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1. Shrnutí 

Česká republika se od svého přístupu k Úmluvě Organizace spojených národů o boji 

proti desertifikaci v zemích postižených velkým suchem a/nebo desertifikací, zejména 

v Africe, dne 24. dubna 2000 aktivně podílí na činnostech spojených s plněním Úmluvy 

a průběžně se podílí i na činnostech v orgánech Úmluvy. Česká republika přistoupila 

k Úmluvě s vědomím, že nepatří k  zemím postiženým desertifikací ve smyslu Úmluvy. 

Česká republika se jako člen Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj a Evropské 

unie řadí k tzv. dárcovským zemím. Česká republika poskytuje pomoc postiženým 

rozvojovým zemím formou projektů zaměřených na oblast degradace půd, hydrogeologii, 

hydrologii, lesnictví atd., především v rámci své zahraniční rozvojové spolupráce. Na pomoci 

postiženým zemím se rovněž podílejí výzkumné a vědecké instituce, akademická sféra 

neziskový a soukromý sektor. 

Kromě finančních prostředků, které jsou limitované, může Česká republika  

poskytnout kapacity, vhodné technologie, know-how a informace.  

Česká republika disponuje bohatými zkušenostmi především v následujících 

oblastech, ve kterých je schopna poskytovat pomoc postiženým zemím: 

� udržitelné hospodaření s půdou a vodou  

� zpracování mapových podkladů s využitím satelitních a leteckých snímků 

� geologický, hydrogeologický a pedologický průzkum 

� monitoring a preventivní opatření proti následkům eroze, povodní a sucha  

� mapování a indikátory degradace půdy 

� lesní typologie, inventarizace a management lesů 

� udržitelné lesnictví 

� zalesňování a opětovné zalesňování postižených míst 

� vědecký výzkum  

� péče o krajinu 

� rekultivace krajiny po průmyslových těžbách 

 

Česká republika se v rámci své zahraniční rozvojové spolupráce podílí také na pomoci 

neafrickým postiženým státům formou rozvojových projektů. Řada z nich byla realizována 

s přímým dopadem na problémy spojené s desertifikací a degradací půd. V současné době 

probíhá několik projektů souvisejících s desertifikací, rozvojem vodních zdrojů, 

hydrogeologií, zemědělstvím, zkvalitněním vzdělávání místních odborníků apod. Na jejich 

realizaci se podílejí soukromé firmy, univerzity, výzkumné ústavy i nevládní organizace. 

Uskutečňované projekty mají hodnotný význam pro příjmové státy a česká zahraniční vládní 

pomoc je obecně vysoce hodnocena. Česká republika tak přispívá k řešení globálních 
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problémů životního prostředí v duchu prosazování udržitelného rozvoje a realizace 

Rozvojových cílů tisíciletí. 

 

2. Úvod 

Česká republika se stala smluvní stranou Úmluvy OSN o boji proti desertifikaci 

v zemích postižených velkým suchem a/nebo desertifikací, zejména v Africe (dále jen 

Úmluva) dne 24. dubna 2000. Přístup České republiky k Úmluvě byl projevem solidarity 

s postiženými smluvními stranami, tj. především s rozvojovými zeměmi, a vyjádřením ochoty 

spolupodílet se na řešení globálních problémů životního prostředí. Česká republika 

si uvědomuje, že nepatří k zemím postiženým desertifikací, nanejvýš degradací půdy 

(vyčerpávání půdy nadměrnou zemědělskou činností, zasolování, znečišťování chemickými 

látkami apod.).  

Gestorem Úmluvy je Ministerstvo životního prostředí, které spolupracuje s dalšími 

dotčenými resorty a zainteresovanými subjekty. Ministerstvo životního prostředí, na základě 

podkladů zainteresovaných subjektů a institucí, zpracovalo předkládanou zprávu poskytující 

informace o pomoci neafrickým zemím v rámci provádění Úmluvy v souladu s rozhodnutím 

ICCD/CRIC(5)/INF.4.  

Tato zpráva je v pořadí již třetí zprávou, kterou Česká republika předkládá a shrnuje 

aktivity České republiky přímo i nepřímo související s Úmluvou a problematikou 

desertifikace a sucha zejména v neafrických zemích. Aktivit v této oblasti se účastní řada 

soukromých firem, státních institucí a vědeckých pracovišť, které přispěly ke vzniku této 

zprávy. V Příloze 1 je uveden souhrnný přehled projektů a aktivit v rámci pomoci postiženým 

zemím. Přílohy 2 a 3 obsahují bližší informace týkající se české vládní zahraniční rozvojové 

spolupráce. 

 

3. Aktivity České republiky přímo související s Úmluvou 

Česká republika si uvědomuje závažnost problému desertifikace v postižených 

afrických zemích a s ní souvisejících socioekonomických aspektů, jako jsou chudoba, hlad, 

migrace, omezený přístup ke zdrojům pitné vody atd. Oceňuje roli Úmluvy, kterou hraje 

při dosažení udržitelného hospodaření s půdou v zemích postižených desertifikací a suchem. 

 Již před svým přístupem k Úmluvě byla Česká republika zapojena do celé řady 

projektů a vědeckého výzkumu v oblasti desertifikace, degradace půd a nakládání s vodními 

zdroji, které byly realizovány nezávisle na plánovaném přístupu České republiky k Úmluvě. 

Od roku 2000, kdy se Česká republika stala smluvní stranou Úmluvy, byla zahájena příprava 

projektů přímo reagujících na potřeby Úmluvy. Česká republika může tedy navázat 
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na dlouholeté zkušenosti svých odborníků z období před přístupem České republiky 

k Úmluvě. 

Jeden z úspěšných projektů vycházejících přímo z potřeb Úmluvy „Udržitelný rozvoj 

a management vodních zdrojů a boj proti desertifikaci v kraji  Dornogobi v jihovýchodní části 

Mongolska“ je v současné době realizován českou firmou GEOMIN v Mongolsku. Projekt 

řeší vybudování dlouhodobě udržitelného a fungujícího systému vodního hospodářství 

a vodních zdrojů. Důsledkem realizace projektu bude kromě jiného i omezení podílu člověka 

na postupujícím procesu desertifikace v předmětném území (č. 9, rámeček č. 2).  

