
Regionální spolupráce krajů a ústavů AV ČR na rok 2017 

 

 

 ARÚB AV ČR, Jihomoravský kraj 

Kulturně-vzdělávací a turistická infrastruktura jako výstup vědeckých výzkumů na 

katastru obce Pasohlávky - 3. etapa naučné stezky 

 

 ARÚB AV ČR, Kraj Vysočina 

Areál těžby stříbra 13. století Havírna u Štěpánova nad Svratkou - průzkum, 

dokumentace, prezentace a ochrana 

 

 ARÚ AV ČR, Středočeský kraj 

Časně eneolitická ohrazení v Čechách. Trubín, okr. Beroun 

 

 BC AV ČR, Jihočeský kraj 

Proč zchudlo Lipno? Analýza rybí obsádky a rybářských úlovků pro efektivní 

management jezer. 

 

 BC AV ČR, Středočeský kraj 

Monitoring vlivu velkých býložravců na vybrané skupiny organizmů v EVL Milovice - 

Mladá 

 

 BC AV ČR, Jihomoravský kraj 

Telemetrie tesaříka obrovského, ohroženého, evropsky významného brouka 

vázaného na staré duby 

 

 EÚ AV ČR, Jihočeský kraj 

Italská opera v Českých zemích v 18. století - II. Dido jako operní inspirace 

 

 EÚ AV ČR, Plzeňský kraj 

Interpretační edukace a interpretace západočeských hudebních pramenů 

 

 GFÚ AV ČR, Karlovarský kraj 

Projekt na otevření a zpřístupnění štoly ve vulkánu Komorní Hůrka - administrativní, 

vědecká, odborná a projekční příprava realizace - Charakteristika seismických 

vlastností vulkánu v oblasti Západočeských seismických rojů. 

 

 

 ÚBO AV ČR, Jihomoravský kraj 

Monitoring invazivních druhů komárů ve světle hrozby exotických virových nákaz 

 

 ÚČL AV ČR, Moravskoslezský kraj 

Petr Bezruč 150 

 

 ÚDU AV ČR, Královéhradecký kraj 

Nástěnné malby Johanna Hausdorfa (1668-1743) na Broumovsku III 

 



 ÚDU AV ČR, Pardubický kraj 

Výzkum středověkého sochařství a malířství Pardubického kraje. Osobnost architekta 

Františka Schmoranze st. a regotizace staveb a jejich vnitřního vybavení v rámci 

regionu. 

 

 ÚFCH JH AV ČR, Zlínský kraj 

Rozvoj pozorování a spektroskopie meteorů a meteoritů 

 

 ÚFCH JH AV ČR, Karlovarský kraj 

Studium ionosférického plazmatu pomocí monitorů náhlých ionosférických poruch 

(SID) 

 

 ÚIACH AV ČR, Moravskoslezský kraj 

Porovnání emisí prachových částic z různých typů malých spalovacích zařízení 

 

 ÚT AV ČR, Kraj Vysočina 

Pokročilá statistická analýza z dat turbulentního proudění nad zemským povrchem 

 

 ÚTAM AV ČR, Kraj Vysočina 

Provenience dekorativního kamene a surovin vápenného pojiva 

 


