 2020. 

V dal‰í fázi projektu mûly pfied sebou partnerské
organizace v projektu úkol spoãívající ve stanovení
vize budoucího stavu v daném odvûtví a regionu.
Experti pfiizvaní z partnersk˘ch zemí projektu nako-
nec sestavili sadu ãtyfi vzájemnû se doplÀujících
vizí, které identifikovaly pfiedpokládan˘ charakter
potravináfiského prÛmyslu a zejména úrovnû bez-
peãnosti a kvality potravin v roce 2020. Podoba
kaÏdé vize budoucnosti vycházela ze tfií základních
úhlÛ pohledu, z pohledu trhu a obchodu, z pohle-
du v˘voje produktÛ a koneãnû z pohledu v˘voje
technologií a zamûfiení v˘zkumu. Pro kaÏdou vizi byly také stanoveny
indikátory a posléze tzv. milníky (milestones), tedy hodnoty tûchto zvo-
len˘ch indikátorÛ, které budou v˘voj smûrem ke stanovené vizi indiko-
vat. ZároveÀ byly identifikovány moÏné bariéry, které mohou tomuto
v˘voji v budoucnosti zabránit. 

Vytvofiení scénáfiÛ, stanovení vize a identifikace milníkÛ, jejich Ïádou-
cích hodnot a bariér naplÀování vize byly nezbytné pro vstup do
poslední etapy projektu, spoãívající ve vytvofiení tzv. cestovní mapy
(road-mapping). Cestovní mapa s konkrétními opatfieními byla vytvofie-
na v Praze na mezinárodním workshopu organizovaném Technologic-
k˘m centrem AV âR, kter˘ se konal v druhé polovinû záfií 2008. Vzhle-
dem k tomu, Ïe byly identifikovány ãtyfii vize, na workshopu byly

vytvofieny také ãtyfii dokumenty, jeÏ strukturovanû navrhovaly opatfiení
ve zvolen˘ch oblastech (vzdûlávání, trh, v˘zkum a v˘voj, politika atd.)
tak, aby tûchto vizí potravináfiského prÛmyslu bylo dosaÏeno. Aãkoli se
jednotlivé cestovní mapy zab˘valy rÛzn˘mi aspekty potravináfiského
prÛmyslu, nûkterá navrhovaná opatfiení byla spoleãná. Jedním
z v˘znamn˘ch závûrÛ je napfiíklad potfieba formulace koncepce ãi stra-
tegie rozvoje potravináfiského prÛmyslu na národní nebo regionální
(CEE) úrovni, coÏ je poÏadavek, kter˘ se objevil v kaÏdé z nich. Dal‰ím
ze závûrÛ workshopu byl seznam opatfiení vedoucích k podpofie
v˘zkumu a v˘voje v potravináfiství aÈ formou daÀov˘ch úlev, nebo

zavedením systému rizikového kapitálu, a následného vytvofiení fungu-
jící znalostní infrastruktury v tomto sektoru.

Projekt bude zakonãen na mezinárodní konferenci 27. 1. 2009 ve
Vídni. Na tomto fóru budou prezentovány hlavní v˘sledky projektu,
zpÛsoby jejich moÏného vyuÏití v regionu stfiední a v˘chodní Evropy
i potenciál pouÏit˘ch metod foresightu pro fie‰ení obdobn˘ch úkolÛ.
Podrobnûj‰í informace o projektu a jeho v˘sledcích je moÏné najít na
webov˘ch stránkách projektu www.futurefood6.com

PETR HLADÍK, OND¤EJ VALENTA,

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR,

HLADIK@TC.CZ, VALENTA@TC.CZ

Metodika projektu a hlavní výstupy

Evropského úãetního dvora vûnovali otázce, jak by mûly b˘t implemento-
vány v˘sledky tûchto studií v praxi. Jednotlivé sekce byly moderovány
poslanci Evropského parlamentu a zástupci v˘boru ITRE. V závûru dne byli
úãastníci pozváni ãesk˘m vládním zmocnûncem pro evropsk˘ v˘zkum
prof. Ivanem Wilhelmem na konferenci EUFORDIA 2009 (EUropean
FOum on Research and Development Impact Analysis), která se bude

konat v rámci ãeského pfiedsednictví v Praze ve dnech 24. - 25. 2. 2009,
a jejímÏ hlavním tématem bude hodnocení národních a evropsk˘ch dopa-
dÛ RP.
V‰echny prezentace z workshopu jsou k dispozici na webov˘ch stránkách
CZELO: http://www.czelo.cz/detail_/?news=938.

LENKA LEPIâOVÁ,

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR, CZELO, LEPICOVA@TC.CZ

(dokonãení ze strany 2)
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V rámci specifick˘ch projektÛ pro MSP byl v prioritû zemûdûlství, potra-
vináfiství a vodní hospodáfiství fie‰en druh˘ nejvût‰í poãet projektÛ, hned
po prioritû nové materiály a technologie. V prioritû nové materiály a tech-
nologie bylo fie‰eno celkem 137 projektÛ kooperativního v˘zkumu 
a 34 projektÛ kolektivního v˘zkumu. V prioritû zemûdûlství, potravináfi-
ství a vodní hospodáfiství nalezneme v Katalogu specifick˘ch projektÛ pro
MSP v 6. RP (http://ec.europa.eu/research/sme-techweb/pdf/sme_fp6-sc
128-ok.pdf) celkem 63 projektÛ kooperativního v˘zkumu a 22 projektÛ
kolektivního v˘zkumu. âe‰tí fie‰itelé figurují v 7 projektech kooperativní-
ho v˘zkumu (11 % fie‰en˘ch projektÛ) a ve ãtyfiech projektech kolektivní-
ho v˘zkumu (18 % fie‰en˘ch projektÛ). Pfiehled zapojení ãesk˘ch subjek-
tÛ do fie‰en˘ch projektÛ je uveden v tabulkách 1 a 2. 

Z hlediska témat se ãe‰tí fie‰itelé nejaktivnûji zapojili do fie‰ení projek-
tÛ s problematikou chovu ryb. Je to díky velmi úspû‰né úãasti V˘zkum-
ného ústavu rybáfiského a hydrobiologického ve VodÀanech (souãást
Jihoãeské univerzity v âesk˘ch Budûjovicích), kter˘ se podílel na fie‰e-
ní projektÛ kooperativního v˘zkumu PERCATECH (problematika chovu

okouna), PROTENCH (problematika chovu lína) a projektu kolektivní-
ho v˘zkumu SustainAqua (problematika sladkovodního chovu ryb). Na
fie‰ení dal‰ího projektu kooperativního v˘zkumu SUBFISHCAGE
(ponorné systémy chovu ryb) se podílel v˘robce technického textilu
Lanex, a. s. V projektech PERCATECH i PROTENCH byli zastoupeni
i dal‰í ãe‰tí fie‰itelé, v prvním pfiípadû Rybáfiství Nové Hrady, s. r. o., ve
druhém pfiípadû Klatovské rybáfiství, a. s.

Dal‰í nejãastûji fie‰enou problematikou bylo mlékárenství. Na fie‰ení
projektu kooperativního v˘zkumu FERBEV (fermentované nápoje) se
podílela firma Plastcom, a. s. - Mlékárna Pfií‰ovice. Mezi fie‰iteli dal‰í-
ho projektu, MILQ-QC-TOOL (optimalizace tepelného zpracování
mléka), nalezneme dvû ãeské organizace – asociaci Wirelessinfo
a v˘robce mlékárensk˘ch v˘robkÛ, firmu Laksyma, a. s., z moravsk˘ch
Nedakonic. Na fie‰ení projektu kolektivního v˘zkumu PATHOMILK,
zamûfieného na rychlou a operativní detekci patogenÛ v mléce, se podí-
lela firma se ‰irok˘m spektrem ãinností v oboru mlékárenství Milcom,
a. s., a Ústav radiotechniky a elektroniky AV âR.

Zapojení českých řešitelů do specifických projektů pro MSP v prioritě
zemědělství, potravinářství a vodní hospodářství v 6. RP.

Akronym projektu Název projektu Poãet fie‰itelÛ Koordinátor âesk˘ fie‰itel

BIOFERM Pokroãilá v˘roba prÛmyslov˘ch bioproduktÛ 8 Verein zur Foerderung des âVUT Praha
aktivovan˘m fermentaãním procesem Technologietransfers an der 

Hochschule Bremerhaven E.V. 
(Nûmecko)

BUGCHECK Rychl˘ ruãní analyzátor pro kontrolu 13 Centre de Recerca i Investigacio BVT Technologies, a. s. 
mikroorganismÛ v mase v celém dodavatelském de Catalunya  S.A. (·panûlsko)
fietûzci

FERBEV Zlep‰ení zpracování ãtyfi fermentovan˘ch nápojÛ 14 Institute of Agricultural and Plastcom, a. s.
z v˘chodoevropsk˘ch zemí Food Biotechnology (Itálie)

MILQ-QC-TOOL V˘voj pfiedpovûdních modelÛ dostupn˘ch na 18 Van Dijk Kaasmakerij B.V. Wirelessinfo
internetu pro optimalizaci tepelného zpracování (Nizozemsko) Laksyma, a. s.
mléka v mal˘ch a stfiedních mlékárnách

PERCATECH Zaji‰tûní juvenilní produkce okouna fiíãního 11 Univerzite Henri Poicare Rybáfiství Nové Hrady; 
zlep‰ením reprodukce a odchovem plÛdku (Francie) Jihoãeská univerzita 

âeské Budûjovice

PROTENCH Intenzivní a udrÏiteln˘ chov sladkovodních 14 Gesinfin S.L. (·panûlsko) Klatovské rybáfiství; 
druhÛ lína Jihoãeská univerzita 

âeské Budûjovice

SUBFISHCAGE V˘voj levného ponorného klecového systému 8 Gigante Offshore AS (Norsko) Lanex, a. s.
na chov ryb

Tabulka 1 – Projekty  kooperativního výzkumu s českými řešiteli v prioritě zemědělství, potravinářství a vodní hospodářství v 6. RP  

Akronym projektu Název projektu Poãet fie‰itelÛ Koordinátor âesk˘ fie‰itel

BIOPROS Bezpeãné pouÏití odpadních vod a kalÛ pro 25 European Biomass Industry CZ–Biom,
efektivní produkci biomasy na plantáÏích Association (Belgie) âeské sdruÏení pro biomasu
s rychlou obmûnou plodin

ICARE Zabránûní kumulace novû vznikl˘ch 25 D Áppolonia SpA (·panûlsko) Fyzikální ústav AV âR
kontaminujících látek s cílem sníÏit zdravotní 
rizika

PATHOMILK Vybavení dodavatelÛ mléka rychl˘m, pfienosn˘m 22 Centre de Recerca i Investigacio Milcom, a. s.,
a levn˘m biosenzorem pro detekci patogenÛ de Catalunya  S.A. (·panûlsko) Ústav radiotechniky 
v mléce a elektroniky AV âR

SustainAqua Integrovan˘ pfiístup pro udrÏitelné a zdravé 24 Verein zur Foerderung 
sladkovodní hospodafiení des Technologietransfers an Jihoãeská univerzita âeské 

der Hochschule Bremerhaven Budûjovice
E.V. (Nûmecko)

Tabulka  2 – Projekty kolektivního  výzkumu s českými řešiteli v prioritě zemědělství, potravinářství a vodní hospodářství v 6. RP  
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Problematika kontroly mikroorganismÛ pfii v˘robû a zpracování potra-
vin byla fie‰ena i v projektu kooperativního v˘zkumu BUGCHECK.
V tomto pfiípadû se jednalo o kontrolu mikroorganismÛ pfii zpracování
masa. âesk˘m zástupcem byl v˘robce laboratorní techniky, elektro
a biosenzorÛ, brnûnská firma BVT Technologies, a. s. Podobné zamûfie-
ní mûl i projekt kolektivního v˘zkumu ICARE (zábrana kumulace kon-
taminujících látek). Na fie‰ení tohoto projektu se podílel Fyzikální ústav
AV âR.

·kála zemí koordinátorÛ je velmi pestrá – Nûmecko, ·panûlsko, Itálie,
Francie, Nizozemsko, Norsko a Belgie. Pfiekvapivû zde nenalezneme
zástupce Velké Británie. Mezi nejúspû‰nûj‰í koordinátory patfií ·panûl-
sko se ãtyfimi koordinacemi. Je to mimo jiné díky koordinaci Centre de
Recerca i Investigacio de Catalunya S.A. ve dvou projektech - v projek-
tu kooperativního v˘zkumu BUGCHECK a v projektu kolektivního

v˘zkumu PATHOMILK. Dal‰ím dvojnásobn˘m koordinátorem je
nûmeck˘ Verein zur Foerderung des Technologietransfers an der
Hochschule Bremerhaven E.V. v projektu kooperativního v˘zkumu
BIOFERM a v projektu kolektivního v˘zkumu SustainAqua. 

Z hlediska zapojení do projektu v pozici fiadov˘ch fie‰itelÛ je moÏné
povaÏovat na‰i úãast za úspû‰nou. Ve ãtyfiech projektech z 11 máme po
dvou ãesk˘ch fie‰itelích. Ménû pfiíznivé je zji‰tûní, Ïe mezi koordináto-
ry nenalezneme Ïádného ãeského zástupce. Doufejme, Ïe úspû‰ná
úãast ãesk˘ch fie‰itelÛ povede ke získání zku‰eností a v budoucnu
i k prosazení ãeského návrhu mezi financované projekty. 