Projekty realizované v dalších postižených státech jsou s Úmluvou spojeny spíše 

okrajově, nicméně s problémem desertifikace a managementem vodních zdrojů souvisí 

(viz Příloha 1). Česká republika se v současné době přímo nepodílí na asistenci při tvorbě 

Národních akčních plánů postižených zemí. Pomoc směřující do těchto zemí 

je uskutečňována především v rámci české zahraniční rozvojové spolupráce. 

 

4. Ostatní aktivity České republiky směřující do oblasti boje proti desertifikaci, 
suchu a degradaci půd 

4. 1. Obecné aktivity na mezinárodní úrovni  

Dne 1. května 2004 se Česká republika stala členem Evropské unie (EU), čímž 

se zapojila do mezinárodní rozvojové spolupráce. Dne 1. ledna 2006 se Česká republika 

zařadila mezi vyspělé země a bude se aktivně podílet na řešení problémů světa. Celkový 

objem financí, který Česká republika coby dárce vložila do Mezinárodního rozvojového 

fondu ještě před vstupem mezi bohaté země činil 10,2 mil. USD. Česká republika se tak 

v současné době řadí k tzv. dárcovským zemím. Zahraniční rozvojová spolupráce je integrální 

součástí české zahraniční politiky a reflektuje principy rozvojové pomoci EU. Zájmem České 

republiky je vedle účasti na rozvojové politice EU poskytovat rozvojovou pomoc, ať již 

dvoustrannou či mnohostrannou, i nadále samostatně.  

Česká republika, jako členský stát Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 

(OECD) od 11. prosince 1995, poskytuje finanční prostředky na zahraniční vládní rozvojovou 

pomoc od roku 1996 a přispívá tak k řešení problémů globálního charakteru a prosazování 

udržitelného rozvoje. Rámec poskytování zahraniční rozvojové pomoci tvoří „Zásady 

pro poskytování zahraniční rozvojové pomoci“ schválené vládou České republiky v roce 

1995. Cíle a principy jsou upřesněny ve střednědobé „Koncepci zahraniční rozvojové pomoci 

České politiky na období let 2002 až 2007“, kterou vláda České republiky schválila 

dne 23. ledna 2002. Podle nově schválených „Zásad“ ze dne 31. března 2004 je po vstupu 

do EU záměrem České republiky dlouhodobě směřovat českou zahraniční pomoc 
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do vybraných prioritních zemí, tj. Angola, Bosna a Hercegovina, Jemen, Moldávie, 

Mongolsko, Srbsko a Černá Hora, Vietnam a Zambie. Pomoc ostatním státům není vyloučena 

a i do budoucna se předpokládá realizace projektů v oblasti životního prostředí v dalších 

částech světa.  

V roce 2006 se započalo se zaváděním změny systému české rozvojové spolupráce. 

Z potřeby zvyšování její efektivity, transparentnosti a snaze přibližovat se vyspělým 

světovým donorům se začal aplikovat přechod na programový přístup, resp. přechod 

od izolovaných projektů k integrovaným programům rozvojové spolupráce.  

Pro prioritní země byly na základě programovacích misí za účasti zástupců 

ministerstev a Rozvojového střediska Ústavu mezinárodních vztahů (poradní orgán 

Ministerstva zahraničních věcí) připraveny v roce 2005 tzv. Programy rozvojové spolupráce 

(Country Strategy Papers) na léta 2006-2010. Jejich cílem byla identifikace optimálních 

sektorů a strategie spolupráce na období pěti let. Hlavní témata spolupráce byla definována 

na základě potřeb jednotlivých prioritních zemí a zároveň možností a zájmů České republiky. 

Programy spolupráce s prioritními zeměmi byly schváleny vládou ČR a jsou nosnou součástí 

zahraniční rozvojové spolupráce ČR. Dvoustranné a mnohostranné rozvojové projekty 

v ostatních zemích budou programovou spolupráci pouze doplňovat.  

Celková částka vynaložená v roce 2004 na oficiální rozvojovou pomoc, zahrnující také 

projekty humanitární pomoci a příspěvky do mezinárodních organizací, byla 2,8 mld. Kč. 

Na projekty zahraniční rozvojové pomoci vyčlenila Česká republika prostředky v celkové 

výši 500 mil.  Kč. V roce 2005 byla celková částka věnovaná na oficiální rozvojovou pomoc 

3,05 mld. Kč, z toho bylo 600 mil. Kč vyčleněno na realizaci rozvojových projektů. 

V roce 2006 se počítá s částkou 700 mil. Kč na projekty zahraniční rozvojové pomoci 

(viz Příloha 2 a 3). 

Česká zahraniční pomoc do postižených rozvojových zemí je postižených všeobecně 

velmi oceňována. Uskutečňované projekty mají velký význam pro přijímací země 

ať už z hlediska boje proti chudobě, ochrany životního prostředí, ekonomického a sociálního 

rozvoje, či zajištění vzdělávání, zlepšení zdravotního stavu místního obyvatelstva a přispění 

k rovnoprávnému postavení žen ve společnosti.   

 

4. 2. Dvoustranná a mnohostranná pomoc zemím postiženým desertifikací 

Řada dvoustranných a mnohostranných projektů v boji proti desertifikaci 

je uskutečňována v rámci zahraniční rozvojové spolupráce, která je koordinována 

Ministerstvem zahraničních věcí. To spolupracuje s dalšími resorty, které zodpovídají 



 7 

za projekty v oblasti jejich kompetence (Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo 

zemědělství, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy atd.). Ministerstvo životního 

prostředí samotné k 1. lednu 2006 realizovalo 63 projektů v 34 zemích.  

Mnoho dalších aktivit je financováno také ze zdrojů univerzit a výzkumných ústavů, 

v menší míře pak od soukromých firem nebo nevládních organizací. Přehled projektů se 

vztahem k desertifikaci za několik posledních let je uveden v Příloze 1. 

