
Seznam odborných pracovišť se vztahem k desertifikaci/degradaci půd

Název 
pracoviště:

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půd Praha
Sídlo: Praha 5 – Zbraslav, Žabovřeská 250, PSČ 156 27

www.vumop.cz
Kontaktní 
osoba:

Ing. Pavel Novák, CSc.
Telefon: 257921640
e-mail: pnovak@vumop.cz

Náplň 
činnosti:

Řešení problematiky půdoznalecké, ochrany půdy a užití půdy, hygieny půdy a 
vody, regulace vodních režimů, rekultivace půd, odvodnění a závlah, degradace 
a hospodaření na půdě, bonitace půdy, ochrany a užití rašeliny. Disponuje 
akreditovanými laboratořemi, grafickými a numerickými datovými bázemi o 
půdě, střediskem GIS.

Kontaktní osoba se zabývá: Klasifikace půd, průzkum a mapování půd, ochrana 
a využití půd, degradace půd, hydrologické charakteristiky půd; aplikace 
výsledků těchto výzkumů

Publikační 
činnost:

1. Novák P. a kol: Syntetická půdní mapa Č2. eské republiky 1:200000. 19 mapových 
listů. MZe – MŽP Č3. R, 1991 – 1993

4. Novák P. a kol.: Heterogenita půdního pokryvu, transportní a transformač5. ní 
pochody v půdách.  Projekt MZe Č6. R, závěreč7. ná zpráva VÚMOP Praha 2000

8. Novák P. a kol.: Stanovení kritérií a potenciálů kvality půdy z hlediska jejich významu pro 
plnění jednotlivých produkč9. ních a mimoprodukč10. ních funkcí půdy. Závěreč11.

ná zpráva projektu MZe Č12. R, VÚMOP Praha 2002
13. Novák P. a kol.: Plošné a mapové vymezení území ohrožených suchem, záplavami a území 

s obtížně zpracovatelnými půdami podle směrnice NR (EC) 1257/1999. Zpráva za projekt 
MZe Č14. R, VÚMOP Praha 2003

15. Novák P. a kol.: Retenč16. ní kapacita půd velkých území (příklad povodí horní 
Moravy). Sborník konference Pedologické dny, MZLU Brno a UP Olomouc, 1999.

17. Novák P., Zlatušková S.: Land categorisation as a Basis for Soil Protection. Proceed of 
International Conference ISCO, Nanjing, China, 1997, pgs 32 – 36

Projekty: • Hodnota půdy. Projekt MZe, 1993 – 1996
• Zpracování a vyhodnocení celkového stavu narušení a trendů degradace půd Č• R. 

Projekt MŽP 620/7/1997, 1995 – 1997
• Hodnocení, kategorizace a oceňování půd pro využití produkč• ního potenciálu půd, 

ochranu půd a ochranu hydrosféry. Projekt MZe – NAZV, 1995 – 2000
• Vymezení méně příznivých a ohrožených oblastí Č• R s návrhy na využití půd těchto 

oblastí vč• etně ekonomických dopadů. Projekt MZe – NAZV QC1293, 2000 – 2003
• Kvalita půdy a její kritéria, vyhodnocení souč• asného stavu a trendů vývoje s ohledem na 

degradač• ní procesy a její využívání. Projekt MZe – NAZV QD1300, 2001 – 2004
• Detekce nepříznivých přírodních a antropických vlivů na půdu metodami dálkového 

průzkumu. Výzkumný záměr VÚMOP, etapa 01, 2004 - 2007

Název 
pracoviště:

Lesy České republiky, s.p.
Sídlo: Přemyslova 1106, 50168 Hradec Králové

www.lesycr.cz
Kontaktní Ing Miroslav Kravka, Ph D , vedoucí oddělení zahraničních vztahů



Název 
pracoviště:

Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Sídlo: katedra ekologie a životního prostředí

tř. Svobody 26, 771 46 Olomouc
www.upol.cz
http://ekologie.upol.cz

Kontaktní 
osoba:

Prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc.
Tel.: +420 585634560,  fax: +420 585225737
e-mail: borivoj.sarapatka@upol.cz

Náplň činnosti: Pedologie, krajinné inženýrství, agroekologie
Publikační 
činnost:

6 monografií, 3 patenty, více než 120 vědeckých a populárně vědeckých 
článků, řada realizačních projektů

