
III. konference České pedologické společnosti 
 

Setkání českých pedologů v rámci III. konference České pedologické společnosti se 
uskutečnilo 1. a 2. září 2005 v Konferenčním centru v Nových Hradech s organizační 
spoluprací kateder Obecné produkce rostlinné a katedry Pozemkových úprav ZF JU v Č. 
Budějovicích na téma „Ochrana a využití půdy v podhorských oblastech“. 

Konferenci České pedologické společnosti zahájil její předseda doc. Ing. Jiří Kulhavý, 
CSc. Z MZLU v Brně, který měl kromě úvodního slova nelehkou úlohu vzpomenout 
nedávného úmrtí předsedy Slovenské pedologické společnosti pana Ing. Pavola Jambora, 
CSc., jehož památku přítomní vzápětí uctili. Za Societas pedologica Slovaca promluvila její 
nově zvolená předsedkyně paní RNDr. Jaroslava Sobocká, CSc., která vyslovila naději v další 
pokračování úzké spolupráce obou společností. 

Poté přivítala účastníky konference děkanka Zemědělské fakulty JU v Č. Budějovicích 
paní prof. Ing. Magdalena Hrabánková, CSc. Vyzvedla význam půdy jako nedílné složky 
životního prostředí a zabývala se především souvisejícími ekonomickými aspekty.  

Na úvodní slovo paní děkanky navázal prof. Ing. L. Kolář, DrSc. ze ZF JU v Č. 
Budějovicích rozborem možných scénářů vývoje hospodaření v podhorských, dnes většinou 
označovaných LFA oblastech, při současném i v budoucnu očekávaném přebytku zemědělské 
produkce na evropském trhu.  

Dále pokračovala konference referáty v jednotlivých zájmových okruzích. Prvý byl 
věnován půdotvornému procesu ve vyšších polohách, jeho specifikům a možnému ovlivnění 
antropogenními činiteli jak přímými, tak i nepřímými včetně změn globálních.  

Další problémový okruh prací tvořily příspěvky zaměřené na jednotlivé vlastnosti půd 
vyšších poloh a jejich případné změny v důsledku různého obhospodařování, tj. změn 
v osevních postupech, omezení imputů do půdy ať v důsledku např. „nitrátové směrnice“ či 
z důvodů ryze ekonomických nebo v důsledku již zmíněného ovlivnění člověkem.  

Poslední okruh prací se zabýval problematikou a vlastnostmi lesních půd, které mají 
ve vyšších polohách výrazné zastoupení a kromě nezanedbatelné funkce produkční mají i 
nesmírný význam environmentální s hlavním důrazem na hospodaření s vodou. I zde zazněla 
řada varovných slov, a to zejména v souvislosti s celosvětovým problémem dezertifikace. 

Řada příspěvků byla doplněna výsledky z výzkumných bází lokalizovaných přímo na 
Šumavě, ale i z řady dalších vyšších poloh včetně problémů, které v těchto oblastech řeší 
kolegové ze Slovenské republiky. 

První den konference byl uzavřen společenským večerem. Druhý den pokračovala 
konference exkurzí, jejíž hlavní náplní byla prohlídka kopaných půdních sond.  

Exkurze pak pokračovala prohlídkou známého poutního místa s kostelíkem na Hojné 
Vodě s výkladem a vyzkoušením zdejší „zázračné vody“, přičemž si samozřejmě většina 
účastníků odvážela i její „vzorek“. Autobusy s účastníky konference se ještě krátce zastavily 
v Žumberku, kde je kromě vlastní historické tvrze ke shlédnutí i výstava dobového ručně 
malovaného nábytku.  

Závěr exkurze tvořila prohlídka zmodernizovaného provozu pivovaru Regent 
v Třeboni.  

Za celkový odborný i společenský úspěch konference patří poděkování jak vědeckému 
výboru s předsedou prof. Ing. R. Ledvinou, CSc., tak organizačnímu výboru a kolektivu 
zajišťujícímu odbornou část exkurze. V neposlední řadě je třeba ještě poděkovat vedení ZF 
JU v Č. Budějovicích za vstřícný přístup k pořádání této akce.  
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