Z přehledu vyplývá, že se na projektech podílí celá řada realizátorů. Některé z nich 

jsou realizovány soukromými firmami, které působí v oblastech postižených desertifikací již 

řadu let a mají velké zkušenosti. Jedná se např. o firmy Geomin družstvo Jihlava, a. s.; 

GEKON, s. r. o.; Aquatest, a. s.; Aquatis, a.s.; Vara, o. p.s.; veřejně prospěšná společnost 

Člověk v tísni, o.p.s.; veřejně prospěšná společnost Enki, o.p.s., a další.  

V oblasti hydrogeologie byl v předmětném období realizován mj. projekt, který řeší 

vyhledání a průzkum zdrojů podzemních vod pro pitné účely na třech lokalitách v provincii 

Nghe An na severu centrálního Vietnamu (č. 12, rámeček č.1). Jedná se o oblast, která mimo 

monzunové období trpí nedostatkem pitné vody. Charakteristické jsou vesnické osídlení, 

zemědělská výroba a drobný zemědělský zpracovatelský průmysl.   

Technickou pomoc při vyhledávání zdrojů podzemní vody ve filipínském regionu 

Baguio zajistila firma INKOS, a.s. (č. 8). 

Státní podnik Lesy ČR využil české technologie a znalosti českých odborníků 

při zalesnění lokalit v Andách, zejména na území Ekvádoru, Chile, Kolumbie a Peru (č. 17). 

Revitalizací degradovaných odlesněných oblastí a pomocí při implementaci moderních 

lesnických metod hospodaření se zabývá projekt Ministerstva zemědělství ve spolupráci 

s Organizací spojených národů pro výživu a zemědělství (FAO) soustředěný do oblasti 

středního Vietnamu. 

GEOMIN družstvo Jihlava, a.s., realizuje v kraji Dornogobi v jihovýchodní části 

Mongolska projekt, jehož cílem je zajištění systému vodního hospodářství a obnovení 

jednotlivých vodních zdrojů v předmětném území. Stávající stav vede ke koncentraci 

pastevců a jejich stád do oblastí s omezeným počtem studní, což vede k intenzivnímu spásání 

stepí v okolí těchto zdrojů a tím k větrné půdní erozi a desertifikaci (č. 9, rámeček č. 2). 

 

 

 

 



 8 

Rámeček č. 1: Vyhledávání a průzkum zdrojů pitné vody na vybraných lokalitách 

vietnamské provincie Nghe An 

 
„Vyhledávání a průzkum zdrojů pitné vody na vybraných lokalitách vietnamské 

provincie Nghe An“ (firma GEKON, s. r. o., 2005-2007) 
 

Projekt řeší vyhledání a průzkum zdrojů podzemních 
vod pro pitné účely na třech lokalitách v provincii 
Nghe An na severu centrálního Vietnamu. Jedná se 
o vzdálená území s vesnickým osídlením, 
zemědělskou výrobou a drobným zemědělským 
zpracovatelským průmyslem. Oblast mimo 
monzunové období trpí nedostatkem pitné vody.   

 
V první fázi projektu byla zpracována lokalita Cau 
Dinh, která se stala modelovou z hlediska metodiky 
prací a jejich vyhodnocení. Kromě standardních 

geologických prací bylo použito i metod matematického modelování pro vyhodnocení zásob 
podzemních vod, jejich racionálního využívání a 
řízení jejich spotřeby. Tato metodika není doposud ve 
Vietnamu používána. Výstupem první etapy projektu 
jsou zdroje podzemních vod (vrty) v lokalitě Cau 
Dinh připravené k předání orgánům místní 
samosprávy k využití. Celková vydatnost vrtů je 
dostačující pro celou stávající populaci sídla Cau 
Dinh a pokrývá zároveň i všechny požadavky 
odpovídající nárůstu obyvatelstva v budoucnosti. 
Celková ověřená vydatnost všech 4 vrtů je 36,95 l/s. 
Na základě získaných zkušeností budou práce 
následně prováděny na zbývajících lokalitách pod metodickým vedením českých expertů.      

Na realizaci mnoha projektů se podílejí rovněž univerzity a výzkumné ústavy. 

Spolupráce probíhá i za účasti mezinárodních organizací. Český hydrometeorologický ústav 

například spolupracuje se Světovou meteorologickou organizací při pořádání mezinárodních 

postgraduálních hydrologických kurzů.  

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy se zabývá komplexním řešením problémů 

hospodaření s půdou, vodou a krajinou a řešením projektů zaměřených na tvorbu a ochranu 

půdy, vodních zdrojů a krajiny (ochrana půd před erozí, suchem, záplavami, zhutněním, 

acidifikací; minimalizace nežádoucích látek ze zemědělství a z vnějších zdrojů; závlahy; 

rekultivace půd devastovaných těžební a průmyslovou činností, atd.). 

Mezi univerzity spolupracující v rámci výzkumných úkolů či v rámci zahraniční 

rozvojové pomoci v oblasti pomoci postiženým zemím v boji proti desertifikace a degradaci 

půd patří zejména Česká zemědělská univerzita v Praze (Institut tropického a subtropického 

zemědělství; Agronomická fakulta), která se podílí na několika výzkumných projektech 
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a vzdělávacích programech. V letošním roce ukončí projekt zaměřený na zřízení rozvojového 

a extenzifikačního centra v amazonské pánvi Peru za účelem podpory využití udržitelných 

technologií v zemědělství (č. 18). V roce 2005 zahájila spolupráci s indonéskou univerzitou 

Unita v oblasti zemědělského a environmentálního inženýrství (č. 13). 

Univerzita Palackého v Olomouci pořádá již několik let ve spolupráci s Ministerstvem 

zahraničních věcí a UNDP letní školy rozvojové pomoci. V roce 2003 získala akreditaci 

pro otevření nového studijního oboru Mezinárodní rozvojová studia (č. 41). Vysoká škola 

báňská-technická univerzita v Ostravě (Hornicko-geologická fakulta) se věnuje rekultivaci 

krajiny po průmyslových těžbách (č. 19, 20). Pedologií a hydrologií se zabývá také Univerzita 

Karlova v Praze (Přírodovědecká fakulta). 

