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Základní informace 

 Nadační fond Adygine byl založen jako nezávislá, nevýdělečná, samostatná právnická 
osoba za účelem podpory výzkumu přírodních rizik v horském prostředí, glaciologický a 
klimatologický výzkumu, výzkumu horských ekosystémů a podpory mezinárodní výzkumné 
stanice Adygine. 

 Zřizovatelem fondu je GEOMIN družstvo. Adresa sídla fondu je: Znojemská 78, 586 
01 Jihlava, Česká republika. 

 Fond vznikl zápisem do nadačního rejstříku, vedeném  Krajským soudem v Brně, 
oddíl N, vložka 338., ke dni 31. 3. 2009.  

 Byla zvolena správní rada ve složení: 
RNDr. Michal Černý, předseda správní rady 
Doc. RNDr. Bohumír Janský, CSc., člen správní rady 
RNDr. Vojtěch Beneš, člen správní rady 
 
Právním zástupcem Nadačního fondu je Mgr. Dobroslava Pezlarová, advokátka se sídlem 
v Jihlavě, Jiráskova 3960/32. 

 

Statut nadačního fondu Adygine 

 Po založení fondu byl vypracován statut nadačního fondu, kterým se fond bude nadále 
řídit. 

 Statut byl při první schůzce správní rady členům rady představen a podepsán. 

 

Účetnictví a finance 

 Za účetnictví fondu je zodpovědná paní Jitka Kašíková. 

 Revizorem fondu byl jmenován RNDr. Václav Mašek. 

 Pro účetní operace byl zřízen účet u Československé obchodní banky. Účty budou 
vedeny v CZK, USD a EUR: 

229460910 CZK IBAN: CZ89 0300 0000 0002 2946 0910 

229461016 EUR IBAN: CZ40 0300 0000 0002 2946 1016 

229461040 USD IBAN: CZ71 0300 0000 0002 2946 1040 
 
SWIFT CODE: CEKOCZPP 

Nadační fond byl zaregistrován na FÚ Jihlava. Obdržel DIČ: CZ28334591. 
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Rozvojový projekt v Tádžikistánu 

 V roce 2010 byla stěžejní akcí fondu realizace projektu „ Zpevnění břehu řeky Jagnob 
za účelem snížení rizika provozu na silnici celostátního významu“. 

 Projekt financovaný Ministerstvem zahraničí ČR prostřednictvím zastupitelského 
úřadu v Taškentu v rámci programu „Malé lokální projekty“ byl zaměřen na zprovoznění 
silnice v údolí Jagnob severně od Dušanbe. Údolí Jagnob je sevřené mezi hřbety Hissar a 
Turkestán (Pamíro-Alaj) dosahujícími v těchtomístech nadmořské výšky kolem 3500 – 400 
m. Protéká jím stejnojmenná řeka. Střediskem oblasti je vesnice Anzob, v níž a jejím okolí 
žije kolem 8000 osob. Boční údolí jsou náchylná ke vzniku murů (selů), tedy bahnito-
kamenitých přívalů vznikajících při prudkých letních deštích. Tyto proudy často ničí domy a 
infrastrukturu, hlavně silnice.  

 V roce 2007 takový proud překryl silnici a částečně přehradil řeku. Za touto hrází se 
každé léto v době nejvyššího stavu vody vytvořilo jezero, které zaplavilo silnici a dále ji 
rozrušovalo. Hloubka vody byla až 80 cm, takže obyvatelé údolí včetně Anzobu byli 
prakticky odříznutí od okolního světa.  

 V rámci projektu byla silnice očištěna od nánosu, v její nejnižší části byly její okraje 
zpevněny a vytvořeny kolem ní valy. Byly vytvořeny průtoky pod silnicí. Koryto řeky bylo 
v místě hráze prohloubeno, prohloubeno bylo i koryto na odvrácené straně řeky tak, aby byl 
hlavní proud nasměrován na druhou stranu od silnice.  

Za Nadační fond se projektu účastnil Michal Černý. 

 Celkový rozpočet projektu byl 649.950, - CZK včetně spolufinancování tádžickou 
stranou, podíl české strany by 449.950, - CZK.  

Účast v tendrech 
 
Nadační fond byl sopupředkladatelem projektu „Glacier hazards  in Kyrgyzstan: 
implications for  resource development and water security in Central Asia“. Financování je 
požadováno od programu „NATO, Science for Peace and Security“. Partnery jsou 
Přírodovědecká fakulta UK, Lomonosova universita, Moskva a University of Waterloo, 
Kanada. 
 
Účast na konferencích 

Zástupce fondu se v roce 2010 zúčastnili několika mezinárodních konferencí, na 
kterých přednesli prezentace o výzkumu jezer a klimatu v kyrgyzstánu, včetně informací o 
Nadačním fondu a jeho aktivní prezentace. 
 

Účastník Michal Černý: Fostering Resilience to Remote Geo-Hazards. Dušanbe, 
Tádžikistán.  

Černý, M., Janský, B., Engel, Z., Šobr, M., & Yerokhin, S. A.: Monitoring of Hazardous lakes 
in Kyrgyzstan. 