MARTIN ·KARKA,

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR,

SKARKA@TC.CZ

Evropské zemědělství na rozcestí                              
Nadace Roberta Schumana vydala studii Nicolas-Jean Bréhona nazva-
nou „The time for European Agriculture to make a choice: why should
we believe in the CAP?“. Spoleãná zemûdûlská politika (SZP) je v posled-
ních 15 letech pfiedmûtem hlubok˘ch reforem stejnû jako pfiedmûtem
ostré kritiky. Nejvût‰í pozornost je vûnována finanãní problematice: za
20 let Evropa vyãlenila pro SZP 1000 mld. € a SZP je s 53 mld. € hlav-
ní rozpoãtovou poloÏkou i v roce 2008. Ale SZP se pot˘ká i s jin˘mi
problémy – pÛvodní politika regulovala zemûdûlské trhy, zatímco sou-
ãasná je pfiedev‰ím finanãním pfiíspûvkem pro zemûdûlce. Bréhon shr-
nuje, Ïe SZP je ãím dál ménû politikou, ãím dál ménû zemûdûlskou
a ãím dál ménû spoleãnou. 

Navzdory tomu se domnívá, Ïe má stále opodstatnûní, uÏ proto, Ïe je
jedinou skuteãnû spoleãnou politikou – takovou, na které se usneslo 
27 ãlenÛ, a takovou, kterou 27 ãlenÛ uplatÀuje. Její pokraãování v‰ak
pfiedpokládá urãité podmínky. Pfiedev‰ím se musí stát zemûdûlskou
politikou – extrémní závislost zemûdûlcÛ na evropsk˘ch dotacích je
neudrÏitelná – a tato politika musí b˘t zamûfiena zejména na zabezpe-
ãení potravin. EU by mûla podporovat nûkteré rozpoãtové a politické
nástroje vãetnû tûch potfiebn˘ch k hospodafiení se zásobami. SZP musí
dle Bréhona rovnûÏ získat opût uznání vefiejnosti.

Uvedená publikace byla pfiíspûvkem k procesu tzv. kontroly stavu SZP
(v angliãtinû uÏívan˘ pojem „Health Check“) a datum její publikace se
pojí se zasedáním Rady pro zemûdûlství a rybolov. Zde ministfii dosáh-

li 20. listopadu 2008 dohody, která tento proces zavr‰uje. Kontrole byla
podrobena nejnovûj‰í reforma z roku 2003, jejímÏ zásadním bodem
bylo zavedení principu, kter˘ urãuje vyplácení podpory zemûdûlcÛm –
– vût‰ina pfiím˘ch plateb byla oddûlena od objemu a typu produkce
(tzv. „decoupling“). 

Zemûdûlci navíc musí respektovat normy na ochranu Ïivotního prostfie-
dí, zaji‰tûní bezpeãnosti potravin, rostlinolékafiské normy a normy na
zachování dobr˘ch Ïivotních podmínek zvífiat. Tûm, ktefií stanovené
podmínky nedodrÏí, budou sníÏeny pfiímé platby. Díky zru‰ení vazby
mezi v˘‰í subvencí a objemem produkce se zemûdûlci z EU budou
moci lépe orientovat na trh. Dohoda ministrÛ zemûdûlství z konce
listopadu by mûla vést k dal‰ímu posílení orientace zemûdûlcÛ na trÏní
podmínky a jejím dÛsledkem bude také niÏ‰í podpora produkce a nao-
pak vy‰‰í dotace pro rozvoj venkova a na ochranu Ïivotního prostfiedí.
Jedná se nicménû o sloÏit˘ kompromis, kter˘ pÛvodní reformní snahy
EK odráÏí jen ãásteãnû.

Podrobnosti ke studii: http://robert-schuman.eu/notes.php?num=44> 
Zpráva ze zasedání Rady pro zemûdûlství a rybolov: http://www.consi-
lium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/agricult/
104240.pdf 

JANA âEJKOVÁ, 

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR

Spolupráce EU a Číny v zemědělském výzkumu                                 

Podle pfiedstavitelÛ EK a âínské akademie zemûdûlsk˘ch vûd (Chinese
Academy of Agricultural Sciences - CAAS) smûfiují EU a âína k posílení
vazeb v oblasti zemûdûlského v˘zkumu. CAAS je nejvût‰í zemûdûlskou
v˘zkumnou organizací v âínû; 40 ústavÛ se zab˘vá ve‰ker˘mi aspekty
zemûdûlství s v˘jimkou rybáfiství a lesnictví a zamûstnává více neÏ 11 tis.
pracovníkÛ (z toho pfies 6 tis. v˘zkumníkÛ). EK chce s âínou spolupraco-
vat hlavnû ve tfiech oblastech: zdraví zvífiat a nákazy (zejména pfienosné
nemoci jako ptaãí chfiipka), zv˘‰ení odolnosti plodin vÛãi faktorÛm jako
jsou sucho, horko a vysok˘ obsah solí v pÛdû, bezpeãnost potravin. 

O pfiesném zpÛsobu spolupráce bude teprve rozhodnuto, ale patrnû se
bude jednat o relativnû jednoduché mechanismy, napfi. twinning pro-
jekty, kdy EU a v˘zkumná organizace v pfiíslu‰né zemi vyhla‰ují vlast-
ní v˘zvy pro podávání projektÛ. Vybrané projekty jsou pak porovnány
a pokud jsou fie‰ené problémy podobné, jsou v˘zkumníci vyzváni
k dal‰í spolupráci. 

JANA âEJKOVÁ,

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR
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Food Cluster Initiative je úspû‰nou iniciativou 7. rámcového programu
ES pro v˘zkum, technologick˘ rozvoj a demonstrace (7. RP), podporo-
vanou v rámci programu Regiony znalostí. Iniciativa je teprve na svém
zaãátku, pfiesto zasluhuje pozornost vzhledem k v˘znamu, kter˘ pro
zúãastnûné regiony s potravináfisko-zemûdûlskou základnou má.

Regiony znalostí v 7. RP

Na úvod jen krátce uvádíme struãnou charakteristiku programu Regio-
ny znalostí. Hlavním cílem programu je umoÏnit evropsk˘m regionÛm
posílení investic do v˘zkumn˘ch ãinností a jejich realizaci. Mûla by
takto b˘t podpofiena nejen místní role regionÛ ve VaV, ale i jejich
potenciál k úspû‰nému zapojení do evropsk˘ch v˘zkumn˘ch projektÛ.
V˘znamnûj‰í investice v oblasti v˘zkumu mohou dále pfiiná‰et podnû-
ty pro hospodáfisk˘ rÛst, vznik nov˘ch pracovních pfiíleÏitostí aj. Pro-
gram podporuje zapojení regionálních, v˘zkumem fiízen˘ch klastrÛ
(regional research driven clusters) do evropské v˘zkumné spolupráce.
Takovéto klastry mají svou pfiesnou definici. Jejich úãastníky musí b˘t
tfii následující typy subjektÛ: v˘zkumná instituce, podnik a zástupce
místní / regionální správy; hovofiíme o principu tzv. „triple helix“.

Vznik iniciativy

Iniciativa Food Cluster Initiative je v rámci programu Regiony znalostí
zajímavá v tom aspektu, Ïe není postavena na spolupráci klastrÛ samot-
n˘ch, ale na spolupráci nûkolika projektÛ z oblasti potravináfiství. Kon-
cept je postaven na propojení nov˘ch regionálních projektÛ financova-
n˘ch ze 7. RP s Food Innovation Network Europe (projekt FINE fungu-
jící jiÏ od 6. RP, viz dále) a dále vytvofiení Evropského potravináfiského
klastru. Vznik tohoto klastru byl iniciován EK, která nûkolika projektÛm
Ïádajícím o financování v programech Regiony znalostí a V˘zkumn˘
potenciál 7. RP doporuãila spojit své síly dohromady a vytvofiit vût‰í
platformu se zásadním celkov˘m dopadem pro oblast potravináfiství
a zemûdûlství.

Projekty zapojené do iniciativy

Projekty, které se budou zapojovat do potravináfiského klastru, jsou
následující: 

- FINE (jedin˘ projekt ze 6. RP, jeho roz‰ífiením vznikne celoevropsk˘
potravináfisk˘ klastr; více o projektu v závûreãné ãásti ãlánku);

- RAF Regions (projekt 7. RP zamûfien˘ na tvorbu strategií v zemûdûl-
sko-potravináfiském sektoru, jehoÏ úãastníky jsou subjekty z regionÛ
¤ecka, Itálie a Bulharska);

- Baltfoodqual (projekt 7. RP zab˘vající se v˘zkumem krmiv pro zvífia-
ta a kvalitou potravin; projekt byl pfiipraven v Loty‰sku);

- SAFETechnoPack (projekt 7. RP t˘kající se technologií balení potravin;
projekt je koordinován v Turecku);

- EU-BALKANVEGETABLES (projekt 7. RP zamûfien˘ na rozvoj zahrad-
nického v˘zkumného centra; projekt byl pfiipraven v Bulharsku);

- CHROMLAB-ANTIOXIDANT (projekt 7. RP, kter˘ se opût t˘ká kvali-
ty potravin, a jeho úãastníky jsou subjekty z Makedonie, Srbska, Bul-
harska, Estonska a Francie);

- FEED-TO-FOOD (projekt 7. RP zab˘vající se potravinov˘m fietûzcem,
projektu se úãastní t˘my ze Srbska, Nûmecka, Velké Británie, Rumun-
ska a Litvy);

- CEFSER (projekt 7. RP v programu V˘zkumn˘ potenciál zamûfien˘ na
vytvofiení centra excelence v oblasti bezpeãnosti potravin v Srbsku);

- FLAVOURE (projekt 7. RP v programu V˘zkumn˘ potenciál podporují-
cí rozvoj laboratofie specializující se na potraviny a krmiva v Estonsku).

Iniciativa tedy zahrnuje regiony ze 17 zemí, a to jak ze star˘ch i nov˘ch
ãlensk˘ch zemí EU, tak i ze zemí asociovan˘ch k 7. RP. Jedná se témûfi
o 40 partnerÛ reprezentujících univerzity, regionální úfiady, prÛmyslo-
vé podniky apod. Iniciativa také ‰iroce pokr˘vá oblast zemûdûlsko-
potravináfiského sektoru od kvality potravin pfies technologie jejich
balení aÏ po strategie sektoru jako takového.

Hlavní cíle iniciativy

Klíãov˘m heslem iniciativy je „smûrem ke kompletnûj‰í evropské síti
regionÛ s ambicemi v oblasti potravináfiství“. Potravináfiské regiony,
v pfiípadû Ïe spolupracují (coÏ je hlavním cílem této iniciativy), se
mohou vzájemnû uãit, posilovat evropsk˘ potravináfisk˘ prostor
a mohou tak zvy‰ovat v˘hody konkurenceschopnosti EU v oblasti
potravináfiství. Regiony dohromady vytvofií evropsk˘ potravináfisk˘
klastr, kter˘ zahrnuje spojující se evropské „hotspots“ (tedy regionální
potravináfiské klastry). Ambice celoevropského klastru jsou následující:
- meziregionální spolupráce;
- definice regionální potravináfiské VaV strategie;
- vytvofiení transparentní evropské regionální potravináfiské infrastruk-

tury VaV;
- investice do regionálních siln˘ch stránek s cílem vytvofiit excelenci

v ERA (Evropsk˘ v˘zkumn˘ prostor) prostfiednictvím definování spo-
leãné strategie a rozvojem meziregionálních projektÛ v rámci potravi-
náfiského sektoru;

- vût‰í a úspû‰nûj‰í zapojování do dal‰ích projektÛ 7. RP, posilování
synergií se Strukturálními fondy a programem CIP (Rámcov˘ program
pro konkurenceschopnost a inovace).

Celá iniciativa je teprve na zaãátku (zahájena byla na zaãátku roku
2008), nelze tedy prozatím hovofiit o jejích konkrétních závûrech. Oãe-
kávané v˘sledky lze ale ukázat na projektu FINE, kolem nûhoÏ byla ini-
ciativa Food Cluster Initiative postavena a na kter˘ v podstatû navazuje.

FINE (Food Innovation Network Europe)

Cílem projektu FINE je pfiispût k posílení konkurenceschopnosti potra-
vináfiského sektoru prostfiednictvím inovací, podpora investic do VaV
a silnûj‰í spolupráce mezi potravináfisk˘mi klastry, a to v‰e v zapoje-
n˘ch regionech. Projekt byl zahájen v roce 2005 a je financován EK
v rámci iniciativy 6. RP Regiony znalostí 2. 

V projektu jsou zastoupeny zemûdûlsko-potravináfiské klastry z násle-
dujících regionÛ: East-Netherlands (Nizozemsko), Castillia y Leon (·pa-
nûlsko), East- and West-Flanders (Belgie), Emilia-Romagna (Itálie),
Rogaland (Norsko), Scotland (Velká Británie), Wielkopolska (Polsko),
Oresund (Dánsko a ·védsko). Úãastníky samotn˘mi pak jsou zástupci
prÛmyslov˘ch spoleãností, v˘zkumn˘ch institucí, státních orgánÛ
a nûkolika regionálních sítí. 