Otázkám degradace půd a udržitelného lesního hospodářství se věnuje i Mendelova 

zemědělská a lesnická univerzita v Brně (Agronomická fakulta), která v roce 2005 ukončila 

projekt zaměřený na využití půdních organizmů pro zvýšení odolnosti rostlin proti suchu 

ve spolupráci s univerzitou a polytechnickým institutem v Mali a své výsledky bude 

v roce 2006 publikovat. 

Průběžně jsou poskytována vládní stipendia studentům z rozvojových zemí na českých 

vysokých školách. V současné době poskytuje Česká republika vládní stipendium 

843 studentům převážně v magisterských a doktorandských studijních programech 

na vysokých školách, mj. se zaměřením na zemědělství a životní prostředí.  

K odborným institucím zabývajícím se desertifikací a degradací půd, která může 

navázat na dlouhodobé zkušenosti z působení v afrických zemích patří Ústav 

pro hospodářskou úpravu lesů v Brandýse nad Labem. Ústav se zabývá zejména prováděním 

inventarizací lesů, vyhotovováním správou dat oblastních plánů rozvoje lesů, včetně 

zajišťování jednotného typologického systémů lesů ČR a zajišťováním funkce informačního 

datového centra odvětví lesního hospodářství a myslivosti. Může rovněž nabídnout expertízu 

v oblasti zpracování mapových podkladů s využitím satelitních a leteckých snímků, včetně 

vyhodnocení aridizace nebo úspěšného boje proti desertifikaci. V letech 1974-1988 ústav 

prováděl např. inventarizaci lesů v Demokratické republice Kongu, působil v Angole a Laosu 

(1978-1980) a podílel se na řadě projektů a školení místních odborníků v Kamerunu, Nigérii, 

Mosambiku či Jemenu. Některé z těchto projektů přímo souvisely s desertifikací. V roce 2005 

Ústav zahájil projekt, jehož cílem je implementace osvědčených českých produktů a nástrojů 

hospodářské úpravy, oblastních plánů rozvoje lesů, informačních systémů a českého GIS 

do podmínek lesního hospodářství Ukrajiny. 
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Rámeček č. 2: Udržitelný rozvoj vodního hospodářství a management vodních zdrojů 

a boj proti desertifikaci v kraji Dornogobi v jihovýchodní části Mongolsku 

 
„Udržitelný rozvoj vodního hospodářství a management vodních zdrojů a boj proti 

desertifikaci v kraji Dornogobi v jihovýchodní části Mongolsku“ (firma GEOMIN 
družstvo Jihlava, 2003-2006) 

 
Cílem projektu je zajištění fungujícího systému 
vodního hospodářství a vodních zdrojů ve správním 
celku (ajmaku) Dornogobi. Projekt je přednostně 
orientován na obnovení již existujících zdrojů pro 
pastviny a na zdroje pro centra osídlení podél 
železniční trasy Ulánbátar – Sainshand – Zamyn Uud 
– Peking. Ajmak se nachází v jihovýchodní části 
Mongolska na severním okraji pouště Gobi a jeho 
jižní část leží již v pásmu polopouští. Procesy 
desertifikace jsou v daném území akcelerovány 

skutečností, že řada stávajících vodních zdrojů je z důvodů poruch čerpacích zařízení nebo 
špatného technického stavu objektů nevyužívaná.  

 
Cílem regenerace funkčního systému vodního hospodářství je především zprovoznění 
stávajících vodních zdrojů se stanovením podmínek jejich využívání, které umožní 
znovuobnovení využívání dnes nefunkčních vodních zdrojů.  

 
Dalším cílem projektu je zajištění zásobování vodou sídelních celků Erdenet, Urgun a Zamyn 
Uud ležících u železniční trati Ulánbátar – Peking. Jejichž rozvoj je pro ajmak strategicky 
významný. Finálním výstupem projektu bude sestavení komplexního programu využívání 
vodních zdrojů v daném územním celku, jeho řízení, údržby, kontroly a dalšího rozvoje. 

 
Úkoly projektu lze obecně shrnout do následujících bodů: 
 

1. vyhodnocení dosavadní hydrogeologické 
prozkoumanosti oblasti, 
2. realizace geofyzikálních průzkumných prací 
pro lokalizaci místa pro hloubení jímacích vrtů 
v sídelních centrech podél železniční trasy Ulánbátar 
– Peking, 
3. revize existujících vodních zdrojů – šachtových 
studní, mělkých vrtů do 30 m, hlubokých vrtů 
nad 30 m a vyhodnocení možností jejich oprav 
a znovuuvedení do provozu, 
4. rekonstrukce stávajících vodních zdrojů, 
5. budování nových hlubokých vodních zdrojů, 
6. vyhodnocení hydrogeologických prací a měření provedených v rámci hloubení 
a rekonstrukcí jednotlivých jímacích objektů, s cílem stanovení parametrů pro optimální 
využívání jednotlivých vodních zdrojů a zvodní, 
7. vypracování komplexního systému zásobování oblasti vodou, vypracování systému jeho 
organizace, řízení a kontroly.                
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Na národní úrovni využilo v roce 2003 Ministerstvo životního prostředí České 

republiky možnost podílet se na projektu „Identifikace priorit pro rozvoj a posílení kapacit 

pro implementaci Rio úmluv v České republice“ koordinovaném regionálním centrem 

Bratislava Programu OSN pro rozvoj a financovaném ze zdrojů Globálního fondu životního 

prostředí. Projekt byl zaměřen na hodnocení národních kapacit v rámci členství v Úmluvě 

o biologické rozmanitosti, Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu a Úmluvě OSN o boji 

proti desertifikaci. Hlavním cílem projektu byl návrh na zlepšení a zkvalitnění managementu 

v oblasti životního prostředí a rozšíření jeho stávajících kapacit tak, aby to umožnilo řešit 

úkoly spojené s implementací smluv efektivnějším způsobem.  

