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Co je Strategie AV 21? 

Přijata v roce 2014 AV ČR 

Cíl: realizovat špičkový výzkum zaměřený na současné problémy, 

řešení s důrazem na: 

praktické využití výsledků v ekonomicky a společensky 
důležitých oblastech, tedy v praxi 

 

Martin Pivokonský a kol., ÚH AV ČR, v. v. i. 

motto 

„Špičkový výzkum ve veřejném zájmu“ 



Martin Pivokonský a kol., ÚH AV ČR, v. v. i. 

Co je Strategie AV 21? 

18 výzkumných programů (VP): 

• Naděje a rizika digitálního věku 
• Systémy pro jadernou energetiku 
• Účinná přeměna a skladování energie 

• Přírodní hrozby 
• Nové materiály na bázi kovů, keramik a kompozitů 
• Diagnostické metody a techniky 
• Kvalitní život ve zdraví i nemoci 
• Potraviny pro budoucnost 
• Rozmanitost života a zdraví ekosystémů 
• Molekuly a materiály pro život 
• Evropa a stát: mezi barbarstvím a civilizací 
• Paměť digitálního věku 
• Efektivní veřejné politiky a současná společnost 
• Formy a funkce komunikace 
• Globální konflikty a lokální souvislosti:             

kulturní a společenské výzvy 
• Vesmír pro lidstvo 
• Preklinické testování potenciálních léčiv 
• Světlo ve službách společnosti 
 



Co je Strategie AV 21? 

Aplikační laboratoře 

Od smluvního výzkumu po transfer technologií 

publikace AV ČR 

 zaměřena na segment smluvního výzkumu                    
– budování vztahů mezi akademickou a komerční 
sférou 

 koncipována jako přehled a popis aktivit vybraných 
laboratoří z různých pracovišť AV ČR 

 jednotlivá pracoviště představují technologie, které 
jsou rozvíjeny pro využití ve výzkumu a jejichž 
kapacitu mohou nabídnout praxi 

Martin Pivokonský a kol., ÚH AV ČR, v. v. i. 

Cíle:  

1) rozšířit přímé kontakty pracovišť AV ČR s průmyslovými partnery  

2) podpořit konkrétní projekty spolupráce akademické a aplikační sféry 



VP Přírodní hrozby 

Martin Pivokonský a kol., ÚH AV ČR, v. v. i. 

CÍLE: 

 hlubší a komplexní 
porozumění procesům 
v zemském nitru, na 
povrchu a v atmosféře 
i kosmickém prostoru 
vedoucím k rizikovým 
přírodním jevům 

 široce mezioborovým 
výzkumem hledat 
možnosti jejich předpovědi 

 výrazně omezit či zcela 
redukovat jejich negativní 
vliv na vývoj společnosti 



VP Přírodní hrozby 

Nové téma – VODA PRO ŽIVOT 

Zaměřuje se na: 

 komplexní a systematický výzkum 

 spolupráci mezi odborníky a zainteresovanými subjekty v oblasti ochrany 
a využití vodních zdrojů  

 problematiku zásobování vodou a zachování čistoty vod 

 komunikaci s nejširší veřejností !!! 

Zúčastněná pracoviště AV ČR: 

BC AV ČR, MBÚ AV ČR, ÚCHP AV ČR a ÚH AV ČR 

Další spolupracující partneři: 

COŽP UK v Praze, ČVUT v Praze, Povodí Vltavy s. p., PřF UK v Praze, 
Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč a. s., VŠCHT v Praze, VÚV TGM 
a Želivská provozní a. s. 

Martin Pivokonský a kol., ÚH AV ČR, v. v. i. 



VP Přírodní hrozby 

Nové téma – VODA PRO ŽIVOT 

Podtémata: 

Člověk a voda 
Kvalita vody 
Úprava pitné vody 
Kontaminace a dekontaminace vod 
Voda v krajině 
Voda jako reakčně-transportní prostředí 
 
Aktivity v rámci podtémat – semináře, worshopy, projekty, akce pro 
veřejnost (Týden vědy a techniky, Veletrh vědy) 

Martin Pivokonský a kol., ÚH AV ČR, v. v. i. 
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