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ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PROHLOUBÍ SPOLUPRÁCI S HORNÍ FALCÍ 
 
Plzeň, 19. 5. 2015 – Západočeskou univerzitu v Plzni dnes navštívila delegace nejvyšších 
představitelů Horní Falce a bavorské hospodářské komory v doprovodu hejtmana 
Plzeňského kraje Václava Šlajse. Na rektorátu ZČU ji přivítal rektor Miroslav Holeček. Cílem 
návštěvy bylo prohloubit nejrůznější formy spolupráce. 
 
Přijetí zástupců jednoho z partnerských regionů Plzeňského kraje byli přítomni rovněž 
proděkani technických fakult: strojní, elektrotechnické a aplikovaných věd. Z Horní Falce 
přijel vládní prezident Axel Bartelt, doprovázel ho předseda krajského zemského sněmu 
Franz Löffler, výkonný jednatel bavorské hospodářské komory Jürgen Helmes a zástupce 
primátora města Regensburg Jürgen Huber. 
 
Rektor Holeček sdělil, že pro rozvoj vzájemné spolupráce je důležité najít společné body ve 
strategických plánech obou regionů. „Vítám zájem bavorské vlády a podniků o prohloubení 

naší spolupráce. Západočeská univerzita má co nabídnout – přes výměny studentů až po 

spolupráci s bavorskými podniky, kde naše nová výzkumná centra skýtají špičkové možnosti 

ve výzkumu, vývoji i transferu technologií,“ uvedl rektor. 
 
„Zprostředkování vědomostí se nemůže zastavit na hranicích. Navíc na obou stranách 

rozvíjíme podobné technické obory. Přeshraniční spolupráci proto podporují i naše technické 

univerzity a firmy, které mají velký zájem o inovace a vývoj nových technologií,“ uvedl zemský 
předseda Franz Löffler. Z diskuse vyplynulo, že potenciál skýtají především vzájemné výměny 
studentů.  
 
Západočeská univerzita nabídla bavorským představitelům možnost prezentace jejich 
technických univerzit na letošních Dnech vědy a techniky v Plzni. Dalším konkrétním krokem 
v rámci vzájemné spolupráce by mohlo být vytvoření společné pracovní skupiny pro oblast 
vysokého školství. Zástupci Horní Falce nevyloučili ani možnost stipendií pro plzeňské 
vědecké pracovníky. Hejtman Václav Šlajs na závěr setkání uvedl, že Plzeňský kraj je na 
Západočeskou univerzitu hrdý, protože významně přispívá k socioekonomickému rozvoji 
regionu. 
 