Implementační agenturou projektu byla firma Cevatech International, s.r.o.. Projekt 

stanovil a analyzoval současný stav implementace uvedených úmluv a zjišťoval synergie 

a spojitosti mezi nimi s širším zaměřením na management životního prostředí a udržitelný 

rozvoj. Dále určil potřeby a možnosti pro rozvoj kapacit na základě provedených analýz 

a navrhl opatření, která na národní úrovni povedou k odstranění zjištěných nedostatků 

a koordinovanému plnění přijatých závazků pro všechny tři zmíněné úmluvy na individuální, 

institucionální a systémové úrovni.  

U příležitosti vyhlášení roku 2006 Mezinárodním rokem boje proti suchu a rozšiřování 

pouští (rezoluce OSN č. A/Res/58/211 ze dne 9. února 2004) realizuje Ministerstvo životního 

prostředí jako hlavní gestor řadu aktivit na národní úrovni. V lednu 2006 byla zahájena 

putovní výstava  zaměřená na roli České republiky v boji proti suchu a degradaci půd a její 

pomoc postiženým zemí. Výstavu doprovází informační leták. 

Na Světový den vody, 22. března, vyhlásilo Ministerstvo 

životního prostředí výtvarnou a literární soutěž pro žáky 

základních a středních škol s cílem upozornit na fakt, že také 

Česká republika čelí dopadům sucha a degradace půd.  

Ministerstvo životního prostředí v září dále uspořádá 

konferenci pro národní experty zabývající se desertifikací 

a degradací půd. První část konference, seminář vedený formou 

přednášek, se uskuteční na Masarykově univerzitě v Brně. 

Druhou částí bude jednodenní exkurze do jedné 

z tzv. zranitelných oblastí v Jihomoravském kraji, která je velmi náchylná k vodní a větrné 

erozi. Konference bude věnována především dopadům sucha a degradaci půd v České 

republice. Vzhledem k tomu, že je tato problematika celosvětovým problémem nejen v oblasti 

ochrany půd, ale také v ochraně přírody, vodních a jiných přírodních zdrojů, bude pozornost 

věnována také vazbě desertifikace - biologická rozmanitost - změna klimatu. 
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Z uvedeného přehledu aktivit vyplývá, že se Česká republika poměrně široce zapojuje 

do pomoci rozvojovým zemím a zemích s přechodnou ekonomikou a jako dárcovská země 

přispívá k řešení problémů spojených s desertifikací a degradací půd.  

 

 

 

 

 



Příloha 1 

Přehled projektů oficiální rozvojové pomoci České republiky v boji proti desertifikaci realizovaných v postižených 
neafrických zemích 
 

Část 1 – Asie 
 
Ukončené a probíhající projekty 

č. Země název projektu realizátor Datum Příspěvek ČR Jiní dárci zaměření projektu 

1. Izrael Ozeleňování pouštních 
oblastí Negevské pouště 

Česká zemědělská univerzita 
v Praze, Keren Kaymeth 
Lesrael 

od 1998   Spolupráce při ozeleňování pouštních oblastí 
v Negevské poušti a v dalších  oblastech 
Blízkého východu. 

2. Indie Projekt v oblasti realizace 
českých ekologicky 
zaměřených technologií 
a know-how v Indii 

České centrum čistší 
produkce 

2001-2002 2,9 mil. Kč. 0 Poskytnutí českých technologií šetrných 
k životnímu prostředí, zvl. v oblasti čištění 
odpadních vod, měření průtoku vod, 
přípravy pitné vody z vody povrchové atd. 

3. Jemen  Tvorba ekologické sítě 
a agrolesnická východiska 
trvale udržitelného rozvoje 
ostrova Socotra – Jemen 

Mendelova zemědělská a 
lesnická univerzita v Brně, 
Lesnická a dřevařská 
fakulta; ve spolupráci 
s Ministerstvem zemědělství 
ČR a Nadačním fondem 
FAO 

1999–2001 8,1 mil. Kč 0 Analýza ekotopů, geomorfologie, geologie, 
pedologie, klima, floristická analýza, analýza 
stromových populací, množení autochtonních 

dřevin, analýza domorodých způsobů 
hospodaření, školení pracovníků, přesadba 
druhu Avicena marina na původní, 
v současnosti degradovaná stanoviště 
na severu ostrova. 

4. Mongolsko Geologické a geochemické 
mapování Zaaltajské Gobi 
v měřítku 1:200 000 

Geomin Jihlava 1999-2002 30 mil. Kč 0 Jedním z výstupů projektu je provedení 
hydrogeologické syntézy oblasti a vymezení 
vhodné oblasti pro získání nových vodních 
zdrojů v této aridní oblasti. 

5. Mongolsko Geologické práce 
v Mongolsku 

Geomin Jihlava 1997-1999 4 mil. Kč 0 V rámci projektu byl uskutečněn 
hydrogeologický průzkum a stanovení 
znečištění vod ropnými látkami 
ve vybraných průmyslových objektech 
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v Ulaanbaataru a provedeny hydrgeologické 
a geofyzikální průzkumy v centrech somonů 
Chandmani a Erdenet, kde je trvale špatná 
situace v zásobování pitnou vodou. 

6. Mongolsko Pomoc při řešení systému 
zásobování vodou v oblasti 
Mandalgobi 

GEOtest Brno, a.s. 2002-2004 6 mil. Kč  

pro rok 2002 

0 Hydrologický průzkum oblasti Dunogobi, 
vypracování studie proveditelnosti 
zásobování města a podniků v Mandalgovi. 
V oblasti je starý, zcela nefunkční systém 
rozvodů vody a řada zdrojů vody byla buď 
vyčerpána, nebo je nefunkčních. 

7. Kyrgystán 

(Keňa, 
Tanzanie, 
Uganda) 

Význam mokřadů při 
zadržování vody a látek 
v krajině, tj. při 
předcházení aridizaci 
krajiny a při dočišťování 
odpadních vod 

Enki, o..p.p. a Český 
národní komitét UNESCO-
MAB 

1999-2001 3.8 mil. Kč  Školení odborníků při využívání přírodních 
zdrojů. V Kyrgystánu řešena devastace 
krajiny nadměrným spásáním a násilnými 
zásahy do přirozeného hydrologického 
režimu.  

