
 

 

 

 

 

Katedra pedologie a ochrany půd  

Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů  

České zemědělské univerzity v Praze 

 

si Vás dovoluje pozvat 

na seminář o postupu řešení programu  

EJP SOIL: Směrem k udržitelnému hospodaření se zemědělskými půdami 
ohleduplnému ke klimatu  

(Towards climate-smart sustainable management of agricultural soils),  
jeho výsledcích a plánu dalších aktivit 

 

Seminář se uskuteční online formou v prostředí Teams  
v pátek 25. listopadu 2022, 11:00 – 14:30. 

 

Program semináře: 

• Zahájení, úvod  
Ing. Laura Míčková, centru projektů ČZU v Praze  
 

• Představení programu EJP SOIL a pokroky v řešení 
Prof Dr. Ing. Luboš Borůvka, ČZU v Praze, koordinátor programu EJP SOIL za ČR    
 

• Představení dílčích vědeckých projektů řešených v rámci programu EJP SOIL řešiteli projektů 
Prof. Dr. Ing. Luboš Borůvka (Katedra pedologie a ochrany půd) 
Doc. RNDr. Markéta Marečková, Ph.D. (Katedra mikrobiologie, výživy a dietetiky) 
Prof. Ing. Josef Hakl, Ph.D. (Katedra agroekologie a rostlinné produkce) 
Ing. Jaroslava Janků, CSc. (Katedra pedologie a ochrany půd) 
Ing. Ivana Galušková, Ph.D. (Katedra pedologie a ochrany půd) 

 

• Zhodnocení dosavadního průběhu a plánu dalšího řešení programu EJP SOIL 
Prof. Ing. Josef Kozák, DrSc., dr. h. c., emeritní rektor, ČZU, emeritní děkan FAPPZ, 
člen mezinárodního poradního sboru programu EJP SOIL   

 
Přestávka (12:45-12:50) 

 

• Seminář Carbon Farming  
Ing. Mgr. Jana Poláková, Ph.D., Ing. Jaroslava Janků, CSc. 
 

• Diskuse k tématu, výstupům, plánu a řešení programu, závěr 
 
 



 

 
 
 
 
 

 

Základní informace o programu EJP SOIL: 

Program EJP SOIL je největší evropský výzkumný program zaměřený na půdy a udržitelné hospodaření 

s nimi s cílem zlepšení kvality půd a zmírnění klimatických změn zejména zvýšeným zadržováním 

organického uhlíku v půdě. Řešení programu je rozloženo na roky 2020-2025. Na programu se podílí 

26 institucí z 24 zemí, koordinátorkou je dr. Claire Chenu z INRAE, Francie. Česká zemědělská univerzita 

v Praze je zástupcem ČR v programu. Na financování programu se v ČR vedle Evropské unie podílí 

rovněž Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Program klade velký důraz na zpětnou vazbu 

ze strany potenciálních uživatelů výsledků programu, od zemědělců, firem, neziskových organizací 

zaměřených na ochranu životního prostředí, pedagogů podílejících se na výchově budoucích 

odborníků, až po politické činitele. Proto uvítáme veškeré Vaše náměty a názory a očekáváme širokou 

diskusi během tohoto semináře. 

 

Diskuse k projektu Carbon Farming (uhlíkové zemědělství) se soustředí na téma: Jaké výhody a 

nevýhody vidíte pro zemědělce účastnící se projektů sekvestrace uhlíku s platbou za výsledek, a pro 

navazující politiky a výzkum. Výstupy diskuse budou zapracovány do podkladů EJP Soil směrem k 

Evropské komisi. 

 

Kontakt na link k semináři: galuskova@af.czu.cz 