V‰echny regiony, které se projektu FINE úãastní, mají spoleãné regio-
nální charakteristiky: potravináfisk˘ sektor hraje dÛleÏitou roli v regio-
nální ekonomice, pfiítomnost silného zemûdûlského sektoru a dal‰ích

Iniciativa Potravinový klastr (Food-Cluster Initiative)
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specializovan˘ch dodavatelÛ potravináfiského prÛmyslu, vysoká úro-
veÀ znalostí vztahujících se k potravináfiství v daném regionu, lokální
sítû propojující rÛzné hráãe dohromady. Konkrétní v˘sledky projektu
lze prozatím shrnout následovnû:
- strukturovaná metodologie a zku‰enosti pfii zapojování regionálních
hráãÛ do tvorby a definice regionální strategie; cílem takovéto strategie
je stimulace inovací a VaV v potravináfiství; tato strategie by mûla b˘t
postavena na anal˘ze orientace a specializace regionu a znalostech
o potenciální roli klastrÛ;
- síÈ pro rozvoj projektÛ a partnerství, pfiíp. klastrování místních, regio-
nálních, národních i evropsk˘ch hráãÛ v oblasti VaV v potravináfiství, tj.
vytvofiení platformy pro dlouhodobou spolupráci;

- akãní plán pro evropské „hotspots“ v oblasti potravináfiského VaV
a inovací.
Zásadním v˘sledkem projektu je pak dlouhodobá spolupráce mezi úãast-
níky a stejnû Ïádoucí je také kontinuální zapojování nov˘ch regionÛ.
Více informací o projektu je k dispozici na webov˘ch stránkách
http://www.networkfine.net.

Pfii zpracování ãlánku byla vyuÏita publikace Evropské komise Food-
Cluster Initiative.

LENKA HAVLÍâKOVÁ,

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR, HAVLICKOVA@TC.CZ

Projekty kooperativního v˘zkumu (pro individuální MSP) a projekty
kolektivního v˘zkumu (pro asociace) pfiedstavovaly v 6. RP projekty
s men‰ími rozpoãty. U projektÛ kooperativního v˘zkumu ãinil maxi-
mální rozpoãet 2 mil. €, u projektÛ kolektivního v˘zkumu 5 mil. €.
Abstrakty v‰ech projektÛ lze nalézt v Katalogu projektÛ fie‰en˘ch 
v 6. RP v horizontální prioritû aktivity pro MSP (http://ec.
europa.eu/research/sme-techweb/pdf/sme_fp6-sc128-ok.pdf). Tento
katalog obsahuje informace celkem o 390 fie‰en˘ch projektech koope-
rativního a 82 fie‰en˘ch projektech kolektivního v˘zkumu. Projekty
jsou rozdûleny podle zamûfiení do deseti oborÛ. V tabulkách 1 a 2 jsou
uvedeny poãty projektÛ v jednotliv˘ch oborech.

Z uveden˘ch tabulek je patrné, Ïe oborová struktura projektÛ s ãeskou
úãastí se v˘raznû neodli‰uje od celoevropské struktury. V sektoru
nov˘ch materiálÛ a technologií je mírnû vy‰‰í podíl projektÛ s ãeskou
úãastí v projektech kooperativního i kolektivního v˘zkumu. U koope-
rativního v˘zkumu ãiní podíl projektÛ s ãeskou úãastí 41 % proti evrop-
skému prÛmûru 35 %, u kolektivního v˘zkumu ãiní 44 % proti evrop-
skému prÛmûru 41 %. Naopak niÏ‰í podíl zastoupení projektÛ s ãeskou
úãastí je u projektÛ v oboru zemûdûlství a potravináfiství (11 % proti 
16 % u kooperativního v˘zkumu a 22 % proti 27 % u kolektivního
v˘zkumu). Dále je niÏ‰í zastoupení projektÛ s ãeskou úãastí v oborech
informaãní technologie a elektrotechnika a Ïivotní prostfiedí.
âe‰tí fie‰itelé navrhli 21 projektÛ kooperativního v˘zkumu a dva pro-
jekty kolektivního v˘zkumu, pro financování v‰ak nebyl vybrán
Ïádn˘. Nejvy‰‰í a zcela mimofiádn˘ podíl ãesk˘ch subjektÛ v celko-

vém rozpoãtu nalezneme u projektu kooperativního v˘zkumu
z oboru kovárenství Desproch. Na fie‰ení projektu s celkov˘m rozpo-
ãtem 1 928 785 € a dobou fie‰ení 26 mûsícÛ se podíleli tfii ãe‰tí fie‰i-
telé z celkem osmi, jejich rozpoãet ãinil 47 % celkového rozpoãtu
projektu. âesk˘mi fie‰iteli byla Kovárna VIVA Zlín, Comtes FHT
a Roboterm, koordinátorem projektu byla nûmecká firma IPH – Insti-
tut für Integrierte Produktion Hannover. Projekt byl fie‰en v letech
2004 - 2006.

Dal‰ím pozitivním pfiíkladem jsou dva projekty kooperativního v˘zku-
mu z oboru rybáfiství. Cílem projektu Percatech bylo zaji‰tûní dostateã-
né produkce okouna fiíãního zlep‰ením reprodukce a odchovem plÛd-
ku. Okoun je velmi Ïádanou rybou ve ·v˘carsku, kam smûfiuje 90 %
ve‰keré evropské produkce. Projekt koordinovala francouzská univerzi-
ta Henri Poincare. ¤e‰itelské konsorcium se skládalo ze ãtyfi univerzit,
jednoho v˘zkumného ústavu a ‰esti MSP. âeská republika byla zastou-
pena V˘zkumn˘m ústavem rybáfisk˘m a hydrobiologick˘m ve VodÀa-
nech (souãást Jihoãeské univerzity v âesk˘ch Budûjovicích) a jedním
MSP – Rybáfistvím Nové Hrady. Tato firma byla mezi MSP nejvût‰ím
rybáfisk˘m producentem, a tudíÏ hrála v projektu dominantní roli. Pro-
jekt jí umoÏnil zv˘‰it produkci okouna na export. Rozpoãet ãesk˘ch
fie‰itelÛ ãinil 18 % celkového rozpoãtu projektu.

Obdobn˘m projektem byl Protench. V tomto projektu, zamûfieném na
fie‰ení problematiky chovu lína, nalezneme mezi fie‰iteli ãesk˘ tandem
- V˘zkumn˘ ústav rybáfisk˘ a hydrobiologick˘ ve VodÀanech a Klatov-

Příklady vybraných výsledků českých řešitelů ve specifických
projektech pro MSP v 6. RP

Tabulka 1 – Počty projektů kooperativního výzkumu v jednotlivých oborech

Zamûfiení projektÛ kooperativního  Evropské projekty Projekty s ãeskou úãastí

v˘zkumu poãet podíl (%) poãet podíl (%)

Nové materiály a technologie 137 35 26 41

Zemûdûlství a potravináfiství 63 16 7 11

Informaãní technologie a elektrotechnika 56 14 7 11

Biotechnologie a zdravotnictví 48 12 8 13

Îivotní prostfiedí 38 10 4 6

Energetika 31 8 5 8

Doprava 10 3 2 3

Stavebnictví 4 1 3 5

Lesnictví 3 1 1 2

Management 0 0 0 0

Celkem 390 100 63 100
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ské rybáfiství. Projekt byl koordinován ‰panûlskou firmou Gesinfin, cel-
kem se na jeho fie‰ení podílelo 14 úãastníkÛ. Rozpoãet ãesk˘ch fie‰ite-
lÛ ãinil 17 % celkového rozpoãtu projektu. V˘zkumn˘ ústav rybáfisk˘
a hydrobiologick˘ i nadále rozvíjí podobné aktivity a podílí se na pfií-
pravû dal‰ích projektÛ.

Do fie‰ení projektÛ kolektivního v˘zkumu se zapojilo 22 ãesk˘ch orga-
nizací v 18 projektech (z celkového poãtu 82). Asociace se zúãastnily ve
ãtyfiech pfiípadech. Svaz kováren âR se zapojil jako jedin˘ ãesk˘ zástup-
ce do fie‰ení projektu v oboru kovárenství lehk˘ch slitin na bázi hofiãíku
Magforge. Koordinátorem bylo nizozemské TNO, projekt s rozpoãtem
3,1 mil. € mûl 23 fie‰itelÛ. âeské sdruÏení pro biomasu figurovalo jako
jedin˘ ãesk˘ úãastník v projektu zamûfieném na efektivní pûstování bio-
masy Biopros. Koordinátorem byla belgická asociace European Biomass
Industry Association, projekt mûl rozpoãet 2,7 mil. € a 25 fie‰itelÛ.
âeská obuvnická a koÏedûlná asociace fie‰ila projekt zdravotní obuvi
Innofoot. Koordinátorem bylo opût nizozemské TNO, projekt s rozpoã-
tem 2,3 mil. € mûl celkem 22 fie‰itelÛ. Mimo uvedenou asociaci se na
fie‰ení podílela z âR je‰tû Univerzita Tomá‰e Bati ve Zlínû a firma
METIS. Asociace textilního, odûvního a koÏedûlného prÛmyslu ATOK
byla jedním ze 46 fie‰itelÛ projektu v oboru informaãních technologií
v textilním prÛmyslu WEB-TEXpert. Projekt s rozpoãtem 2,8 mil. €

koordinoval nûmeck˘ svaz Forschungskuratorium Textil.  

Pfiíkladem firmy, která uplatnila svou expertní znalost v obou typech
projektÛ, je inÏen˘rská firma Eveco Brno. Firma se podílela na fie‰ení
projektu kooperativního v˘zkumu v oboru problematiky reaktorÛ Aite-
kin. Projekt fie‰ilo osm úãastníkÛ pod vedením italské firmy Technosind.
Rozpoãet Eveca ãinil 13 % celkového rozpoãtu projektu. Tato brnûnská

firma se rovnûÏ úãastnila fie‰ení projektu kolektivního v˘zkumu v oboru
tepeln˘ch ãerpadel Sherpa. Projekt s rozpoãtem 3 mil. € fie‰ilo 31 t˘mÛ
pod vedením francouzské asociace GRETH.

Firma Eveco není jedin˘m pfiíkladem vícenásobného úspû‰ného fie‰ite-
le. PraÏská firma Advanced Technology Group se podílela na fie‰ení
ãtyfi projektÛ kooperativního a jednoho projektu kolektivního v˘zkumu.
Jednalo se o projekty z oboru materiálového inÏen˘rství, nejãastûji
zamûfiené na metody prevence a vyhledávání materiálov˘ch defektÛ.
Firma Nisaform se podílela na fie‰ení dvou projektÛ kooperativního
a jednoho projektÛ kolektivního v˘zkumu v oboru vstfiikování plastÛ.
Firma BVT Technologies se podílela na fie‰ení dvou projektÛ koopera-
tivního v˘zkumu v oblasti patogenních mikroorganismÛ, firma Solartec
byla úãastníkem dvou projektÛ v oblasti alternativní energetiky. 

Projekty kooperativního a kolektivního v˘zkumu mají pomûrnû úzk˘
rozsah rozpoãtu. Mimo jiné i z tohoto dÛvodu je obtíÏné nalézt mezi
fie‰en˘mi projekty takové, které by se v˘raznû odli‰ovaly od dal‰ích
z hlediska velikosti, zamûfiení, v˘znamu. Nelze proto konstatovat, Ïe
by se ãe‰tí fie‰itelé zapojili do v˘jimeãn˘ch projektÛ, nebo naopak, Ïe
by v nich chybûli. Podle kvantitativních parametrÛ lze povaÏovat úãast
ãesk˘ch fie‰itelÛ za úspû‰nou. Naopak negativnû je tfieba hodnotit to, Ïe
se Ïádné ãeské organizaci nepodafiilo prosadit svÛj projekt a získat
koordinaci. Zdá se, Ïe síla ãesk˘ch fie‰itelÛ je spí‰e v odborné erudici
neÏ v manaÏersk˘ch schopnostech.     

MARTIN ·KARKA,

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR,.

SKARKA@TC.CZ

Tabulka 2 – Počty projektů kolektivního výzkumu v jednotlivých oborech

Zamûfiení projektÛ kooperativního  Evropské projekty Projekty s ãeskou úãastí

v˘zkumu poãet podíl (%) poãet podíl (%)

Nové materiály a technologie 34 41 8 44

Zemûdûlství a potravináfiství 22 27 4 22

Informaãní technologie a elektrotechnika 6 7 1 6

Biotechnologie a zdravotnictví 2 3 1 6

Îivotní prostfiedí 5 6 0 0

Energetika 6 7 2 11

Doprava 0 0 0 0

Stavebnictví 5 6 1 6

Lesnictví 1 1 1 6

Management 1 1 0 0

Celkem 82 100 18 100

Odborné konference 
V oboru zemûdûlství, potravináfiství, lesnictví jsou v âR plánovány v prÛbûhu pfiedsednictví âR v Radû EU v prvním pololetí roku 2009 
konference, uvedené v následujícím pfiehledu: 

Konference k politice kvality, 12. – 13. bfiezna 2009, Praha

Konference OECD „Challenges for agricultural research” 6. – 8. dubna 2009, Praha

Konference „Potravináfisk˘ v˘zkum k podpofie vûdecky zaloÏené pfiípravy právních pfiedpisÛ: v˘zvy pro v˘robce a spotfiebitele“,
21. - 22. dubna 2009, Praha

Konference „Hygiena masa volnû Ïijící zvûfie a jeho bezpeãnost v potravinovém fietûzci“, 23. - 24. dubna 2009, Praha

Odborn˘ semináfi „Implementace Akãního plánu EU pro lesnictví“, 26. - 29. kvûtna 2009, Stfiedoãesk˘ kraj, Pardubick˘ kraj
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Konference Evropské fondy ve zdravotnictví se konala dne 14. fiíjna
2008 v Praze. Byla organizována Centrem andragogiky ve spolupráci
s Technologick˘m centrem Akademie vûd âeské republiky pod zá‰titou
prvního námûstka ministra zdravotnictví Mgr. Marka ·najdra.