8. Filipíny Budování systému 
zásobování pitnou vodou 
vč. úpraven vody a 
kapacitních potřeb regionu 
Baguio 

INKOS, Brno 2003-2005 28 mil. Kč 0 Pomoc při řešení nedostatku pitné vody 
ze čtyř rozhodujících zdrojů v okolí města 
Baguio. 

9. Mongolsko Geologické práce 
v Mongolsku - 
hydrogeologické práce, boj 
proti desertifikaci v kraji 
Dornogobi v jihovýchodní 
části Mongolska 

Geomin Jihlava 2003-2006 14 mil. Kč 0 Vytvoření hydrogeologických podkladů 
a regionálního vodohospodářského plánu 
pro oblast postiženou suchem. 

10.  Jemen Tvorba ekologické sítě 
a agrolesnická, výchovná 
a kulturní východiska 
udržitelného rozvoje 
ostrova Socotry 

FOA- Nadace pro organické 
zemědělství 

2002-2004 8,8 mil. Kč 0 Tvorba ekologické sítě a návrhu Územního 
systému ekologické stability (USES), 
2. etapa. 
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11. Afghánistán Stavba vrtů pro pitnou 
vodu a instalace ručních 
pump v provincii Farah, 
Afghánistán 

o.s. VARA 2004 1,6 mil. Kč 0 Stavba vrtů pro pitnou vodu a instalace 
ručních pump v provincii Farah, 
Afghánistán. 

12. Vietnam Vyhledání a průzkum 
zdrojů pitné vody 
na vybraných lokalitách 
provincie Nghe An, 
Vietnam 

GEKON, s.r.o. 2005-2007 9,9 mil. Kč 0 Projekt řeší vyhledání a průzkum zdrojů 
podzemních vod pro pitné účely na třech 
lokalitách v provincii Nghe An na severu 
centrálního Vietnamu. 

13. Indonésie Vybudování konzultačního 
a poradenského centra 
pro oblast zemědělského 
a enviromentálního 
inženýrství na univerzitě 
UNITA v Taruguntu 

ČZU 2005-2009 5,9 mil. Kč 0 Vybudování poradenského 
a konzultačního centra na univerzitě 
v Tarutungu s cílem zlepšit vzdělanost 
v oblasti moderní zemědělské techniky 
a technologie. 

14. Vietnam Revitalizace odlesněných 
území místními druhy jako 
nástroj rozvoje venkova 
v oblasti centrální 
vrchoviny Vietnamu 

MZe/FAO 2005-2006 6,2 mil. Kč 0 Zalesnění degradovaných odlesněných 
oblastí a pomoc při implementaci 
moderních lesnických metod 
hospodaření. 

15. Uzbekistán Podpora malého farmářství 
ve venkovských 
komunitách 
Karakalpakistanu 
v Uzbecké republice 

Člověk v tísni, o.p.s. 2005-2007 9,3 mil. Kč 0 Cílem projektu je zlepšení ekonomické 
a společenské situace v nejvíce 
postižených oblastech a získání 
praktických návyků v zemědělství. 

16. Uzbekistán Zlepšení kvality pitné 
a závlahové vody v oblasti 
Aralského moře použitím 
zařízení sorbentů české 
výroby 

ČZU 2004-2006 8,5 mil. Kč 0 Vytvoření infrastruktury malých 
čistících zařízení v lokalitě Aralského 
moře. 
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Část 2 – Latinská Amerika a karibská oblast 
 
Ukončené a probíhající projekty 

č. Země název projektu realizátor Datum Příspěvek ČR Jiní dárci zaměření projektu 

17. Ekvádor, 
Chile, 
Kolumbie, 
Peru 

Zalesnění odlesněných 
lokalit v Andách pomocí 
obalovaných sazenic 
systému PATRIK 

Lesy ČR, s.p. 1998-2006 5,6 mil. Kč 0 Technická pomoc při revitalizaci lesů, 
přenos znalostí českých odborníků 
s využitím čs. technologie. 

18. Peru Zřízení rozvojového a 
extenzifikačního centra v 
amazonské pánvi  

ČZU, Institut tropického 
a subtropického zemědělství 

2003-2006 5 mil. Kč 0 Zřízení rozvojového a extenzifikačního 
centra v amazonské pánvi Peru (Ucayali, 
Pucallpa) za účelem podpory využití  
udržitelných technologií v zemědělství. 
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Část 3 – střední a východní Evropa 
 
Ukončené a probíhající projekty 

č. Země název projektu realizátor Datum Příspěvek ČR Jiní dárci zaměření projektu 

19. Česká 
republika 

Iniciace přirozených 
ekosystémů v procesu 
obnovy hornické krajiny 
Karvinska 

VŠB-TU Ostrava, Hornicko-
geologická fakulta 

2001–2003 0,15 mil. Kč 
ročně 

0 Zpracování strategie obnovy hornické 

krajiny. Dílčí problémy obnovy malého 
oběhu vody a obnovy vegetačního krytu-
mimolesní zeleně v území ovlivněném 
hornickou činností. 

20. Česká 
republika 

Environmentální problémy 
hornické a prům. krajiny 

VŠB-TU Ostrava, Hornicko-
geologická fakulta 

1999–2003 0,1 –0, 2 mil. 
Kč ročně 

0 Problémy ekologické stability a obnovy 
krajiny devastované hornickou činností. 

21. Chorvatsko Budování kapacit 
pro zavádění čistší 
produkce v Chorvatsku  

České centrum čistší 
produkce 

1997-1999  6,5 mil. Kč 0 Prevence znečištění v průmyslu. Mnoho 
demonstračních projektů zaměřeno 
na úspory a snížení množství odpadních vod. 

22. Makedonie Budování kapacit 
pro zavádění čistší 
produkce v Makedonii 

České centrum čistší 
produkce 

2001-2003  8 mil. Kč  0 Projekt obsahově navazuje na projekt 
v Makedonii. Demonstrační projekty 
se často zaměřují na problematiku nakládání 
s vodou. 

