
Výroční zpráva Biotrin za rok 2004 
 
 
V roce 2004 Sdružení Biotrin pokračovalo v informování veřejnosti o moderních 
biotechnologiích, zejména o geneticky modifikovaných organizmech (GMO). Poskytování 
informací se uskutečňovalo jednak prostřednictvím webové stránky www.biotrin.cz, jednak 
přímými kontakty s vědeckou nebo uživatelskou sférou. 
 
Mezi nejčastější formy práce patřily:  

 
Přednášky na konferencích nebo seminářích 
Organizace konferencí a workshopů 
Konzultační činnost pro zájemce o informace 
Poskytování odborných dokumentů a filmů školám 
Popularizování vědeckých poznatků prostřednictvím medií 

 
Odborné informace z oblasti biotechnologií byly získávány širokou spoluprací se 
zahraničními partnery, studiem nejnovějších informací z renomovaných zdrojů, 
zejména mezinárodních organizací řešících problematiku Life Sciences. 
 
A) Webová stránka www.biotrin.cz je vedena v českém a anglickém jazyce 

a) Uvádí komentované přehledy presentací o oblasti biotechnologie v mediích 
ČR.  

b) V přibližně měsíčních intervalech uvádí souhrn nejvýznamnějších nových 
informací ze světa s uvedením odkazů na zdroje. Ty se zaměřují na nové 
knihy, konference, zprávy z Evropy, z EU a ostatních zemí. Jelikož odkazují 
na zdroje v anglickém jazyce, je tato rubrika vedena pouze v angličtině. 

c) Odpovídá na aktuální otázky čtenářů 
d) Uveřejňuje názory na diskutovaný problém z oblasti biotechnologií 
e) Informuje o legislativě týkající se GMO 
f) Zveřejňuje výsledky činnosti Sdružení Biotrin 

 
B) Přednášková činnost 

 
K problematice GMO a jejich legislativních úprav u nás a v zahraničí vystupoval prof. 

Drobník na řadě akcí. Mezi ně patří následující přednášky: 
 

Téma Akce Datum 
Biotechnologie – rizika, realita a očekávání VÚRV- UNEP/GEF 18.02 
Rizika genetického inženýrství pro biosféru Konference Biologické společnosti  01.06 
Regulace biotechnologie, ve světě a v ČR Semináře Biologické. fakulty, JU 

v Č.Budějovicích 
16.6. 

Transgenní plodiny, stav a regulace ve světě Biologická fakulta, JU v ČB 06.10 
Geneticky modifikované plodiny a jejich 
postavení ve světě 

Konference "Biotechnologie" 
universita Tomáše Bati, Zlín 

21.10 

Cartagenský protokol jako globalizace  
evropského politického dogmatu 

VÚRV –UNEP/GEF 24.11 

Kontroverzí téma – GMO Workshop "Jak s vědou v mediích" 07.12 
 
 

http://www.biotrin.cz
http://www.biotrin.cz


C) Organizace konferencí a workshopů 
 

Sdružení BIOTRIN se věnovalo spolupráci na organizaci konference "Biotechnologie" 
pořádané na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, 21. – 22. 10 2004. Hlavním organizátorem byla 
Československá společnost pro moderní zemědělství. 
Další výraznou akcí byla organizace Workshopu „Jak s vědou v mediích“, která se 
uskutečnila ve spolupráci s Radou pro popularizaci vědy AV ČR dne 7. 12. 2004 

 
D) Konzultační činnost  
 

byla poskytována redaktorům periodik, soukromému sektoru a dalším subjektům. 
Probíhala průběžně a odrážela vývoj vědeckých poznatků i legislativy hlavně EU 
V soukromém sektoru je zájem o výklad právních norem souvisejících se zákony EU a novým 
zákonem o GMO v ČR. Informace žádají zejména potravinářské a biotechnologické firmy. 
Další konzultace byly žádány na téma situace v biotechnologiích v ČR od CzechInvestu a 
společnosti InovaPro. 

 
E) Poskytování odborných dokumentů, příprava a distribuce filmů školám 

 
v rámci Týdne vědy nabídl Biotrin filmy „Spor o geny“ a „Život kukuřičného pole“ za 

režijní ceny. O filmy projevily velký zájem střední školy, hlavně gymnázia. Bylo 
distribuováno více než 150 kopií na kazetách nebo CD nosičích.  
V návaznosti na zahraniční spolupráci s belgickým ústavem pro biotechnologie v Gentu 
(V.I.B) připravuje Sdružení Biotrin spolu s českým ministerstvem zemědělství a 
nakladatelstvím Akademie věd ČR vytištění brožury „Průvodce biotechnologiemi“ jako české 
mutace anglické verze. Jedná se o populární formu informací o moderních biotechnologiích, 
kterou by mohly využívat školy, ministerstva a další veřejnost. Pro nastavení přijatelné ceny 
usiluje Biortin o získání dotace. 