Národní konference byla zamûfiena na rÛzné moÏnosti získávání finanã-
ní podpory z evropsk˘ch fondÛ do oblasti zdraví a zdravotnictví. Hlavní
dÛraz byl kladen na 7. RP a na aktuálnû otevfienou v˘zvu priority Zdraví.
Konference byla urãena v‰em subjektÛm, jejichÏ ãinnost spadá do oblas-
ti zdraví (poskytovatelé zdravotní péãe, pacientské organizace, odborné
spoleãnosti, zdravotní poji‰Èovny, farmaceutick˘ sektor apod.).

Konference byla zahájena pfiedstavením v‰ech více neÏ 90 úãastníkÛ
konference a institucí, které zastupovali. KaÏd˘ odpovûdûl na otázku,
zda má zku‰enosti s ãerpáním z evropsk˘ch zdrojÛ; jen asi 20 % pfií-
tomn˘ch mohlo odpovûdût, Ïe jisté zku‰enosti jiÏ má. 

Semináfi moderovala mluvãí Fakultní nemocnice v Motole Mgr. Eva
Jurinová. Odbornou ãást semináfie zahájil krátk˘m pfiíspûvkem námûs-
tek ministra zdravotnictví Mgr. Marek ·najdr. Následovalo pfiedstavení
struktury a základní informace o 7. RP. Druhá ãást prezentace byla
zamûfiena na prioritu Zdraví 7. RP a informace k aktuálnû otevfiené tfietí
v˘zvû, kterou pfiedstavilo Technologické centrum AV âR.

Pfiedstavitelé UniCreditBank Czech Republic, a. s., sponzora semináfie,
Ing. Z. Jana a L. Bumbálek informovali o moÏnostech dofinancování
projektÛ z evropsk˘ch fondÛ. O rozvoji lidsk˘ch zdrojÛ a strukturálních
fondech hovofiila Ing. P. Michaliãková z Centra andragogiky. Dopoled-
ní blok pfiedná‰ek byl uzavfien prezentací zástupce EK Dr. Jana Paehle-
ra, kter˘ detailnû pfiedstavil nové téma priority Health - tfietí pilífi, zamû-
fien˘ na optimalizaci zdravotní péãe obãanÛ Evropy. Téma bylo vzhle-
dem ke struktufie úãastníkÛ konference velmi vhodné, protoÏe vût‰inu
publika pfiedstavovali zástupci nemocnic, zdravotnick˘ch zafiízení,
lázní a rehabilitaãních center. Jeho pfiedná‰ka otevfiela zajímavou dis-
kusi, kdy se úãastníci semináfie ptali na moÏnosti úãasti a témata t˘ka-
jící se pfieshraniãní spolupráce, kde jiÏ byly vytvofieny pfiedpoklady pro
pfiípravu projektÛ.

Odpoledne sdûlil své zku‰enosti s hodnocením projektÛ
prof. MUDr. R. Prymula, CSc., z Fakulty vojenského zdravotnictví Uni-
verzity obrany. Informoval o základních principech hodnocení projek-
tÛ 7. RP, jeho kritériích, úspû‰nosti a poskytl cenné rady tûm, ktefií uva-
Ïují o podání evropského projektu.

V dal‰ím bloku byly prezentovány zku‰enosti rÛzn˘ch zástupcÛ vyso-
k˘ch ‰kol, spin-off firem a nemocnic s ãerpáním finanãních prostfiedkÛ

z evropsk˘ch fondÛ na rÛzné úãely. K tomuto bloku vystoupil
Ing. R. Fiala, zástupce spin-off firmy Clever Tech, která vznikla jako
spoleãné pracovi‰tû âVUT (katedra bioinformatiky) a 1. lékafiské fakul-
ty Univerzity Karlovy. Hovofiil o zku‰enostech s podan˘m projektem
„Home care“ ve spolupráci se seversk˘mi státy. Ing. M. Zeman z Kraj-
ské zdravotní, a. s., Ústí nad Labem, upozornil na moÏnosti a úskalí zís-
kávání finanãních dotací z rÛzn˘ch evropsk˘ch fondÛ a pfiedstavil moÏ-
nosti a budoucí zamûfiení pfieshraniãní spolupráce. V˘znamnou souãás-
tí byla informace o postupu digitalizace, pfienosu dat a jejich dostup-
nost pacientovi v Krajské zdravotní, a. s. Ing. T. Pohofisk˘ (z téÏe insti-
tuce) informoval zejména o vzdûlávacích programech, pfiípravû projek-
tÛ a problémech s jejich podáváním. Nemocnice âeská Lípa byla
zastoupena Bc. D. ·perlíkovou a Mgr. V. RÛÏiãkovou. Pfiedná‰ející
pfiedstavily v˘sledky velmi úspû‰ného projektu dal‰ího vzdûlávání
zdravotnického personálu financovaného ze strukturálních fondÛ. Ty se
v˘raznû projevily ve zlep‰ení zdravotní péãe a komunikace zdravotní-
ho personálu s pacienty. Vzdûlávání bylo strukturováno a bylo zamûfie-
no na primáfie a lékafie, sestry a niÏ‰í zdravotní personál. ZároveÀ byla
zdÛraznûna potfieba a zájem o pokraãování projektu a zapojení dal‰í-
ho vzdûlávání nejen v oblasti komunikace, ale i jazykové a v oblasti IT.
Dal‰í v˘znamn˘ pfiíspûvek o ãerpání fondÛ EU pfiednesl Ing. I. Burger
z Mûstské nemocnice Litomûfiice, kde byl úspû‰nû realizován projekt
Mácha, financovan˘ z evropského fondu PHARE. 

Tento blok pfiedná‰ek byl uzavfien informacemi o platformû Innovative
Medicines Initiative – IMI, která otevfiela své první v˘zvy. Platforma IMI
je unikátním spojením soukromého a vefiejného sektoru v oblasti far-
maceutiky. Tato v˘znamná evropská platforma je financována ãástkou
1 mil. € z priority Health 7. RP a 1 mil. € vloÏila EFPIA (European
Federation of Pharmaceutical Industries and Associations). V˘zkum,
kter˘ bude IMI podporován, je zamûfien na pût oblastí zájmÛ (rakovina,
poruchy mozku, zánûtlivé, infekãní, a metabolické choroby a poruchy)
a je komplementární se 7. RP. 

Na závûr byly pfiedstaveny dva projekty: SMEs go Health ze 6. RP,
jehoÏ hlavním nástrojem je cílené vyhledávání partnerÛ do projektÛ
podle aktuálnû otevfien˘ch v˘zev a témat, a nov˘ projekt 7. RP,
HEALTH-NCP-Net, z první v˘zvy, jehoÏ cílem je zv˘‰it úãast ãlensk˘ch
státÛ v 7. RP.

Informace o semináfii jsou dostupné na www.centrumandragogiky.cz
a www.tc.cz.

JUDITA KINKOROVÁ, 

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR,

KINKOROVA@TC.CZ

Konference Evropské fondy ve zdravotnictví

Pfiední evropské instituce zab˘vající se v˘zkumem v oblasti energetiky
se zavázaly zaloÏit Evropskou alianci pro v˘zkum v energetice (Europe-
an Energy Research Alliance – EERA). Jejím cílem je urychlit rozvoj
nov˘ch technologií potfiebn˘ch k tomu, aby se Evropa mohla úspû‰nû
pot˘kat s problematikou zmûny klimatu, zabezpeãení energie a udrÏe-
ní konkurenceschopnosti. Prostfiednictvím aliance budou instituce
navrhovat spoleãné v˘zkumné programy a podporovat sdílení ‰piãko-
v˘ch národních v˘zkumn˘ch infrastruktur. První spoleãné programy by

mûly b˘t vyhlá‰eny v roce 2009.Vytvofiení EERA je jednou z akcí, které
byly vytãeny v tzv. SET plánu (Strategic Energy Technology Plan) spu‰-
tûném v listopadu 2007. 
Podrobné informace k EERA: http://www.eera-set.eu/
Podrobné informace k SET plánu: http://ec.europa.eu/energy/res/setplan/

JANA âEJKOVÁ, 

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR

EERA – nový hráč v oblasti energetického výzkumu
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Výzkum malárie v prioritě Zdraví v 7. RP

Pfies ‰irok˘ zábûr témat v prioritû Zdraví, která se zab˘vají chorobami
pfiená‰en˘mi hmyzem, je následující pfiíspûvek zamûfien pouze na
jednu ãlovûka ohroÏující nemoc – malárii (dosud byla témata t˘kající
se v˘zkumu malárie obsaÏena v kaÏdé zvefiejnûné v˘zvû, ãasto nûkoli-
ka tématy).

Proč právě malárie? 

Podle statistik Svûtové zdravotnické organizace WHO je v souãasné
dobû na celé planetû asi 400 mil. pfiípadÛ pacientÛ trpících malárií
(Vesmír, 1994) a poãet nemocn˘ch touto chorobou pfies ve‰kerá opat-
fiení nejrÛznûj‰ích organizací stále vzrÛstá. KaÏdoroãnû je novû regist-
rováno 200 aÏ 300 mil. pfiípadÛ. Kontinentem, kter˘ malárií nejvíce trpí
je Afrika a novû také Indie. Statistiky (http://www.gsk.cz/pomahame-
druhym/partnerstvi-proti-malarii.html) uvádûjí, Ïe v Africe podlehne
této nemoci roãnû aÏ jeden milion dûtí. V nûkter˘ch zemích pfiesahuje
poãet nakaÏen˘ch malárií aÏ neuvûfiitelnû vysok˘ch hodnot – v Keni je
postiÏeno malárií aÏ 80 % populace, zatímco AIDS „jen“ 4 %. Podob-
nû neuspokojivá a varující ãísla vykazují i informace z nûkter˘ch oblas-
tí Indie.

Co způsobuje malárii?

PÛvodcem choroby je prvok rodu
Plasmodium (kmen Apicomplexa,
podfiád Haemosporina), a dosud byly
identifikovány 4 druhy: Plasmodium
falciparum, Plasmodium vivax, Plas-
modium ovale a Plasmodium malaria
(www. Microbiologybyts.com),
z nich nejroz‰ífienûj‰ím a nejnebez-
peãnûj‰ím pro ãlovûka je druh Plas-
modium falciparum. 
V˘vojov˘ cyklus plasmodia je kom-
plikovan˘, je pfiítomno více v˘vojo-
v˘ch stadií, a ta se navíc vyskytují ve
více neÏ jednom hostiteli (obr. 2). Pfiena‰eãem a zároveÀ mezihostitelem
plasmodií jsou komáfii rodÛ Anopheles a Culex; na svûtû se vyskytuje
více neÏ 200 druhÛ komárÛ (http://zoology.fns.uniba.sk/diptera/famili-
es.htm). Proto je boj s malárií sloÏit˘ a dlouhodob˘. V polovinû minulé-
ho století se podafiilo díky sníÏení populací komárÛ biopesticidy sníÏit
i v˘skyt malárie. Pfiesto v˘skyt malárie zejména v Africe a Indii opût
roste. Pfiíãiny jsou dvû: vût‰í celosvûtová migrace lidí a vznik rezistence
malarick˘ch plasmodií na chlorochin, jedno z nejuÏívanûj‰ích a nejú-
ãinnûj‰ích antimalarik (Vesmír, 1994). 
Z uvedeného je zfiejmé, Ïe malárie je stálou a velkou zdravotní hroz-
bou a má opodstatnûné místo ve v˘zkumu v 7. RP v prioritû Zdraví.

Témata v˘zkumu malárie se vyskytla ve v‰ech tfiech dosud publikova-
n˘ch v˘zvách. V první a druhé v˘zvû, které byly otevfieny v roce 2007,
se témata v˘zkumu objevila ve druhém pilífii – Translaãní v˘zkum pro
lidské zdraví v oddílu Translaãní v˘zkum hlavních infekãních nemocí,
jak ãelit hlavním hrozbám vefiejného zdraví, a také v zastfie‰ující oblas-
ti Health (obr.1).
V první v˘zvû byla publikována tfii témata:

1. V˘voj rychl˘ch diagnostick˘ch testÛ resistentních druhÛ (kmenÛ)
HIV, malárie a tuberkulózy (HEALTH: 2.3.2-3) 

V tomto tématu se oãekával v˘voj progresivních, moderních, cenovû
dostupn˘ch technologií k jednoznaãné diagnostice v‰ech tfií chorob.
Hlavním cílem byla identifikace specifick˘ch markerÛ ke stávajícím
lékÛm a léãebn˘m postupÛm resistentních kmenÛ HIV, malárie a tuber-
kulózy. Nová diagnostika mûla v˘znamnû zlep‰it stávající diagnostické
testy. 
Finanãním schématem byl kolaborativní projekt s rozpoãtem do 3 mil. €.
Evropská komise (EK) vybrala k financování tfii projekty, které jsou po
fiadû koordinovány partnery z Belgie, Nizozemska a Itálie. V‰echny
projekty navrhují v˘voj rychl˘ch diagnostick˘ch metod, v˘voj markerÛ
a zamûfiení na rezistentní kmeny malarick˘ch plasmodií.

