
Regionální spolupRáce 
s kRaji České Republiky

akademie věd České republiky napomáhá krajům 
a mikroregionům ČR ke zvýšení kvality života for-
mou společně financovaných výzkumných pro-
jektů a jejich aplikací. Vychází při tom ze smluv 
uzavíraných postupně od roku 2003 s jednotlivý-
mi kraji. V loňském roce uzavřela akademie věd 
České republiky nově smlouvy se středočeským 
a karlovarským krajem.

kontakty: 
cerna@kav.cas.cz, petrasova@kav.cas.cz, navratilova@avcrbrno.cz

spolupRáce kRajů a Regionů 
s pRacoVišti akademie Věd 
České Republiky V Roce 2016

V roce 2016 se do řešení 21 společných projektů zapojilo – 
s výjimkou sekce matematiky, fyziky a informatiky – všech 
devět sekcí, do nichž se oborově dělí výzkum na pracovištích 
AV ČR. Projekty se věnovaly výzkumu změn v krajině (mo-
nitorování a zmírnění dopadů sucha, čistota vodních nádrží, 
management jezer nebo druhová pestrost luk), zdravotním 
a hospodářským otázkám regionů (komáři jako zdravotní ri-
ziko, dobrovolnické organizace) a také zkoumání výtvarné, 
jazykové a hudební kultury nebo podpoře kulturně-vzdělá-
vacích akcí (archeologický výzkum a jeho instalace, konze-
rvátorský průzkum stavebních materiálů i středověkých umě-
leckých děl, festival filosofie).
Setkání představitelů AV ČR se zástupci krajů a partnery 
k programu Regionální spolupráce AV ČR s kraji ČR se v roce 
2017 koná pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje.

Předseda Akademie věd České republiky prof. Ing. Jiří Drahoš, 
DrSc. na pracovním setkání k programu Regionální spoluprá-
ce v Praze v roce 2016

Mapa rozložení projektů programu Regionální spolupráce ústavů AV 
ČR a krajů v roce 2016 
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Regional Cooperation 

S1 Sekce matematiky, fyziky a informatiky
 Astronomický ústav (Ondřejov; Praha)
 Fyzikální ústav (Praha; Olomouc)
 Matematický ústav (Praha; Brno)
 Ústav informatiky (Praha)
 Ústav jaderné fyziky (Řež; Praha)
 Ústav teorie informace a automatizace (Praha)

S2 Sekce aplikované fyziky
 Ústav fotoniky a elektroniky (Praha)
 Ústav fyziky materiálů (Brno)
 Ústav fyziky plazmatu (Praha; Turnov)
 Ústav pro hydrodynamiku (Praha; Zdíkov)
 Ústav přístrojové techniky (Brno)
 Ústav teoretické a aplikované mechaniky (Praha; Telč)
 Ústav termomechaniky (Praha; Brno, Ostrava, Plzeň)

S3 Sekce věd o zemi
  Geofyzikální ústav (Praha; Budkov, Kašperské Hory, 

Příbram)
 Geologický ústav (Praha; Průhonice)
  Ústav fyziky atmosféry (Praha; Dlouhá Louka, Kopisty, 

Milešovka, Panská Ves, Průhonice)
 Ústav geoniky (Ostrava; Brno)
 Ústav struktury a mechaniky hornin (Praha)

S4 Sekce chemických věd
 Ústav analytické chemie (Brno; Praha)
 Ústav anorganické chemie (Řež; Praha)
 Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského (Praha)
 Ústav chemických procesů (Praha)
  Ústav makromolekulární chemie (Praha; Pardubice, 

Vestec)
 Ústav organické chemie a biochemie (Praha)
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S5 Sekce biologických a lékařských věd
 Biofyzikální ústav (Brno)
 Biotechnologický ústav (Praha; Vestec)
 Fyziologický ústav (Praha)
  Mikrobiologický ústav (Praha; Nový Hrádek,  

Třeboň, Vestec)
 Ústav experimentální botaniky (Praha; Olomouc)
 Ústav experimentální medicíny (Praha)
 Ústav molekulární genetiky (Praha; Koleč)
  Ústav živočišné fyziologie a genetiky (Liběchov;  

Brno, Praha)

S6 Sekce biologicko-ekologických věd
  Biologické centrum (České Budějovice; 

Papua New Guinea)
 Botanický ústav (Průhonice; Brno, Třeboň)
  Ústav výzkumu globální změny (Brno; 

České Budějovice, Drásov)
 Ústav biologie obratlovců (Brno; Studenec, Valtice)

S7 Sekce sociálně-ekonomických věd
 Knihovna (Praha; Brno, Jenštejn)
 Národohospodářský ústav (Praha)
 Psychologický ústav (Brno; Praha)
 Sociologický ústav (Praha)
 Ústav státu a práva (Praha)

S8 Sekce historických věd
  Archeologický ústav Brno (Brno; Dolní Dunajovice, 

Dolní Věstonice, Mikulčice, Opava)
  Archeologický ústav Praha (Praha; Kutná Hora, Kvílice, 

Závist)
 Historický ústav (Praha; Brno, České Budějovice, Řím)
 Masarykův ústav a Archiv (Praha)
 Ústav dějin umění (Praha)
 Ústav pro soudobé dějiny (Praha; Brno)

S9 Sekce humanitních a filologických věd
 Etnologický ústav (Praha; Brno)
 Filosofický ústav (Praha)
 Orientální ústav (Praha)
 Slovanský ústav (Praha)
 Ústav pro českou literaturu (Praha; Brno)
 Ústav pro jazyk český (Praha; Brno)

  Středisko společných činností (Praha; Brno, Liblice, 
Mísečky, Ostrava, Sloup v Čechách, Třešť)

Prezentace projektu „Provenience dekorativního kamene a surovin vápen-
ného pojiva“, řešitel Ing. Jan Válek, Ph.D. – ÚTAM AV ČR 


