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• 45 let na trhu 

• pobočky : Bratislava, Utrecht, Sarajevo 

 

• havarijní plány při nakládání se závadnými látkami 

• ochrana a sanace podzemních vod a horninového prostředí 

• likvidace starých ekologických zátěží 

• hodnocení vlivu na životní prostředí (EIA) 

• analýzy rizik 

• ekologické studie a audity 

• odpadové hospodářství, skládky, čistší produkce 

• analytika vod (podzemní, povrchové), půd a odpadů 

• hydrogeologie, hydroekologické mapy 

• kartografie, geoinformatika a DPZ 

• inženýrská geologie a geotechnika 

• geotechnický monitoring 

• půdněmechanické a geotechnické zkoušky 

• geofyzikální měření 

• geodetické zaměření 

• znalecká činnost 

• požární ochrana a BOZP 

• framework contracts 
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Zadavatelé zahraničních rozvojových projektů: 

• Česká rozvojová agentura  (ČRA) 

• program Aid for Trade (MPO ČR) 

• European Bank for Reconstruction and Development  (EBRD) 

• United Nations Development Programme (UNDP) 

• European Investment Bank  (EIB) 

• European Commisoin  (EC) 

• Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 

• World Bank (WB) 

• … 

 

• soukromý sektor 
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Rozvojové země: 

• 140 z 187 zemí světa v roce 2013 (http://hdr.undp.org/en/countries) 

      dle indexu lidského rozvoje (HDI) (zohledňuje ekonomické i sociální aspekty) 

 

• The Human Development Index (HDI) is a composite statistic of life expectancy, 

education, and income indices used to rank countries into four tiers of human 

development. It was created by Indian economist Amartya Sen and Pakistani 

economist Mahbub ul Haq in 1990,[1] and was published by the UNDP. 
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Jak to uděláme ? 

Není problém získat projekt, ale ….  

• časová nesouslednost a nenávaznost kroků 

    (terénní práce v zimním období) 

• rozfázování do povinných etapových reportů, které není čím plnit  

 (tvorba závěrů bez provedení analýz) 

• finanční nadhodnocení a podhodnocení dílčích kapitol  

 

• neočekávané události (povodně, sucho, mrazy) 

• politické změny v cílové zemi (volby – změna partnerů) 

 

• obecně velmi špatná předjednanost projektů ze strany donora (prostředník) 

• rozcházející se (nedojednané) představy příjemců a donora o podobě 

projektu (účel, počty, cíle) 

• nízká motivace partnerů a příjemců projektu (stinná stránka pomoci, zvyk 

dostávat vše zdarma) 

• příjemci chtějí jen to nejlepší a odmítají kompromisy (1vs10) 

 

• trvalá udržitelnost ? 
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Jak to uděláme ? 

Mapování:  

 

• mapování je nedílnou součástí naší práce na projektech  

 (…zaměřujeme se na ŽP) 

 

• geodata a prostorové informace obecně jsou velmi pestré skladby a 

podoby (a nebo neexistují) 

 

• společný jmenovatel : vždy je nutné improvizovat 

 

• přehledná mapa překonává jazykové bariéry 

 

 

 



čitelná a  

pochopitelná 

legenda 

=  

základ úspěchu 
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PŘÍKLADY Z PRAXE: 
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Kosovo 
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Kosovo 

Projekt:  Ekologická studie dopadu vlivu tepelné elektrárny pro WB 

 

Příklad komplexní realizace projektu  
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Gruzie 
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Gruzie 

Projekt:  Instalace monitorovacího zařízení podzemní vody v regionech 

Lagodeki a Kvareli 

 

Jiný příklad projektu z rozvojové země 
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Mongolsko 
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Mongolsko 

Projekt:  Rozvoj vodovodního systému ve městě Murun, provincie Chovsgul 

 

Lokalizace privilegovaných cest proudění podzemní vody 

 

Následný návrh situování jímacích vrtů  
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Kurdistán 
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Kurdistán 

Projekt:  Studie proveditelnosti  - Výstavba přehrady BAWANUR 

 

Problémy :  

• neexistující mapové podklady 

• nutnost tvorby topografické mapy 1 :10 000 pro 500 km2 

• návrh trasy závlahového kanálu  

 

Co nám pomohlo : 
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Kazachstán 
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Kazachstán 

Projekt:  Studie proveditelnosti výstavby malých vodních elektráren 

 

Příklad jazykové bariéry 
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Etiopie 
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Etiopie 

Projekt:  Zavlažování Kembata Tembaro 

 

Problém : absolutní neexistence podkladů 
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Albánie 
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Albánie 

Projekt:  Fushe Arres – odkaliště zinečnatoolovnatých rud 

 

Příklad kombinace několika různých přístupů a nástrojů k získání 

požadovaného modelu pro návrhy sanačních opatření 
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Albánie 
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Albánie 

Projekt:  Studie proveditelnosti pro umístnění skládky ve městě Durres 

 

Nutnost kombinace nástrojů (AutoCAD, Microstation, ArcGIS) 

i podkladů 

   

 

 

 





LOKALIZACE VHODNÉHO MÍSTA PRO SKLÁDKU, DURRES, ALBANIA. 

je třeba kombinovat podklady 
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Arménie 
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Arménie 

Projekt:  Úložiště persistentních organických polutantů (POPs) 

 

Příklad mapy překonávající jazykové a vzdělanostní bariéry 

 

Absolutní zjednodušení dat 

   

 

 

 





Děkuji za pozornost ! 
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