2. Mezery v poznání malárie v tûhotenství (HEALTH: 2.3.2-4)

Téma je zamûfieno na v˘zkum mechanismÛ a ãasování imunopatoge-
neze malárie v tûhotenství a jak˘ vliv má prÛbûh nemoci na zdraví
matky i vyvíjejícího plodu, zejména v prvním trimestru tûhotenství.

Pfiedpokládal se v˘zkum v oblasti
nov˘ch antimalarik a lep‰ích pre-
ventivních opatfiení. Pfiedpokladem
podání projektu k tomuto tématu
byla úãast v˘zkumné skupiny ze
zemû s v˘razn˘m v˘skytem malárie.
Finanãním schématem byl kolabo-
rativní projekt s rozpoãtem do 
3 mil. €. EK vybrala k financování
ãtyfii projekty, z nichÏ dva jsou
koordinovány francouzsk˘mi t˘my,
zb˘vající koordinátofii pocházejí
z Velké Británie a ·panûlska. Pro-
jekty jsou rÛznû zamûfieny na
v˘zkum dosud uÏívaného a úãinné-
ho antimalarika artemisirinu ve

vztahu k tûhotenství, dále na formulaci preventivních strategií v tûho-
tenství ve vztahu k malárii a vlivu rÛzn˘ch doprovodn˘ch faktorÛ.
Jeden projekt je specializován na v˘zkum malárie zpÛsobené jedin˘m
kmenem druhu Plasmodium vivax. 

3. Léky pro dûti proti HIV/AIDS, malárii a tuberkulóze (HEALTH:
2.3.2-5)

Pfiedkládan˘ projekt mûl b˘t zamûfien na takovou formulaci a kombina-
ci lékÛ, která je maximálnû vhodná pro dûti, mÛÏe b˘t rÛznû kombino-
vaná a je zamûfiena na dûtskou populaci v rozvojov˘ch zemích.
V tomto projektu bylo podmínkou zapojení investorÛ z prÛmyslu
(zejména farmaceutického), investorÛ z vefiejného zdravotního sektoru
s cílem urychlení v˘voje a v˘roby lékÛ pro postiÏené dûti v rozvojo-
v˘ch zemích. Finanãním schématem byla koordinaãní a podpÛrná akce
(CSA) s pfiíspûvkem EK do 3 mil. €. EK byl vybrán pouze jeden projekt,
kter˘ je koordinován neformálním uskupením PENTA (Paediatric Euro-
pean Network Treatment AIDS) v Itálii, a je zamûfien na vytvofiení ‰iro-
ké evropské platformy (úãastní se 14 rÛzn˘ch institucí z rÛzn˘ch evrop-

CHOROBY P¤ENÁ·ENÉ HMYZEM JSOU SPOLEâN¯M TÉMATEM NÁVRHÒ PROJEKTÒ DVOU PRIORIT V 7. RP - PRIORITY ZDRAVÍ A PRIO-
RITY POTRAVINY, ZEMùDùLSTVÍ A BIOTECHNOLOGIE. NùKTERÉ CHOROBY P¤ENÁ·ENÉ HMYZEM I JIN¯MI BEZOBRATL̄ MI (TZV. VEKTO-
RY CHOROB) JSOU NEBEZPEâNÉ POUZE âLOVùKU, JE V·AK VELKÁ SKUPINA TùCH, KTERÉ JSOU NEBEZPEâNÉ TEPLOKREVN¯M OBRAT-
LOVCÒM, MEZI NùÎ KROMù âLOVùKA PAT¤Í I V·ECHNA HOSPODÁ¤SKÁ ZVÍ¤ATA. 

Komár Anopheles gambiae
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sk˘ch ãlensk˘ch státÛ) pro v˘zkum malárie u dûtí. V˘znam tohoto pro-
jektu zvy‰uje i zapojení Svûtové zdravotnické organizace WHO.

Ve druhé v˘zvû byla vyhlá‰ena ãtyfii témata:

1. Zabránûní pfienosu malárie: komár – pfiena‰eã (vektor) (HEALTH:
2.3.2-9)

V návrhu se uvádí, Ïe v minulosti byla kontrola v˘skytu malárie zalo-
Ïena zejména na kontrole pfiena‰eãe pÛvodce malárie - komára.
S vyuÏitím stávajících znalostí populaãní biologie komárÛ a behavio-
rální genetiky, jejich interakcí s pÛvodcem malárie a pfienosu na ãlo-
vûka se pfiedpokládá navrÏení nov˘ch opatfiení zabraÀujících pfieno-
su. Pfiedpokladem podání projektu k tomuto tématu byla úãast
v˘zkumné skupiny ze zemû se siln˘m v˘skytem malárie. Finanãním
schématem byl kolaborativní projekt s rozpoãtem do 3 mil. €. 
EK vybrala k financování ãtyfii projekty; první koordinovan˘ z ¤ecka,
kter˘ je zamûfien na vytvofiení evropské sítû vyspûlého v˘zkumu
v‰ech druhÛ hmyzu, které malárií pfiená‰ejí, druh˘ (koordinátor
z Velké Británie) je zamûfien na populaãní a vûkovou studii jediného
druhu komára Anopheles gambiae s vyuÏitím virulentního kmene
entomopatogenní bakterie Wolbachia. Zb˘vající dva projekty (koor-
dinátofii z Francie a Velké Británie) jsou zamûfieny na studium popu-
laãní biologie a molekulární genetiky také u druhu A. gambiae a sní-
Ïení moÏnosti pfienosu malárie vakcinací, léky a zv˘‰ením imunity
ohroÏené populace.

Dal‰í témata zapadala do zastfie‰ující oblasti HEALTH.

2. Vysoce inovativní v˘zkum HIV/AIDS, malárie a tuberkulózy ve spo-
lupráci indick˘ch a evropsk˘ch partnerÛ (HEALTH: 2.3.2-12)

Cílem je v˘raznû roz‰ífiit nové koncepty v˘zkumu a nové my‰lenky ve
v˘zkumu tûchto chorob do oblastí s vysokou pravdûpodobností jejich
v˘skytu a nízkou úrovní jejich v˘zkumu. Finanãním schématem byl
kolaborativní projekt s rozpoãtem do 3 mil. €.
EK vybrala pût projektÛ, z nichÏ tfii jsou monotematické, zamûfiené na
v˘zkum v oblasti HIV, a dva projekty se zamûfiením na v˘zkum tuber-
kulózy. Dva projekty (koordinované ·panûlskem a Francií) jsou zamû-
fieny na v˘zkum malárie. První je úzce specializován na proteosyntézu

a s ní spojené procesy v plasmodiu a druh˘ na Ïivotní cyklus zejména
hmyzích pfiena‰eãÛ malárie se zamûfiením na nejpostiÏenûj‰í oblasti
Indie.

3. Tfietí téma v˘zkumu malárie je skryté v tématu Koordinace evrop-
sk˘ch v˘zkumn˘ch aktivit a globálních iniciativ se zapojením vefiejné-
ho a soukromého sektoru (HEALTH: 2.3.2-13)

Finanãním schématem byla koordinaãní a podpÛrná akce (CSA) s pfiís-
pûvkem EK do 3 mil €. Byly vybrány dva projekty (koordinátofii z Velké
Británie a Dánska), první projekt je zamûfien na koordinaci, racionali-
zaci a integraci v˘zkumu a v˘voje antimalarik, druh˘ projekt je zamû-
fien na optimalizaci v˘zkumu antimalarik s cílem sníÏit náklady v prÛ-
bûhu vûdecko-v˘zkumného procesu tûchto léãiv. V obou projektech je
zapojena WHO.

4. Pfií‰tí generace vûdecko-v˘zkumn˘ch pracovníkÛ pro v˘zkum HIV,
malárie, tuberkulózy a dal‰ích opomíjen˘ch infekãních chorob
(HEALTH: 2.3.2-14)

Finanãním schématem byla koordinaãní a podpÛrná akce (CSA) s pfiís-
pûvkem EK do 3 mil €. EK vybrala dva projekty, první s koordinátorem
z Velké Británie, kter˘ je zamûfien na vytvofiení dlouhodobé strategie
v˘zkumu malárie a s tím související smûfiování v˘chovy a vûdecké pfií-
pravy nov˘ch odborníkÛ. Druh˘ projekt je pozoruhodn˘ tím, Ïe je
v nûm zapojeno 6 t˘mÛ z afrického kontinentu z celkového poãtu 10
partnerÛ v konsorciu, a je koordinován univerzitou z Kamerunu. Tema-
ticky je zamûfien na dlouhodobou perspektivu v˘zkumu chorob spoje-
n˘ch s chudobou.

Tfietí v˘zva obsahovala pouze jedno téma (jednokolové podání projek-
tu, viz Echo 4-5, 2008):
Evropská integrace ve v˘zkumu malárie (HEALTH - 2.3.2-1)

Toto téma je ponûkud obecnûji a ‰ífieji zamûfiené neÏ v pfiedchozích
dvou v˘zvách. Podpora pfiedkládaného projektu bude vyjádfiena tvorbû
sítí evropsk˘ch pracovi‰È zamûfien˘ch na v˘zkum malárie. Spoleãn˘
v˘zkumn˘ program má pokr˘vat tematické aspekty od základního
v˘zkumu patogenu – pÛvodce malárie, pfies modely pfienosu a klinické
testy. Úspû‰n˘ návrh projektu musí pfiedstavit dlouhodobou koncepci
a provázan˘ v˘zkum smûfiující k vytvofiení virtuálního evropského
v˘zkumného centra pro v˘zkum malárie cestou vzájemné komplemen-
tarity a synergie jednotliv˘ch v˘zkumn˘ch programÛ, spoleãn˘ch ‰ko-
lících aktivit ve vazbû na technologické platformy umoÏÀujících vyuÏi-
tí dosaÏen˘ch v˘sledkÛ v dlouhodobé mezinárodní integraci. Jako
v pfiedcházejícím návrhu je podmínkou úãast v˘zkumné skupiny ze
zemû se siln˘m v˘skytem malárie. Finanãním schématem jsou sítû
excelence (NoE), coÏ je velmi fiídce se vyskytující forma podpory nejen
v 7. RP, ale zejména v prioritû Zdraví. PfiedbûÏné v˘sledky o projektech
podan˘ch k tomuto tématu budou známy nejdfiíve zaãátkem dubna
2009.

Poznámka: podle nedávné zprávy ze dne 21. 8. 2008 (http://www.
novinky.cz/clanek/147780-na-morave-se-objevili-komari-ze-stredo
mori.html) byl komár rodu Anopheles, pfiena‰eã malárie, odchycen
letos na jiÏní Moravû. Nehrozí v‰ak pfienos malárie. V na‰ich podmín-
kách byly naposledy hlá‰eny pfiípady v˘skytu malárie v 50. letech
minulého století z oblasti moravsk˘ch luÏních lesÛ. 

JUDITA KINKOROVÁ,

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR,

KINKOROVA@TC.CZ

Graf – Strukrura priority Zdraví v 7. RP
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Europe Innova 2008
Ve dnech 22. – 24. 10. 2008 se v Lyonu konala konference EUROPE
INNOVA 2008, které se zúãastnilo více neÏ 550 úãastníkÛ ze 30 evrop-
sk˘ch i dal‰ích zemí. Souãástí konference byla v˘stava s 25 informaã-
ními stánky. Jak v úvodní fieãi zdÛraznil Francoise Le Bail, zástupce
fieditele DG EK Enterprise and Industry, „…inovace musí b˘t základem
na‰í odezvy na spoleãenské v˘zvy“ a „…musíme podniky motivovat
k tomu, aby na tyto v˘zvy efektivnû reagovaly.“

Jedna ze sekcí konference jednala o pfienosu znalostí z univerzit, tedy
o tématu dÛleÏitém i pro na‰i Západoãeskou univerzitu. Byly zmínû-
ny pfietrvávající problémy pfiístupu k financím nejen u zaãínajících
mal˘ch a stfiedních podnikÛ (MSP, seed capital), ale i v pozdûj‰ích
fázích jejich rozvoje (venture capital). Lidsk˘ faktor zde ov‰em hraje
hlavní roli, nicménû schopn˘ch a zku‰en˘ch pracovníkÛ center tran-
sferu, a nedostateãná péãe je vûnována ochranû du‰evního vlastnic-
tví. Souãasné vyuÏití v˘sledkÛ VaV je suboptimální. Z 500 nápadÛ
rizikov˘ kapitál dovede k realizaci pouh˘ch 5 - 10, jen 1 - 2 %
v˘sledkÛ VaV tedy získají finanãní podporu pro své vyuÏití v podni-
kání. Mezi dÛvody patfií to, Ïe se nabídka nepotkává s poptávkou
a vût‰ina technologií potfiebuje 2 - 3 roky dal‰ího v˘voje a testování
pfied zavedením do v˘roby. Jednou z moÏn˘ch cest k nápravû je
vedení pfiizpÛsobené pfiímo uÏivateli, které mÛÏe v˘znamnû zv˘‰it
úspû‰nost projektÛ. Jednalo se i o problematice klastrÛ, iniciativách
EU a zku‰enostech, z nichÏ nûkteré by bylo moÏné pfienést i do âR;
moÏná bude i podpora ze zdrojÛ EU (napfi. program CIP).