Projekty: Výzkumné a realizační projekty ve výše uvedených oborech

Název 
pracoviště:

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita
Sídlo: Zemědělská 1, 613 00 Brno
Kontaktní 
osoba:

Prof. RNDr. Marta Tesařová, CSc.
Tel.: + 420 545133054
e-mail: tesarova@mendelu.cz

Náplň činnosti: Půdní mikrobiologie, pedologie, krajinná ekologie
Publikační 
činnost:
Projekty:

Název 
pracoviště:

Český svaz ochránců přírody
Sídlo: Jankovcova 47, 170 00 Praha 7
Kontaktní 
osoba:

Ing. Jiří Haleš
Tel.: +420 220803645
e-mail: jiri.hales@volny.cz

Náplň činnosti: Ochrana přírody
Publikační 
činnost:

Sahara není jen písek
"Stopy v písku-Traces dans le sable", Pressfoto

Projekty: - návrhy vyhlášení chráněných území v Tassíli
- ekologicko - ochranářská fotovýstava o přírodě Sahary v sálech
Quatre Colonnes radnice Alžíru
- natočení filmu o přírodě Sahary 
- vypracování a předání metodiky rozmnožování vymírajícího tassilského
cypřiše Cupressus dupreziana,

Název 
pracoviště:

Aquatest a.s.

Sídlo: Geologická 4, 152 00 Praha 5
Tel.: +420 234 607 111, Fax: +420 234 607 700
www.aquatest.cz

Kontaktní 
osoba:

Ing. Jan Lochmann
Telefon: + 420 234 607 151
Email: lochmann@aquatest.cz

Náplň činnosti: konzultační a inženýrská činnost v oblasti životního prostředí 
konzultační a inženýrská činnost ve vodním hospodářství 
degradace půd

Publikační 
činnost:
P j kt Th j k INTES (2000)



Sídlo: Znojemská 78, 568 01 Jihlava 
Telefon: +420 567161265, +420 567161226
Fax: +420 567161309
e-mail: geomin@geomin.cz
www.geomin.cz

Kontaktní 
osoba:

RNDr. Vilém Fűrych
e-mail: furych@geomin.cz

Náplň činnosti: hydrogeologické práce, vyhledávání nových zdrojů pitné a užitkové vody, 
rekonstrukce stávajících vodních zdrojů, jejich ochrana a management, 
projekty udržitelného využívání půdního fondu a zdrojů povrchových a 
podzemních vod

Publikační 
činnost:
Projekty: Udržitelný rozvoj a management vodních zdrojů a boj proti desertifikaci v kraji 

Dornogobi v jihovýchodní části Mongolska (rozpracovaný projekt)
Cílem projektu je zajištění systému vodního hospodářství, vybudování nových vodních 
zdrojů a rekonstrukce stávajících zdrojů v kraji Dornogobi. V současnosti dochází ke 
koncentraci pastevců a jejich stád do oblastí s omezeným počtem studní, což vede 
k intenzivnímu spásání stepí, které usnadňuje větrnou půdní erozi a proces desertifikace. 

Environmentální zhodnocení Ferganské kotliny v Uzbekistánu, ochrana a management 
vodních zdrojů (rozpracovaný projekt)
Spolupráce na řešení hydrogeologické části projektu, který zajišťuje ekologické, geologické 
a hydrogeologické zhodnocení severní části Ferganské kotliny jako zdrojové oblasti 
podzemních a povrchových vod na horním toku řeky Syr-Darja na území východního 
Uzbekistánu. 

Geologické a geochemické mapování Zaaltajské Gobi v měřítku 1 : 200 000, Mongolsko 
(2004) 
Realizace komplexního geologického a geochemického mapování v měřítku 1 : 200 000 
oblasti Zaaltajské Gobi v jz. Mongolsku na území o ploše cca 35 410 km2. Součástí prací 
byla i evidence vodních zdrojů a provedení hydrogeologické mapování pouštní oblasti. 

Zajištění zdrojů vody pro vybrané somony středního Mongolska (1998)
Hydrogeologický a geofyzikální průzkum v centrech somonů Chandmani a Erdene. 
Průzkum u obcí Talšand a Sangijn Dalaj vytipoval vhodné lokality pro provedení vrtaných 
studní o hloubce 60 - 120 m na výrazných zvodnělých strukturách, které představují nové 
významné potenciální vodní zdroje v této oblasti.


