
Pan-European DANUBIUS-RI & Česká republika 

Mezinárodní centrum DANUBIUS-RI je celoevropská výzkumná infrastruktura podporující 

interdisciplinární výzkum velkých říčních a mořských systémů.(integrované studie řek a jejich povodí, 

brakických vod, jako jsou ústí řek, delty a laguny, a jejich přilehlých pobřežních mořích) 

Pro podrobné informace zde:  pan-European DANUBIUS-RI 

+- Účast v celoevropské výzkumné instrasktuře DANUBIUS RI 

Současná spolupráce CENAKVA s DANUBIUS-RI zahrnuje účast na aktivitách přípravné fáze ERIC. 

CENAKVA bude akreditovaným poskytovatelem služeb v konsorciu ERIC, zejména ve vztahu k ústí 

Labe. Střednědobým cílem bude vytvoření Middle Labe Superside se sídlem v České republice. Další 

český partner, CzechGlobe, bude v ERIC působit jako akreditovaný poskytovatel služeb zaměřených 

na toky skleníkových plynů do sladkovodních ekosystémů. Národní konsorcium „DANUBIUS CZ“ 

vzniklo na základě „Memoranda o porozumění o spolupráci“ mezi LRI CzechGlobe a LRI CENAKVA 

dne 26. dubna 2019. Výsledky dosažené v rámci výzkumných aktivit výzkumné infrastruktury mají 

vysokou celospolečenskou relevanci s přesahem do politické a podnikatelské sféry. CENAKVA VI si 

klade za cíl poskytnout konsorciu specifické know-how a příležitost sdílet unikátní výzkumnou 

infrastrukturu. Českou účast finančně podpoří Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. 

Do centra DANUBIUS-RI jsou zapojeny tyto české instituce: 

 CzechGlobe - Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.

CzechGlobe - výzkumný ústav globální změny AV ČR  je veřejná výzkumná instituce, zkoumající 

probíhající globální změny a jejich dopad na atmosféru, biosféru a lidskou společnost pomocí 

nejmodernějších technik a přístrojového vybavení. 

 CENAKVA - Jihočeské výzkumné centrum akvakultury a biodiverzity hydrocenóz

CENAKVA je otevřená instituce, která slouží jako unikátní centrum poznání, vědy, služeb a 

vzdělávání v oblasti rybářství a ochrany vod. Hlavním posláním CENAKVA na vědecké mapě České  

https://www.danubius-ri.eu/index.html
https://www.czechglobe.cz/cs/
https://www.czechglobe.cz/cs/
https://www.frov.jcu.cz/cz/fakulta/soucasti-fakulty/jihoceske-vyzkumne-centrum-akvakultury-a-biodiverzity-hydrocenoz
https://www.frov.jcu.cz/cz/fakulta/soucasti-fakulty/jihoceske-vyzkumne-centrum-akvakultury-a-biodiverzity-hydrocenoz


republiky a Evropy je sdílet a poskytovat naši unikátní infrastrukturu partnerům v České republice, 

Evropě i ve světě. 

KONTAKTY 

CzechGlobe - Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. 

Bělidla 986/4a 

603 00 Brno 

Tel: +420 511 192 221 

E-mail: centrum@czechglobe.cz

CENAKVA - Jihočeské výzkumné centrum akvakultury a biodiverzity hydrocenóz 

Zátiší 728 

389 25 Vodňany, CZ 

Tel: +420 387 774 601 

E-mail: sekretar@frov.jcu.cz

https://www.czechglobe.cz/cs/
https://www.frov.jcu.cz/cz/fakulta/soucasti-fakulty/jihoceske-vyzkumne-centrum-akvakultury-a-biodiverzity-hydrocenoz

