
Čestný člen ČPS doc. Ing. Eduard Pokorný, Ph.D. 

 

Na návrh výboru schválila členská schůze dne 29. 11. 2018 doc. E. Pokorného 

čestným členem České pedologické společnosti. 

 
 
 
EDUARD POKORNÝ, doc., Ing., Ph.D. 

 
Půdoznalství se docent Eduard Pokorný věnuje prakticky celý svůj profesní život. V 
sedmdesátých letech minulého století vystudoval AF VŠZ v Brně a po ukončení studia 
pracoval ve Výzkumném ústavu obilnářském a v Agrochemickém podniku v Kroměříži. Zde v 
roce 1977 založil samostatné pracoviště  zabývající se půdou a monitoringem životního 
prostředí. Vypracoval celý systém, jak podat zemědělci komplexní obrázek o úrodnosti půdy. 
Vypracovanou metodiku neustále průběžně doplňuje a vede podrobnou evidenci získaných 
výsledků až dosud, což je oceňováno odbornou veřejností i praxí. 
V roce 1994 nastoupil Eduard Pokorný na místo odborného asistenta na Katedře 
půdoznalství a mikrobiologie AF VŠZ v Brně, kde postupně získal vědecké hodnosti Ph.D. a 
po obhajobě habilitační práce i titul docent. Vychoval řadu úspěšných mladých specialistů, 
byl školitelem zhruba stovky bakalářských, diplomových a disertačních prací. Jako odborný 
asistent a docent se zabýval zejména fyzikálními vlastnostmi a kvalitou zemědělských půd, 
hlavně černozemí a byl nositelem několika projektů NAZV.  
V současnosti, i když již ne jako zaměstnanec, stále aktivně spolupracuje s pracovišti, na 
nichž působil a která mají nyní jiný název - Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a 
výživy rostlin MENDELU a Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o., a rovněž aktivně 
přednáší o kvalitě půd pro zemědělskou praxi. Zůstává stále aktivním v boji za ochranu 
zemědělských půd. Svými publikacemi a přednáškami pro aktivní zemědělce poukazuje na 
současný, ne vždy optimální stav hospodaření na zemědělských půdách. Ve svých pracích 
dokládá špatný fyzikální stav půd, jejich utužení, úbytek humusu i snížení jeho kvality i 
poruchy biologické aktivity půd. Je velice uznávaný a respektovaný praktickými zemědělci. 
Je autorem více než 150 odborných článků, statí, skript a knih. Zasedá v redakční radě 
Obilnářských listů a Informačních listů pod patronací Odboru pedologie ČAZV. Je jedním ze 
zakládajících členů České pedologické společnosti a byl spoluorganizátorem prvních 
Pedologických dnů. Za svůj aktivní přístup k ochraně zemědělského půdního fondu obdržel 
v roce 2013 bronzovou medaili ČAZV. 
Za jeho celoživotní práci v oblasti pedologie, při ochraně zemědělských půd a při příležitosti 
letošního významného životního jubilea mu výbor ČPS navrhuje udělit čestné členství ČPS. 



 

 

Doc. L. Popíšilová představuje kandidáta na čestné členství ČPS 

 

 

Prof. B. Šarapatka předává Prof. A. Praxovi, emeritnímu vedoucímu  
pedologického pracoviště MENDELU diplom čestného členství v ČPS  

s pověřením k předání tohoto ocenění nepřítomnému Doc. E. Pokornému. 