Úãastníci se shodli, Ïe souãasnou finanãní krizi je tfieba pojímat nejen
jako hrozbu, ale i jako pfiíleÏitost k inovacím. Jedním z dÛsledkÛ
finanãní krize bude to, Ïe se pfiíslu‰né orgány EK budou zab˘vat hod-
nocením efektivity sluÏeb pro podporu inovací. Jak bylo fieãeno - „In
innovation, we cannot stop trying – we have to move on.“

Stále v˘znamnûj‰í roli v inovaãních procesech hrají tzv. vedoucí uÏiva-
telé (lead users). Autor tohoto pojmu, Eric von Hippel z MIT, uvedl

nûkteré pfiípadové studie. Produkty vedoucích uÏivatelÛ vytváfiejí osm-
krát vy‰‰í zisk neÏ produkty vycházející z vnitrofiremního VaV; tyto ino-
vace jsou stále snadnûj‰í, a pfiitom stále profesionálnûj‰í, jsou u nich
nízké náklady na v˘vojové nástroje a komunikaci.

J. Lisziewicz, zakladatelka a fieditelka firmy Genetic Imunity (USA,
Maìarsko), studovala a pracovala 20 let v USA, a to jí dodalo odvahu
k podnikání i v EU (kde je to mnohem tûÏ‰í). Její dÛleÏité poznatky:
- nûkdo na sebe musí vzít zodpovûdnost a musí si vûfiit; evropsk˘ pfií-

stup tfií‰tûní zodpovûdnosti nefunguje;
- nevadí, kdyÏ se nûco nepovede, pokud firma má vytvofien˘ hodnoto-

v˘ fietûzec (value chain);
- dÛvûra je extrémnû dÛleÏitá; obvykl˘ pfiístup v Evropû v‰ak je hledá-

ní dÛvodÛ, proã se to nemÛÏe povést;
- politici ãasto nereagují na zpûtné vazby, které se jim nelíbí; v EU exi-

stuje pfiíli‰ mnoho rÛzn˘ch iniciativ a je obtíÏné se v nich orientovat;
- musí existovat jasná pravidla (pfi. FDA v USA: kdyÏ udûláte A, B, C

pak se stane D – v Evropû to tak není).

Roste v˘znam sluÏeb zaloÏen˘ch na znalostech, pro nûÏ jsou dÛleÏité
kooperativní prostfiedí, otevfiené standardy, virtuální spolupráce. SluÏby
samozfiejmû mají svá specifika, asi nejv˘znaãnûj‰ím je to, Ïe u sluÏeb
jsou ãasto místo a ãas produkce identické s místem a ãasem dodání 
(a spotfieby). Stále vût‰í dÛraz se pfiikládá ekoinovacím (EGO versus
ECO) a fiízení Ïivotního cyklu produktÛ (aÏ po jejich likvidaci – podle
jednoho z úãastníkÛ „Existuje Ïivot po smrti – zvlá‰tû pro v˘robky“).

Podrobnûj‰í informace o konferenci (vãetnû prezentací ke staÏení) je
moÏné získat na webové stránce www.europe-innova.org/Lyon2008
(sekce Programme). 

JI¤Í VACEK, 

REGIONÁLNÍ KONTAKTNÍ ORGANIZACE Zâ,

VACEKJ@KIP.ZCU.CZ

Představení nových výzkumných infrastruktur ve Versailles
Problematika biologie a Ïivotního prostfiedí pfievaÏuje v zamûfiení 
10 v˘zkumn˘ch infrastruktur, jejichÏ seznam byl 9. prosince pfiedsta-
ven na Evropské konferenci o v˘zkumn˘ch infrastrukturách ve Versail-
les. V pofiadí jiÏ druh˘ seznam Evropského plánu v˘zkumn˘ch infra-
struktur (European Roadmap for Research Infrastructures) byl vytvofien
Evropsk˘m strategick˘m fórem pro v˘zkumné infrastruktury (ESFRI),
které konferenci spolu s EK pofiádalo. Plán nyní zahrnuje 44 projektÛ
a je aktualizací seznamu zvefiejnûného v roce 2006.

Komisafi Janez Potoãnik uvedl, Ïe rozvoj ‰piãkov˘ch infrastruktur je
neodmyslitelnou souãástí budování Evropského v˘zkumného prostoru
a musí b˘t jednou z priorit EU a národních plánÛ. Vyjádfiil rovnûÏ nadû-
ji, Ïe se ãlenské státy vyvarují dal‰ích zdrÏení pfii pfiijímání evropského
právního rámce pro evropské v˘zkumné infrastruktury. Z tohoto hledis-
ka je dÛleÏité podotknout, Ïe dosud nepanuje shoda ohlednû toho, zda
mají b˘t infrastruktury osvobozeny od DPH. ¤e‰ení tohoto problému
by mûlo b˘t nalezeno bûhem ãeského pfiedsednictví EU.

Na konferenci rovnûÏ zaznûla otázka financování tûchto ambiciózních
projektÛ ve svûtle souãasné ekonomické krize. ¤eãníci byli jednotní

v názoru, Ïe investice do v˘zkumu obecnû a v˘zkumn˘ch infrastruktur
zvlá‰tû jsou zásadními pro posílení ekonomiky. Francouzsk˘ ministr
vysokého ‰kolství a v˘zkumu popsal v˘zkumné infrastruktury jako
„zbraÀ proti ekonomické krizi“. Pfiípravná fáze 34 projektÛ z prvního
plánu je financována rámcov˘mi programy pro v˘zkum a v˘voj.  Roz-
poãet EU pro v˘zkumné infrastruktury vzrostl ze 730 mil. € v 6. RP na
více neÏ 1,8 mld. € v 7. RP. 

Seznam nových projektů 

Îivotní prostfiedí:
- Upgrade of the European Incoherent Scatter radar system (EISCAT 3D

upgrade)
- European Plate Observing System (EPOS)
- Svalbard Integrated Arctic Earth Observing Facility (SIAEOS)

Biologie a lékafiství:
- European Marine Biological Resource Centre (EMBRC)
- European Infrastructure of Open Screening Platforms for Chemical

Biology (EU-OPENSCREEN)
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- European Biomedical Imaging Infrastructure – from molecule to pati-
ent (EuroBioImaging)

- European High Security BSL-4 laboratories

Energetika:
- European Carbon Dioxide Capture and Storage Laboratory Infrastruc-

ture (ECCSEL)

Materiály a analytická zafiízení:
- European Magnetic Field Laboratory (EMFL)

Fyzikální vûdy a inÏen˘rství:
- Cherenkov Telescope Array (CTA)

Podrobné informace o ESFRI: http://cordis.europa.eu/esfri 
Informace k financování v˘zkumn˘ch infrastruktur v 7. RP: http://cor
dis.europa.eu/fp7/capacities/research-infrastructures_en.html

JANA âEJKOVÁ,

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR 

První granty ERC pro zkušené
výzkumné pracovníky

Evropská v˘zkumná rada (ERC) zvefiejnila pfiedbûÏné statistické údaje
charakterizující 275 nejlépe hodnocen˘ch návrhÛ na granty pro zku‰e-
né v˘zkumné pracovníky (ERC Advanced Grants). Jedná se o v˘zkum-
né projekty, které byly vybrány ze 2167 návrhÛ pfiedloÏen˘ch na první
v˘zvu uvefiejnûnou 30. listopadu 2007. Rozpoãet umoÏÀuje financovat
pfiibliÏnû 275 vybran˘ch návrhÛ, takÏe úspû‰nost této v˘zvy se bude
pohybovat kolem 12,7 %. PrÛmûrn˘ vûk úspû‰n˘ch pfiedkladatelÛ návr-
hÛ je 51 let, 12 % z nich jsou Ïeny. Rozdûlení úspû‰n˘ch návrhÛ do
vûdních oblastí je patrné z tabulky 1.

ERC uspofiádala statistická data do 8 diagramÛ a umístila je na webo-
vou stránku http://erc.europa.eu/pdf/AdG1-Statistics_06_11_08.pdf
Dva z tûchto diagramÛ, které budou pravdûpodobnû zajímat nej‰ir‰í
okruh ãtenáfiÛ, jsou pfievedeny do tabulek. V tabulce 2 je uvedeno roz-
dûlení úspû‰n˘ch návrhÛ podle státní pfiíslu‰nosti hlavního fie‰itele
(Principal Investigator). Tabulka 3 zachycuje rozloÏení úspû‰n˘ch návr-
hÛ podle zemí, ve kter˘ch budou projekty realizovány.

Je zajímavé, Ïe stejnû jako v pfiípadû grantÛ pro zaãínající v˘zkumné
pracovníky (ERC Starting Grants, viz ECHO 1/2008), údaje v tabulce 3
naznaãují, Ïe nejatraktivnûj‰í evropskou zemí pro v˘zkumné pracovní-
ky je Spojené království Velké Británie a Severního Irska.

EMIL KRAEMER,

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR,

KRAEMER@TC.CZ

Poãet úspû‰n˘ch Relativní podíl
návrhÛ

Vûdy o neÏivé pfiírodû 114 41,45 %

Vûdy o Ïivé pfiírodû 84 30,55 %

Sociální a humanitní vûdy 48 17,45 %

Interdisciplinární v˘zkum 29 10,55 %

Tabulka 1 – Rozdělení podle vědních oblastí

Stát Poãet hlavních fie‰itelÛ
Spojené království 46
Nûmecko 36
Francie 33
Itálie 26
Nizozemsko 21
Izrael, ·védsko 16
USA 10
Rakousko 9
Belgie 8
Finsko, ¤ecko, ·panûlsko, ·v˘carsko 7
Dánsko 4
Austrálie, Maìarsko, Norsko 3
Bulharsko, Kanada, Polsko, Portugalsko, Turecko 2
âeská republika, Island, Kypr 1

Tabulka 2 – Rozdělení podle státní příslušnosti hlavního řešitele
(Hlavní řešitelé 275 vybraných návrhů pocházejí ze 26 zemí)

Stát Poãet
hostitelsk˘ch institucí

Spojené království 58
Francie 35
·v˘carsko 28
Nûmecko 26
Itálie 20
Nizozemsko 19
·védsko 16
Izrael 15
·panûlsko 14
Finsko 9
Rakousko 8
Belgie 5
Dánsko, Maìarsko, ¤ecko 4
âeská republika, Norsko 2
Bulharsko, Island, Kypr, Polsko, Portugalsko, Turecko 1

Tabulka 3 – Rozdělení podle sídla hostitelské instituce
(Hostitelské instituce ve vybraných 275 návrzích sídlí ve 23 zemích)

Problematice programu 7. RP Regiony znalostí a dále
i programu V˘zkumn˘ potenciál  se vûnuje novû
vydaná publikace Technologického centra AV âR

Regiony a 7. RP (Podpora v˘zkumu a v˘voje v regio-
nech ze 7. RP), která vy‰la v edici Vademecum 7. RP
v listopadu 2008.

Nová publikace 
o podpoře VaV v regionech ze 7. RP
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Výsledky výzvy FP7-TPT-2008-RTD-1 v oboru doprava 

V˘zva k pfiedkládání návrhÛ projektÛ prÛfiezov˘ch aktivit pro imple-
mentaci programu doprava (FP7-TPT-2008-RTD-1) s rozpoãtem 
14,8 mil. € byla publikována koncem roku 2007 s uzávûrkou 7. 5. 2008. 

Do uzávûrky bylo pfiedloÏeno 37 návrhÛ projektÛ, ãtyfii z nich byly pfie-
sunuty do jin˘ch v˘zev. Z 33 návrhÛ, které byly ponechány v této
v˘zvû, sedm nesplnilo formální kritéria a bylo z hodnocení vyfiazeno.
Z posuzovan˘ch 26 návrhÛ ‰est nesplnilo kvalitativní kritéria, ze zb˘-
vajících 20 návrhÛ bylo vybráno 12 projektÛ pro financování (sedm
mal˘ch cílen˘ch projektÛ a pût podpÛrn˘ch akcí). Údaje o poãtech
projektÛ jsou uvedeny v tab. 1.

Ve 33 návrzích pfiedloÏen˘ch do v˘zvy figurovalo 296 fie‰itelÛ, ve 
12 financovan˘ch projektech jich zÛstalo 102, coÏ pfiedstavuje 34 %.

