
Regionální spolupráce krajů a ústavů AV ČR na rok 2019 

 

 

• ARÚ AV ČR, Pardubický kraj 

Zpřístupnění archeologického fondu z hradu Košumberku na Chrudimsku - část III. 

 

• ARÚ AV ČR, Středočeský kraj 

Germáni ve středních Čechách. Výzkum, ochrana a prezentace archeologické lokality 

v katastru obce Holubice a příprava kulturně vzdělávací infrastruktury v regionu. 

 

• ARÚ AV ČR, Středočeský kraj 

Nedestruktivní geofyzikální výzkumy zemědělskou činností ohrožených lokalit 

obsahujících různé typy příkopových ohrazení. 

 

• ARÚB AV ČR, Kraj Vysočina 

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

dokumentace, prezentace a ochrana. 

 

• ARÚB JH AV ČR, Jihomoravský kraj 

Společnými silami za poznáním společného archeologického dědictví. 

 

• BC AV ČR, Jihočeský kraj 

Redukce biomasy nežádoucích druhů ryb za účelem snížení negativních projevů 

eutrofizace na nádrži Jordán. 

 

• BC AV ČR, Středočeský kraj 

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

Mladá. 

 

• FLÚ AV ČR, Kraj Vysočina 

Filosofie aktuálně: Člověk a prostředí. 

 

• GFÚ AV ČR, Karlovarský kraj 

Vulkanologická a seismologická historie západních Čech a Voglandu. Uspořádání 

mezinárodní konference hodnotící výsledky Regionálního projektu AV ČR a 

přeshraničního projektu Cíl EÚS 176 "Brána do nitra země". 

 

• GFÚ AV ČR, Karlovarský kraj 

Indikace starých důlních děl pomocí geofyzikálních metod. 

 

• MÚA AV ČR, Kraj Vysočina 

Josef Dobiáš (1888-1972). Mezinárodně uznávaný historik starověku a regionálních 

dějin. 

 

 

 

 



• 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. 

 

• ÚDU AV ČR, Jihočeský kraj 

Barokní hudební divadlo v Čechách - Metastasiův "II Demofoonte". 

 

• ÚEB AV ČR, Středočeský kraj 

Studium možností využití biouhlu produkovaného CAVD Dobříš s.r.o.pro potřeby 

zemědělství a ochrany životního prostředí ve Středočeském kraji. 

 

• ÚEB AV ČR, Pardubický kraj 

Vliv druhů rostlin na účinnost malých kořenových čistíren. 

 

• ÚFCH JH AV ČR, Karlovarský kraj 

Studium ionosférického plazmatu pomocí monitorů náhlých ionosférických poruch 

(SID). 

 

• ÚFCH JH AV ČR, Zlínský kraj 

SeLOS - Společná laboratoř observační spektroskopie. 

 

• ÚGN AV ČR, Olomoucký kraj 

Analýza časoprostorových změn a komplexní zaměření podzemí dolu Hraničná 

pomocí 3D laserového skenování za účelem zajištění bezpečnosti pro zpřístupnění 

dolu laické i odborné veřejnosti, etapa II - doplňkové skenování a virtualizace prostor. 

 

• ÚH AV ČR, Středočeský kraj 

Optimalizace a intenzifikace koagulačních procesů na úpravně vody U Sv. Trojice v 

Kutné Hoře. 

 

• ÚIACH AV ČR, Moravskoslezský kraj 

Spalování tuhých paliv ve starých a moderních kotlích používaných v 

Moravskoslezském kraji pro domovní vytápění: charakterizace emisí a výpočet rizika 

vzniku rakoviny plic z emisních faktorů karcinogenních polycyklických aromatických 

uhlovodíků. 

 

• ÚTAM AV ČR, Kraj Vysočina 

Výroba a zpracování vápna v okolí Žďáru nad Sázavou. 

 

 

 

 

 

 