23. Moldávie Budování institucionálních 
a odborných kapacit 
pro aplikaci preventivních 
přístupů v průmyslu 

České centrum čistší 
produkce 

2001-2003 5 mil. Kč 0 Opatření do výrobních technologií, která řeší 
problémy životního prostředí a jsou přínosem 
pro ekonomiku podniku. Demonstrační 
projekty se většinou zaměřují 
na racionalizaci nakládání s vodou a snížení 
odpadních vod. 

24.  Seminář FAO 
„Transformace 
a rekonstrukce 
závlahových 
a odvodňovacích soustav 
ve střední a východní 
Evropě“ 

Seminář uspořádán v rámci 
19. evropské regionální 
konference ICID 
(Mezinárodní komise 
pro závlahy a odvodňování) 

4.-8. 6. 
2001 

1,5 mil. Kč  Seminář byl zaměřen na udržitelné 
využívání půdy a vody. 
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25. Česká 
republika 

Zpracování a vyhodnocení 
celkového stavu narušení 
a degradace půd ČR 

Výzkumný ústav meliorací 
a ochrany půd Praha – 
projekt MŽP PPZP 620/7/97 

1997-1998 1,4 mil. Kč 0 Vyhodnocení celkového stavu narušení půd 
v ČR, včetně vyhodnocení různých způsobů 
degradace půd. 

26. Česká 
republika 

Kvalita půdy, její kritéria, 
vyhodnocení současného 
stavu a trendu vývoje 
s ohledem na degradační 
procesy a s ohledem na její 
využívání a zlepšování 

Výzkumný ústav meliorací 
a ochrany půd Praha a Česká 
zemědělská univerzita – 
projekt MZe – NAZV QD 
1300 

2001-2004 3,42 mil. Kč 0 Pro účely Úmluvy je z celého rozsáhlého 
projektu významná především část o využití 
degradovaných půd. 

27. Srbsko a 
Černá Hora 

Zásobování pitnou vodou  
v oblasti města 
Valjeva/Regionální 
vodopřiváděcí systém 
"Rovni" 

VHS Brno, a.s. 2003-2005 9,8 mil. Kč 0 Technická asistence  při projektovém 
a realizačním zajištění stavby vodního díla. 

28. Srbsko a 
Černá Hora 

Ochrana řeky Ibar 
před znečištěním ropnými 
látkami 

Dekonta Kladno, a.s. 2003-2005 5,8 mil. Kč 0 Posouzení rizika ohrožení vodního zdroje 
a sanace  kontaminovaných lokalit. 

29. Srbsko a 
Černá Hora 

Posouzení rizika ohrožení 
vodního zdroje a sanace  
kontaminovaných lokalit. 

Dekonta Kladno, a.s. 2004-2006 9,5 mil. Kč 0 Sanace a revitalizace vodního kanálu 
zaneseného chemicky a biologicky 
kontaminovanými sedimenty. 

30. Ukrajina, 
Moldavsko, 
Bělorusko 

Školení odborníků 
v praktických znalostech 
environmentálních věd 

EDUCON, o.s. 2004-2005 1 mil. Kč 0 Školení odborníků v praktických znalostech 
environmentálních věd, odpadového 
hospodářství a zlepšení projektování využití 
přírodních zdrojů. 

31. Makedonie Generel systému 
zásobování vodou 
ve městě Kočani 

Hydroprojekt CZ, a.s. 2004-2005 2,2 mil. Kč 0 Navržení rekonstrukce vodovodního řádu - 
systému zásobování vodou v okresním 
městě. 

32. Ukrajina Transfer pokročilých 
metodických 
a technologických 
poznatků v oblasti 

Ústav pro výzkum lesních 
ekosystémů s.r.o. 

2004-2006 6,9 mil. Kč 0 Zavedení moderních technologií 
a pokročilých inventarizačních metod 
lesních ekosystémů. 
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inventarizace lesních 
ekosystémů 

33. Ukrajina Nástroje regionálního 
a hospodářského 
lesnického plánování 
pro Ukrajinu 

Ústav pro hospodářskou 
úpravu lesů 

2005-2007 4,5 mil. Kč 0 Cílem projektu je implementace 
osvědčených českých produktů a nástrojů 
hospodářské úpravy, oblastních plánů 
rozvoje lesů, informačních systémů 
a českého GIS do podmínek lesního 
hospodářství Ukrajiny. 
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Část 4 – projekty nadregionálního charakteru 
 
Ukončené a probíhající projekty 

č. Země název projektu realizátor Datum Příspěvek ČR Jiní dárci zaměření projektu 

34. Česká 
republika 

Podpora udržitelného 
rozvoje zemědělství 
ve vybraných rozvojových 
zemích  

Česká zemědělská univerzita 
v Praze, ITSZ 

   Kompostování bioodpadů s cílem snížení 
energetického vstupu fosilního původu 
a tvorby bezodpadových technologií 
v zemědělských systémech. 

35. Česká 
republika 

Mezinárodní postgraduální 
hydrologický kurz 
UNESCO/WMO 
“Hydrological Data 
for Water Resource 
Planning” 

Česká zemědělská universita 
– výbor pro postgraduální 
kursy v hydrologii, 
ve spolupráci s ČHMÚ, pod 
patronací UNESCO a WMO 

1998, 2000 
(každé 2 

roky) 

0,8 mil. Kč 

  

 Školení specialistů z rozvojových zemí 
(Afriky, východní Evropy) v moderní 
hydrologii, včetně oblastí využitelných 
pro lepší hospodaření s vodou. 

36. Česká 
republika, 
Makedonie, 
Ghana 

Klimatický databázový 
systém CLIDATA – 
výcvik a technická 
podpora pro rozvojové 
země 

Český hydrometeorologický 
ústav 

1998-2000 2,4 mil. Kč  Pomoc rozvojovým zemím při vybudování 
moderní klimatologické databáze na bázi 
sytému ORACLE (dodání výpočetní 
techniky, programového vybavení, 
vyškolení administrátorů a uživatelů). 
V roce 2000 dodán systém CLIDATA 
do Ghany a Maked. 