PrÛmûrn˘ rozpoãet financovan˘ch mal˘ch cílen˘ch projektÛ ãinil
1,89 mil. €, prÛmûrn˘ rozpoãet financovan˘ch podpÛrn˘ch akcí
ãinil 1,25 mil. €. Vybrané finanãní údaje jsou uvedeny v tabulce 2.
Ve v˘zvû bylo vyhlá‰eno celkem 15 témat. Rozdûlení projektÛ podle
zamûfiení je uvedeno v tabulce 3.
âe‰tí fie‰itelé nenavrhli Ïádn˘ projekt. Celkem 7 úãastníkÛ z âR lze
nalézt v 6 návrzích, ve tfiech projektech vybran˘ch pro financování

Poãet projektÛ PrÛmûrn˘ PrÛmûrn˘ 
celkov˘ pfiíspûvek EK

rozpoãet (mil. €) (mil. €)
Malé cílené projekty 7 1,89 1,45

PodpÛrná akce 5 1,25 1,04

Tabulka 2 – Průměrné rozpočty projektů vybraných pro financování

Poãet fie‰itelÛ Poãet fie‰itelÛ 
v návrzích v projektech

Univerzity 3 1

V˘zkumné organizace 3 2

Podniky 1 1

Celkem 7 4

Tabulka 4 – Počty českých řešitelských týmů

Evropa Poãty projektÛ s ãeskou úãastí

Návrhy Projekty Úspû‰nost (%) Návrhy Projekty Úspû‰nost (%)

Malé cílené projekty 12 7 58 2 2 100

PodpÛrná akce 14 5 35 4 1 25

Celkem 26 12 46 6 3 50

Tabulka 1 – Počty projektů podle typu projektu

Téma Typ projektu Návrhy Projekty

TPT.2008.1 Hodnocení ru‰iv˘ch vlivÛ extrémního poãasí na provoz a v˘konnost dopravy EU CP-FP, CSA 5 2

TPT.2008.2 Volba zpÛsobu dopravy ve mûstû, regionu a svûtû budoucnosti s minimálním CP-FP 4 2
dopadem na klima

TPT.2008.3 Hlavní trhy pro dopravní systémy s nulov˘mi emisemi skleníkov˘ch plynÛ CSA 2 0

TPT.2008.4 Hodnocení efektivity financování dopravního v˘zkumu v oblasti Ïivotního prostfiedí CSA 0 0
(vzduch, voda, pÛda)v Evropû

TPT.2008.5 Technicko-ekonomická anal˘za jednotliv˘ch druhÛ dopravy a jejich kombinací CSA 2 1
pro dosaÏení cílÛ EU v oblasti sníÏení emisí skleníkov˘ch plynÛ v ãasovém 
horizontu 2020 a dále

TPT.2008.6 Optimalizace a integrace v˘zkumu a v˘voje dopravy osob pfii pouÏití více druhÛ CP-FP, CSA 1 0
dopravy 

TPT.2008.7 TrÏní uplatnûní v˘sledkÛ dopravního v˘zkumu a podpora mal˘ch a stfiedních CSA 2 0
podnikÛ

TPT.2008.8 Hodnocení, anal˘za a definování strategií pro vyuÏití potenciálu nov˘ch ãlensk˘ch CSA 2 1
a asociovan˘ch zemí v oboru dopravního v˘zkumu 

TPT.2008.9 V˘hledová studie potenciálních globálních konkurentÛ evropského prÛmyslu CSA 0 0
v oboru dopravy, se zamûfiením na v˘robce a poskytovatele hi-tech sluÏeb

TPT.2008.10 Prognóza technologick˘ch paradigmat na období po roce 2050 CSA 1 0

TPT.2008.11 Propagace v˘sledkÛ rámcov˘ch programÛ v oblasti dopravního v˘zkumu CSA 0 0

TPT.2008.12 Zvy‰ování povûdomí obãanÛ o v˘sledcích v˘zkumu dopravních prostfiedkÛ, CSA 3 1
které nepo‰kozují klima

TPT.2008.13 Nová organizaãní schémata mobility: propojení dopravních sítí operujících na CP-FP, CSA 7 3
krátké a dlouhé vzdálenosti

TPT.2008.14 Rozvoj koordinace národních a evropsk˘ch v˘zkumn˘ch strategií a programÛ, CSA 1 1
zamûfien˘ch na dopravu a mobilitu, které nepo‰kozují Ïivotní prostfiedí 

TPT.2008.15 VyuÏití v˘zkumu alternativních paliv ve v‰ech druzích dopravy CSA, SICA 3 1

Celkem 33 12

Tab. 3 – Tematické rozdělení návrhů a vybraných projektů
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zÛstali ãtyfii fie‰itelé. Jejich struktura je uvedena v tabulce 4. V sektoru
pozemní dopravy je patrné, Ïe se v návrzích objevují stále stejní fie‰ite-
lé. I v této v˘zvû figuruje jedna v˘zkumná organizace ve tfiech návrzích
a jedna univerzita ve dvou návrzích. Bylo by Ïádoucí, aby se okruh
fie‰itelÛ více roz‰ifioval. 

V roce 2009 nebudou publikovány v˘zvy v oboru dopravy, dal‰í v˘zvu
k pfiedkládání návrhÛ projektÛ tohoto typu lze oãekávat v roce 2010.

MARTIN ·KARKA

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR, SKARKA@TC.CZ

Katalog projektů kooperativního a kolektivního výzkumu 6. RP

Generální fieditelství pro v˘zkum Evropské komise (EK) publikovalo
katalog projektÛ fie‰en˘ch v 6. RP v horizontální prioritû aktivity pro
MSP. Katalog má 590 stran a obsahuje informace o v‰ech 390 pro-
jektech kooperativního v˘zkumu (pro individuální MSP) a 82 projek-
tech kolektivního v˘zkumu (pro asociace MSP). Tyto projekty byly
vybrány pro financování bûhem 6. RP v letech 2002 aÏ 2006, jejich

fie‰ení bylo zahájeno v letech 2004 aÏ 2007. Nûkteré projekty nejsou
dosud ukonãeny. Rozdûlení projektÛ podle oborÛ je uvedeno
v tabulce. 

KaÏdému projektu je vûnován jeden list obsahující abstrakt a informaci
o celkovém rozpoãtu a pfiíspûvku EK. Dále jsou uvedeny datum zaháje-

ní a doba trvání projektu, detailní
kontakt na koordinátora a seznam
v‰ech fie‰itelÛ. U mnoha projektÛ jsou
uvedeny i webové stránky. 

Elektronickou verzi katalogu je
moÏno nalézt na adrese http://
ec.europa.eu/research/sme-tech-
web/pdf/sme_fp6-sc128-ok.pdf, pfií-
padnû je moÏno objednat jeho ti‰tû-
nou verzi.

MARTIN ·KARKA,

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR,

SKARKA@TC.CZ

Zamûfiení projektÛ Poãet fie‰en˘ch projektÛ Poãet fie‰en˘ch projektÛ 
kooperativního v˘zkumu kolektivního v˘zkumu

Nové materiály a technologie 137 34

Zemûdûlství a potravináfiství 63 22

Informaãní technologie a elektrotechnika 56 6

Biotechnologie a zdravotnictví 48 2

Îivotní prostfiedí 38 5

Energetika 31 6

Doprava 10 0

Stavebnictví 4 5

Lesnictví 3 1

Management 0 1

Celkem 390 82

Příspěvek k posílení česko-francouzské spolupráce ve výzkumu 
Ve dnech 13. a 14. listopadu uspofiádalo Velvyslanectví Francouzské
republiky v Praze semináfi, jehoÏ cílem bylo vzájemné pfiedstavení
v˘zkumn˘ch aktivit renomovan˘ch francouzsk˘ch a ãesk˘ch pracovi‰È
pÛsobících v oblasti v˘zkumu v˘Ïivy a zdraví a zemûdûlsk˘ch discip-
lin. Setkání bylo uspofiádáno v rámci francouzského Programu Vltava,
kter˘ stimuluje lep‰í vzájemné poznání vûdeck˘ch obcí obou zemí
a pfiispívá k navázání nové spolupráce ve v˘zkumu a v˘voji a roz‰ífiení
mezinárodních v˘zkumn˘ch sítí. 

Program Vltava umoÏÀuje vybran˘m kandidátÛm z Francie, ktefií je‰tû
nemají mnoho vazeb na âeskou republiku, setkat se sv˘mi ãesk˘mi
protûj‰ky, nav‰tívit v˘zkumná pracovi‰tû nebo firmy a proslovit sérii
pfiedná‰ek. Od roku 2009 bude Program Vltava roz‰ífien o náv‰tûvy
ãesk˘ch v˘zkumn˘ch pracovníkÛ ve Francii. Program Vltava není
zamûfien na podporu jiÏ existujících projektÛ ani na financování
v˘zkumn˘ch prací. K tomu jsou urãeny jiné mechanismy, jako jsou
PHC-Barrande nebo program ECO-NET.

Setkání v Praze bylo koncipováno jako pfiedstavení v˘zkumn˘ch oblas-
tí nabízen˘ch pro vzájemnou spolupráci formou krátk˘ch prezentací
francouzsk˘ch i ãesk˘ch v˘zkumn˘ch pracovi‰È a firem, na které nava-
zovalo diskusní jednání v uÏ‰ích skupinách podle oblastí odborného
zájmu. Dostateãn˘ prostor byl vyhrazen i na neformální setkání
a v˘mûnu informací. Setkání uvedl a Program Vltava pfiedstavil pan
Xavier Morise, ata‰é pro vûdu a vy‰‰í vzdûlávání francouzského velvy-

slanectví. Za francouzskou stranu pfiedstavili své v˘zkumné aktivity
zástupci INRA Rennes (technologie mléka, virové choroby brambor),
ENVT Toulouse (mykotoxikologie, kvalita potravin), ENESAD Dijon
(biochemie rostlin), Univerzity Dijon (v˘Ïiva a zdraví, obezita), Univer-
zity Clermont-Ferrand (geografie venkova, kvalita potravin), ENSTIMAC
Albi (biotechnologie).

Z ãesk˘ch pracovi‰È byly na setkání cílenû pfiedstaveny vybrané aktivi-
ty jak univerzit (Karlova univerzita, V·CHT, âeská zemûdûlská univer-
zita, Masarykova univerzita Brno), tak i nûkter˘ch ústavÛ Akademie vûd
a dal‰ích relevantních vefiejn˘ch v˘zkumn˘ch institucí i soukrom˘ch
firem. Technologické centrum AV âR na setkání pfiedstavilo v pÛlhodi-
novém bloku své aktivity vztahující se k podpofie vzájemn˘ch kontak-
tÛ, v˘zkumu a v˘voje v oblasti zemûdûlského, potravináfiského a bio-
technologického v˘zkumu a zdraví mezi obûma zemûmi. Zájem vzbu-
dily moÏnosti podpory pfiípravy mezinárodních projektÛ pfiipravova-
n˘ch do 7. RP EU jak t˘mem pracovníkÛ skupiny NICER, tak také ães-
kou kanceláfií v Bruselu CZELO, která kromû podpory nabízí moÏnost
prezentace jednotliv˘ch pracovi‰È a v˘zkumn˘ch t˘mÛ v Evropském
v˘zkumném prostoru. V závûreãném shrnutí byl v‰emi úãastníky pod-
pofien návrh opakovat setkání v následujícím roce. 

NAëA KONÍâKOVÁ, JUDITA KINKOROVÁ,

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR,

KONICKOVA@TC.CZ, KINKOROVA@TC.CZ
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Czech Open Days, Lucemburk, 5. - 7. 5. 2009 
Přijeďte i vy představit svou firmu a setkat se s partnery z oblasti Grande Region!
Spoleãnost European Consulting Luxembourg S.A. ve spolupráci
s Lucemburskou obchodní komorou a Technologick˘m centrem AV âR
pofiádají v Lucemburku akci konanou v rámci ãeského pfiedsednictví
Radû EU – Czech Open Days. 
Akce se koná pod zá‰titou velvyslanectví âR v Lucemburku, Minister-
stva pro místní rozvoj âR, Zastoupení Evropské komise a Evropského
parlamentu v Lucemburku. Dal‰ími spolupracujícími partnery jsou
Svaz mûst a obcí âR, CzechTrade, CzechInvest, CEBRE a Ministerstvo
‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy. Zastoupení dal‰ích ãesk˘ch orgánÛ,
jako jsou Ministerstvo prÛmyslu a obchodu a âeská konference rekto-
rÛ, podtrhují v˘znam akce, jejímÏ cílem je prezentovat âeskou repub-
liku jako silného, spolehlivého a stabilního obchodního partnera pro
zájemce z oblasti Grande Region. Oblast Grande Region (www.gran-
de-region.net) zahrnuje území valonské a germanofonní ãásti Belgie,
celé území Lucemburska, francouzské území Lorraine a nûmecká
území Rhénanie-Palatinat a Sarre o celkové rozloze 65 401 km2.
V oblasti Grande Region Ïije více neÏ 11 mil. obyvatel. 
Po úvodní konferenci nabízí program (viz níÏe) moÏnost zúãastnit se
pracovních workshopÛ a navázat kontakty s partnery z mnoha oborÛ

v rámci pÛldenní burzy business-to-business. Organizátofii burzy pfii-
praví v únoru 2009 katalog s profily a zájmy v‰ech pfiihlá‰en˘ch firem.
Katalog bude publikován na webov˘ch stránkách TC AV âR a zaslán
v‰em pfiihlá‰en˘m firmám. KaÏdá firma si v katalogu bude moci vybrat
vhodné partnery pro jednání. 
Na základû poÏadavkÛ jednotliv˘ch úãastníkÛ bude pfiipraven rozpis
dvoustrann˘ch schÛzek. SchÛzky budou trvat 25 minut s následující
pûtiminutovou pfiestávkou. Dal‰í jednání mohou probíhat mimo ofici-
ální program. Po cel˘ den bude 6. kvûtna moÏnost bezplatné prezenta-
ce firem v prostorách Lucemburské obchodní komory. Na závûr se
uskuteãní prezentace Evropské investiãní banky (EIB) s moÏností sezná-
mení s podpÛrn˘mi nástroji EIB pro MSP. 
Akce se mohou zúãastnit MSP, prÛmyslové podniky, v˘zkumné organi-
zace a dal‰í zájemci. Úãast na akci je bezplatná. Jednacím jazykem je
angliãtina.