 
 
F) Popularizace prostřednictvím medií 

 
Prof. Jaroslav Drobník uveřejnil řadu článků v denících  a časopisech, ve sbornících i 
dalších tiskovinách 
 

Geneticky modifikované plodiny v nové etapě AGRO 
Biotechnologie, rizika, realita a očekávání   Sborník  VÚRV 
Staronový biopesticid     Živa    č.2:54-56 
GM potraviny a zdraví – BMA   neviditelnýpes.cz  12.03 
Zemědělství a moderní biotechnologie  školení    31.03 
Rizika genetického inženýrství pro biosféru. Biologické spol.  01.06 
Emise, dotace, obchod a politika   Lidové noviny   30.05 
Devadesátiny, které bychom neměli přehlédnout MfD    31.07 
Otevřený dopis ČT     LN    13.07 
Snadný otloukánek DDT    LN    24.07 
Co potom, až dojde uhlí i ropa   LN    02.10 
Konečně o vědě     LN    17.09 
Koexistence      Zemědělec   25.10 
Genetické modifikace – ekonomie a ekologie Sborník konference Zlín 
Co je tzv, Cartagenský protokol   Sborník VÚRV 



Kde se vzaly      Biologie–Chemie–Zeměpis, SPN  
Rozstřižená a sešitá     Biologie–Chemie–Zeměpis, SPN 
Proč Američan si pochutná a Evropan se ošklíbá neviditelnypes.cz  23.12. 
 

RNDr. Jaroslav Maršálek uveřejnil obsáhlý článek „Geneticky modifikované 
mikroorganizmy“ v bulletinu Biotechnologické společnosti (GMM) 
 
 
Zahraniční spolupráce: 

• Projekt ECOD-BIO: zaměřený na informování a komunikaci s veřejností nejen 
v otázkách GMO, ale i v celé oblasti Life Science. Výsledkem spolupráce byly 
nejfrekventovanější otázky na téma moderní biotechnologie a příprava odpovědí 
veřejnosti na ně. Cílem bylo uveřejnění těchto informací na webové stránce ECOD-
BIO jako jeden z výsledků mezinárodní spolupráce několika zemí EU. Kromě toho 
byla zahájena komunikace na Intranetu mezi účastníky projektu a uskutečnil se 
workshop v Gentu. Významným pozitivem spolupráce v tomto projektu bylo získání 
brožury „Biotechnology Guide“, kterou připravil V.I.B (Vlámský institut pro 
biotechnologie) a dal k dispozici copyright pro přípravu české mutace tohoto 
dokumentu. 

• Projekt Talent Scout:  je rovněž projektem EU. Koordinátorem za Českou republiku 
je InovaPro s.r.o, která si vyžádala odborné konzultace o biotechnologiích a jejich 
firmách v ČR. Cílem projektu je podpora malých a středních podniků (SME). 

• Spolupráce na projektu UNEP/GEF jehož nositelem je MŽP ČR pokračovala formou 
přednáškové činnosti. 

• Projekt EU nazvaný „Cinema and Science“ (CISCI): Projekt v rámci Science and 
Society má za cíl zlepšit pochopení a vztah k vědě u mladé generace využitím zejména 
filmu a Internetu. Cílovou skupinou jsou především učitelé a žáci. Sdružení Biotrin je 
jedním z 11 partnerů, jediným z oboru biologie. Ke kinematografické práci na tomto 
projektu přispěje za ČR skupina odborníků  Popularis soustředěná ve firmě HeraFilm. 

• Spolupráce s European Federation of Biotechnology spočívá ve výměně informací a 
zkušeností v oblasti vnímání biotechnologií širokou veřejností 

 
Tuzemská spolupráce 

probíhá kontinuálně s MŽP  a MZE ČR v oblasti popularizace vědeckých poznatků a 
legislativy. Partnery jsou také vysoké školy, zejména VŠCHT a Jihočeská universita, 
Universita Tomáše Bati, dále Akademie věd s ústavy jako je MBÚ, ÚMG, ÚEM, VÚ 
rostlinné výroby, Ústav zemědělských a potravinářských informací, Biotechnologická 
společnost a Československá společnost pro moderní zemědělství aj. Novým velmi 
významným partnerem je Rada pro popularizaci vědy AV ČR. 