37. Česká 
republika 

Mezinárodní letní škola 
rozvojové pomoci 
a spolupráce 

Centrum interdisciplinárních 
studií Univerzity Palackého 
Olomouc, ve spolupráci 
s Ministerstvem životního 
prostředí a UNDP 

18. - 24.8. 
2002 

0,12 mil. Kč  Týdenní kurz rozvojové pomoci 
pro zástupce zemí Visegrádské skupiny 
s cílem podpořit přechod zemí z pozice 
země-příjemce do postavení země-dárce.  

38. Česká 
republika 

Mezinárodní konference 
„Úloha mokřadů 
v biosférických 
rezervacích“ 

Český národní komitét 
programu UNESCO Člověk 
a biosféra (MAB) 

13.-18.10. 
2002 

0,35 mil. Kč UNESCO 
16.500,- 

USD 

Konference pořádaná ve spolupráci 
s Českým ramsarským výborem s účastí 
odborníků na mokřady z méně bohatých 
států. 

 

39. Různé země Technická pomoc v oblasti Český hydrometeorologický 1997-2001 9 mil. Kč  Asistence zemím především východní a jižní 
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meteorologie, hydrologie 
a ochrany ovzduší 

ústav Evropy, Afriky, Asie a Jižní Ameriky 
v oblasti klimatologie, meteorologie, 
a hydrologie ve spolupráci se Světovou 
meteorologickou organizací. 

40.  Mezinárodní konference 
Model CARE 2002 
„Kalibrování a přesnost 
hydrogeologického 
modelování“ 

Hydrogeologický ústav PřF 
Univerzity Karlovy 

17.-20. 6. 
2002 

 UNESCO 
11.250,- 

USD 

Mezinárodní konference o výsledcích 
výzkumů v oblasti modelačních procesů 
a předpovědních simulací v hydrogeologii 
s účastí odborníků z rozvojových zemí. 

41. Česká 
republika 

Příprava akreditace 
studijního oboru 
Mezinárodní rozvojová 
studia 

Univerzita Palackého, 
Olomouc 

od roku 
2003 

  Orientace na pomoc rozvojovým zemím. 

42. Česká 
republika 

Přírodní zdroje a životní 
prostředí  

Agronomická fakulta České 
zemědělské univerzity 
v Praze 

Školní rok 
2002–2003 

  Studijní program v anglickém jazyce s cílem 
připravit odborníky pro oblast ochrany 
přírodních zdrojů a péče o životní prostředí, 
jehož součástí je ochrana půdy, vodních 
zdrojů a jejich vzájemných vztahů, včetně 
vlivu zemědělských aktivit. 

43. Česká 
republika 

Indikátory degradace půd Ústav půdoznalství a 
mikrobiologie, Ústav 
krajinné ekologie 
Mendelovy zemědělské a 
lesnické univerzity Brno, 
Katedra ekologie Univerzity 
Palackého Olomouc 

2003-2004   Cílem bylo vypracovat návrh jednoduchých 
a ekonomicky dostupných parametrů, 
které umožní určit stupeň degradace půd 
a možné cesty nápravy. Pro využití  
přeshraniční spolupráce a zapojení 
odborníků z vybraných rozvojových zemí. 

44. Rozvojové 
státy 

Zahraniční studenti přijatí 
ke studiu na VŠ v ČR 
na základě usnesení vlády 
ČR č. 2/94, 343/96 
a 773/01 

Ministerstvo zahraničních 
věcí,  

Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy, 

dotčené vysoké školy 

2002-2007 711,5 mil. Kč 0 Vzdělávání zahraničních studentů na 
vysokých školách v ČR (bakalářské, 
magisterské, doktorandské studium). 



Příloha 2 

Zahraniční rozvojová spolupráce České republiky 

 
Tabulka č. 1 - Celková výše prostředků na dvoustrannou zahraniční rozvojovou 

            spolupráci dle jednotlivých resortů na rok 2006 (v tis. Kč) 
 

Resort Výše prostředků 
na pokračující 
projekty 2006 

Výše prostředků 
do prioritních zemí 
na rok 2006 

Výše prostředků 
do neprioritních 
zemí na rok 2006 

 Celkem             
2006 

MPO           29.000         57.400          19.500         105.900 
MŠMT           29.615         14.100            4.800           48.515 
MŽP           86.409         34.800          11.800         133.009 
MZV             6.580           4.000            5.400           15.980 
MZE           41.922         26.100            7.100           75.122 
MD           13.906         13.900            3.600           31.406 
MV           20.725           8.700            3.000           32.425 
MZd           18.886         10.500            3.000           32.386 
MPSV             8.849           8.800            1.200           18.849 
Stipendia 115.000 -- --         115.000 
Koordinace    20.624 -- --       20.624 
Transformační 
spolupráce 39.000 -- --      39.000 

Dotace 
a trojstranné 
projekty 

14.000 -- --       14.000 

Mnohostranné 
projekty 

17.784 -- -- 17.784 

CELKEM         462.300       178.300          59.400      700.000 
 
 
 

Tabulka č. 2 - Objem prostředků na rozvojové projekty 
                                                     do roku 2008 (v mil. Kč) 
 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Rozvojové projekty  (kromě 
stipendií) 

269,5 344 474 532 590 635 

Rozvojový projekt – stipendia 103,5 130 100 115 125 125 

Transformační spolupráce* -- 12 16 39 35 40 

Platby do mezinárodních 
organizací na rozvojové 
projekty** 

27 26 26 14 -- -- 

Celkem rozvojové projekty 400 500 600 700 750 800 

 
*    Prostředky na transformační spolupráci na léta 2004-2005 byly přiděleny zvláštním usnesením vlády, tudíž 
nejsou započítány do celkového objemu financí na rozvojové projekty.  
** V letech 2004, 2005 a pro rok 2006 jsou platby do mezinárodních organizací na rozvojové projekty 
(tzv. mnohostranné projekty) započítány do celkové sumy na bilaterální projekty.  
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Příloha 3  

Zahraniční rozvojová spolupráce Ministerstva životního prostředí České 

republiky 

 

Finanční prostředky vynakládané na rozvojové 
projekty MŽP
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