BARBORA MACHO≈OVÁ, MARTIN ·KARKA,

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR,

MACHONOVA@TC.CZ, SKARKA@TC.CZ

Program
5. 5. 2009 
18.00 – Pfiivítání ãeské delegace – recepce ve veãerních hodinách na Velvyslanectví âR v Lucemburku

6. 5. 2009
Konference v prostorách Lucemburské obchodní komory. Po cel˘ den stánky s prezentací ãesk˘ch institucí (CzechTrade, CzechInvest, CEBRE,
Technologické centrum AV âR - CZELO a dal‰í)  

9.00 – 11.00 – Oficiální plenární ãást
New Member States‘ contribution to the economy and business of the EU
- H. E. Ambassadress of the Czech Republic to Luxembourg, Mrs. Luke‰ová – Welcome speach,
- A member of the European Commission (TBA) – The contribution of the 2004 enlargement to the economy of the EU,
- Mr. Oldfiich Vlasák, a Member of the European Parliament and the President of the Union of Towns and Municipalities of the Czech Repub-
lic – The role of the EU Regional Policy in Competitiveness of the EU economy,
- A representative of the Government of the Grand Duchy of Luxembourg (alternatively the President of the Chamber of Commerce) – The effect
of the 2004 enlargement from the Luxembourg point of view,
- A member of the Czech Republic government (TBA) – The accession of the Czech Republic to the EU – A milestone in the history of a small
Central European country

11.00 – 11.15 – Pfiestávka

11.15 – 12.30 – Pracovní workshopy: - Workshop A – Investment opportunities and Investment Climate in the CR
- Workshop B – Research, Development and Innovation in the CR

12.30 – 13.30 Obûd 

13.30 – 17.30 – Business-to-business burza – setkání ãesk˘ch firem s partnery z Grande Region v oblastech ICT, v˘zkum a v˘voj, inovaãní tech-
nologie, strojírenství, automobilov˘ prÛmysl, kovov˘roba, sluÏby

15.30 – 17.30 – Náv‰tûva inovaãních firem v Lucemburku (paralelní program – dobrovolná úãast) 

Veãerní program:
20.00 – 21.30 – Koncert âeského národního symfonického orchestru – díla Bohuslava MartinÛ.  Místo konání: Conservatoire, 33, rue Charles
Martel, L-2134 Luxembourg

7. 5. 2009

9.30 – Prezentace Evropské investiãní banky v jejích prostorách 
European Investment Bank’s activities in terms of SMEs, Research and Development for Innovations and Regional Competitiveness aimed at the
Czech delegation

Ubytování: 
Ubytování je ve vlastní reÏii kaÏdého úãastníka. Rezervace je moÏná na www.booking.com. Dále doporuãujeme: Campanile Hotel Luxemburg
– Aeroport, IBIS Hotel Luxemburg Aeroport,  Mercure Luxemburg Centre Hotel, Hotel Parc Bell-Vue Luxemburg
Registrace na http://geform.tc.cz/cod/.  

Kontakt: Ing. Barbora MachoÀová, e-mail: machonova@tc.cz, tel.: 234 006 156



Dne 30. fiíjna 2008 se v prostorách Masarykovy kole-
je uskuteãnily jiÏ tradiãní âeské dny pro evropsk˘
v˘zkum (CZEDER), které uspofiádalo Technologické
centrum Akademie vûd âR ve spolupráci s Minister-
stvem ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy. Tématem
leto‰ního jiÏ 6. roãníku konference byla koordinace
evropského v˘zkumu. Konference se zúãastnilo na
150 posluchaãÛ z celé âeské republiky, ktefií mûli
pfiíleÏitost seznámit se s nûkter˘mi star‰ími i novûj‰í-
mi nástroji koordinace evropského v˘zkumu. Konfe-
renci zahájil vládní zmocnûnec pro evropsk˘
v˘zkum Ivan Wilhelm. 

Tfii z klíãov˘ch vystoupení pfiibliÏujeme snímky aktérÛ
a netradiãnû i reprodukcemi jednoho z listÛ z jejich
prezentací. Informace o akci a kompletní prezentace
zahraniãních fieãníkÛ, vûnované jednotliv˘m nástro-
jÛm koordinace evropského v˘zkumu, tj. ERA-NET,
sítím excelence, spoleãn˘m technologick˘m iniciati-
vám ãi Evropskému technologickému institutu, jsou
k dispozici na stránkách TC AV (www.tc.cz). 

LENKA HAVLÍâKOVÁ,

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR, 

HAVLICKOVA@TC.CZ

CZEDER 2006 - ŠESTÉ ČESKÉ DNY PRO EVROPSKÝ VÝZKUM

O iniciativû známé jako LublaÀsk˘
proces hovofiil zástupce
francouzského ministerstva pro
vysoké ‰kolství a v˘zkum Michel
Gaillard. Situaci ve svûtû v˘zkumu
a v˘voje znázornil v závûru svého
vystoupení netradiãnû, ale v˘stiÏnû.

Prezentaci nástroje ERA-NET
pfiednesla Sabine Herlitschka

(koordinátorka rakousk˘ch
národních kontaktních bodÛ
pro 7. RP). Ukázala právû na

rakouském pfiíkladu a v grafice
navigátoru, jak je moÏné

efektivnû vyuÏít tohoto typu
projektÛ pro koordinaci

národních programÛ v˘zkumu
a v˘voje. 

Manfred Horvat (pfiedseda
expertní skupiny pro sítû

excelence v 6. RP) postavil
svou prezentaci o sítích

excelence na závûrech zprávy,
kterou jím vedená expertní

skupina zpracovala a která byla
vydána krátce pfied konferencí.



V˘zkumn˘ ústav rybáfisk˘ a hydrobiologick˘ ve VodÀanech
(VÚRH JU VodÀany) je od roku 1996 souãástí Jihoãeské univerzi-
ty v âesk˘ch Budûjovicích. Souãasn˘ fieditel tohoto v˘zkumného
ústavu, prof. Ing. Otomar Linhart, DrSc.,  byl v roce 2003  osloven
dr. Pascalem Fontaine z Francie (Univerzita Henriho Poincaré
z Nancy) se Ïádostí o spolupráci ve vznikajícím t˘mu pro projekt
6. RP. Cílem tohoto projektu (PERCATECH) bylo vyvinout a stano-
vit podmínky efektivní produkce násadového materiálu okouna fiíã-
ního (Perca fluviatilis L.) následnû vyuÏívaného v intenzivních cho-
vech ryb s cílem zv˘‰it produkci trÏního okouna fiíãního v Evropû. 

Projekt byl evropskou komisí schválen a na podzim roku 2004
bylo zahájeno jeho fie‰ení. T̆ m VÚRH JU VodÀany byl v projek-
tu odpovûdn˘ za efektivní a stabilní produkci larev, získan˘ch
pomocí hormonálnû stimulovaného v˘tûru generaãních ryb,
a dále za hodnocení kvality spermií u rÛzn˘ch forem chovan˘ch
mlíãákÛ okouna fiíãního. Hlavním fie‰itelem projektu za VÚRH
JU VodÀany byl prof. Ing. Otomar Linhart, DrSc.  

O projektu, jeho cílech i o souãasném vyuÏívání okouna a moÏ-
nostech roz‰ífiení jeho chovu jsme ve VÚRH JU hovofiili
s Ing. Tomá‰em Policarem, Ph.D., vûdeck˘m sekretáfiem VÚ.
V rámci projektu byla fie‰ena problematika ‰etrného chovu gene-
raãních ryb v kontrolovan˘ch podmínkách, v˘Ïiva generaãních
ryb pro zaji‰tûní kvalitního potomstva, moÏnosti environmentál-
ní stimulace mimosezónního v˘tûru generaãních ryb, sníÏení
mortality ryb pfii v˘tûru a po nûm, masov˘ umûl˘ v˘tûr a inkuba-
ce jiker, produkce larev a juvenilÛ s vylep‰en˘m genetick˘m
základem, proces domestikace a produkce celosamiãí populace
okouna fiíãního a socio-ekonomické aspekty produkce larev
a juvenilÛ okouna fiíãního v Evropû. 

Okoun fiíãní je roz‰ífien témûfi v celé Evropû. Ve stfiední Evropû Ïije
v jezerech, pfiehradách, rybnících a jejich stokách. V nûkter˘ch
evropsk˘ch zemích, pfiedev‰ím v alpinské oblasti (Rakousko,
Nûmecko, ·v˘carsko a Francie), je okoun fiíãní oblíbenou kuli-
náfiskou specialitou. Trh a spotfieba trÏního okouna fiíãního jsou
v Evropû zatím jen regionální. Nejvy‰‰í spotfiebu mají ·v˘cafii –
aÏ 6 tis. tun filetovan˘ch okounÛ za rok, následovaní Nûmci 
(2 tis. tun), Francouzi (1,5 tis. tun) a Raku‰any (500 tun). Ryby
jsou nabízeny v podobû polotovarÛ – filetÛ s hmotností 20 – 30
gramÛ, pocházejících z okounÛ s hmotností 50 – 100 gramÛ, coÏ
znamená asi 15 cm délky tûla ryby. 

V pûtadvaceti evrop-
sk˘ch zemích se kaÏ-
doroãnû vyprodukuje
celkem 21 tis. tun trÏ-
ních okounÛ fiíãních,
pocházejících pfiede-
v‰ím z jezer. Nejvût‰í-
mi producenty jsou
Finsko, Estonsko a Rus-
ko. Jen asi 5 % uvede-
ného mnoÏství, kolem
315 tun, pochází podle
statistik z roku 2005
z intenzivních chovÛ.
Okouna je pfiitom
moÏné chovat v recir-
kulaãních akvakultu-
rách s oteplenou vo-
dou. Nejvíce takov˘ch
farem mají v Irsku,
dal‰í jsou ve Francii,
·v˘carsku a ·védsku. 

Druh˘m ãesk˘m úãast-
níkem projektu bylo
Rybáfiství Nové Hrady,
kde je okoun fiíãní zatím chován jen jako doplÀková ryba v pro-
dukãních rybnících produkujících trÏního kapra. ¤e‰en˘ projekt
by mûl v budoucnosti tomuto úãastníkovi, typicky „malému aÏ
stfiednímu podniku“, pomoci zv˘‰it produkci násady pro vy‰‰í
zastoupení okouna fiíãního v chovu i ve finální trÏní nabídce.
Omezením moÏností projektu bylo jeho ãasové vymezení na
období pouh˘ch dvou let. Nûkteré biologické cykly nelze totiÏ
urychlit.

V intenzivním chovu jsou larvy okouna fiíãního v poãáteãních
fázích exogenní v˘Ïivy krmeny umûle vylíhnut˘mi naupliemi
ÏábronoÏky solné (Artemia salina), coÏ je velmi sterilní, bezpeã-
n˘ a intenzivní zpÛsob v˘Ïivy larev okouna fiíãního. Tento zpÛ-
sob v˘Ïivy je v‰ak v souãasnosti velmi drah˘. Proto jsou velmi
ãasto okouní larvy odchovávány v rybnících. Takto odchovávaní
okouni jsou potom ve velikosti tûla 40 mm pfievádûni a navyká-
ni na kontrolované intenzivní podmínky chovu ryb. Hlavním
úkolem tohoto pfiechodu je nauãit juvenilní okouny pfiijímat
suché granulované krmivo. Umûlá granulovaná krmiva firem
Biomar a Danafeed jsou v souãasnosti nejvyuÏívanûj‰í krmiva
k produkci trÏních okounÛ pro finální hmotnost kolem 100 g.
Takov˘to odchov okounÛ probíhá v recirkulaãních systémech
chovu ryb s konstantní teplotou vody 23°C.

V˘sledky práce t˘mu z VÚRH JU VodÀany byly publikovány
v impaktovan˘ch zahraniãních ãasopisech. Mezi rybáfisk˘mi pro-
ducenty získala oblibu dal‰í publikace - praktická metodika
o intenzivním chovu okouna – která je vefiejnû pfiístupná i na
internetu. 

I pro ná‰ trh by zv˘‰ená nabídka trÏního okouna fiíãního mohla
b˘t zajímavá. Obliba na‰í nejtradiãnûj‰í ryby, kapra, totiÏ
v posledních letech obecnû v Evropû klesá a alternativou se zaãí-
nají stávat trÏní ryby, jako jsou pstruh, losos, sumãík rodu Panga-
sius a právû dravé druhy: okoun fiíãní a candát obecn˘.

B¤ETISLAV KOâ, ECHO

OKOUNI V SÍTI 6. RP

Název projektu: Stabilní produkce juvenilních  ryb okouna
fiíãního pomocí fiízené reprodukce generaãních ryb a intenziv-
ního odchovu larev v kontrolovan˘ch podmínkách. Akronym
projektu - PERCATECH
Koordinátor: Univerzita Henri Poincaré, Nancy (Francie)
Úãastníci projektu:
- producenti – malé a stfiední podniky (SME) – Lucas-Perchez
SARL (Francie), Bornholms Hatchery (Dánsko), EARL eso
(Francie), Dil (Nizozemsko), Rybáfiství Nové Hrady (âR), PDS
Irish Waters Perch Ltd (Irsko);
- v˘zkumné instituce – Univerzita Henri Poincaré, Nancy
(Francie), Namur Univerzita (Belgie), Liége Univerzita (Bel-
gie), Wageningen Univerzita (Nizozemsko), Jihoãeská univer-
zita v âesk˘ch Budûjovicích, VÚRH JU VodÀany (âR).
Cíl projektu: vyrovnaná, stálá produkce kvalitních a Ïivota-
schopn˘ch larev a juvenilních ryb okouna fiíãního v kontrolo-
van˘ch podmínkách.
Doba fie‰ení projektu: 1. 10. 2004 - 30. 9. 2006

Ing. Tomá‰ Policar si zvlá‰tû cení meto-
diky pro intenzivní chov okouna fiíãní-
ho, která je pro producenty tím nejcen-
nûj‰ím v˘sledkem projektu.

Foto B. Koã


