
Regionální spolupráce krajů a ústavů AV ČR na rok 2020 

 

 ARÚ AV ČR, Zlínský kraj 

Hradisko u Kroměříže - pevnost z doby bronzové 

 

 ARÚ AV ČR, Pardubický kraj 

Zpřístupnění archeologického fondu z hradu Košumberka na Chrudimsku. 

Část IV. 

 

 ARÚB AV ČR, Jihomoravský kraj 

Implementace občanské spolupráce do záchrany a poznání archeologického 

dědictví Jihomoravského kraje 

 

 BC AV ČR, Jihočeský kraj 

Redukce biomasy nežádoucích druhů ryb za účelem snížení negativních 

projevů eutrofizace na nádrži Jordán 

 

 FLÚ AV ČR, Kraj Vysočina 

Filosofie aktuálně: Hrozby a příležitosti 

 

 GFÚ AV ČR, Karlovarský kraj 

Geofyzikální centrum v Základní škole Skalná 

 

 MÚA AV ČR, Středočeský kraj 

Josef Dürich, zapomenutý vítěz 

 

 ÚČL AV ČR, Kraj Vysočina 

Výstava Otokar Březina v Nové Říši 

 

 ÚDU AV ČR, Pardubický kraj 

Víra v umění - umění ve víře. Výtvarná kultura Chrudimska ve středověku 

 

 ÚDU AV ČR, Jihočeský kraj 

Problematika pasticcia a originálního díla v hudebním divadle 18. století 

 

 ÚEB AV ČR, Středočeský kraj 

Studium využití kompostu ke zvýšení organické hmoty v půdě a zlepšení 

sorpčních vlastností půdy, jako opatření pro boj se suchem ve Středočeském 

kraji 

 

 ÚEB AV ČR, Pardubický kraj 

Vliv rostlin na účinnost malých kořenových čistíren - vertikální systémy 

 



 ÚFCH JH AV ČR, Karlovarský kraj 

Observace ionosferických poruch v rádiové spektrální oblasti 

 

 ÚFCH JH AV ČR, Zlínský kraj 

SeLOS - Společná laboratoř observační spektroskopie 

 

 ÚGN AV ČR, Moravskoslezský kraj 

Odvodnění a 3D laserové skenování štoly sv. Antonína Paduánského v 

Horním Městě za účelem zjištění jejího reálného průběhu a objemu vč. zjištění 

režimu důlních vod s cílem možného budoucího využití pro účely obce Horní 

Město 

 

 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 III. – celkové 

doskenování důlních prostor a UAV mapování lokality 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


