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Zhodnocení vybraných ložisek 
sklá řských písk ů v Namibii

Český geologický ústav

Cílem projektu bylo vyhodnocení vhodnosti použití pouštních písků 
pro výrobu skla. Těžba a zpracování nerostných surovin je po 
rybolovu druhým nejdůležitějším průmyslovým odvětvím Namibie. 
Sklářský průmysl na bázi domácích surovin vyhodnotilo 
Ministerstvo dolů a energetiky Namibie v daném období jako 
perspektivní. Namibijská vláda schválila v dubnu 2004 na základě 
výsledků projektu vypracování studie proveditelnosti na založení 
malé sklářské firmy v Rehobothu.

2001 - 2003

lokality křemenných 
surovin (Alt Seeis, 

Rehoboth, 
Swakopmund-Walvis 
BayKaribib-Rubicon)

2 800 000 84 900 MŽP ČR

Výstavba obuvnického závodu 
v Namibii

ZPS Prefix a. s., Vsetín

Výsledkem projektu bylo dodání technologie pro výrobu kožené 
obuvi a zprovoznění obuvnického závodu. Prostřednictvím 
projektu došlo ke  zvýšení zaměstnanosti a kvalifikační úrovně 
pracovní síly a zhodnocení surovinových zdrojů. 

2003 - 2008

August 26 Holding 
Company Ltd., 

Windhoek (realizátor 
projektu na namibijské 

straně)

25 500 000 1 110 000 MPO ČR

Podpora rozvoje 
středoškolského a 

vysokoškolského vzd ělávání v 
oblasti zem ědělství

ČZU Praha (Institut 
tropického a 

subtropického 
zemědělství)

Hlavním cílem projektu byla stabilizace a zkvalitnění výuky 
zemědělských oborů na středních zemědělských školách. Hlavní 
aktivitou projektu byla výuka specializovaných předmětů, které 
UNAM vzhledem k velmi omezených zdrojům a nedostatku 
kvalifikovaného personálu nebyla schopna pokrýt. Mezi další 
aktivity patřily také workshopy pro středoškolské učitele 
zemědělství.

2003 - 2005

Faculty of Agriculture 
and Natural Resources 

of University of 
Namibia (UNAM)

3 980 000 154 000
MŠMT ČR ve 
spolupráci s 

MZe ČR

Socioekonomická stabilizace 
rodin a komunit postižených 

HIV/AIDS a oportunními 
infekcemi

Člověk v tísni, o.p.s. 
(ČvT)

Hlavní cíl projektu: socioekonomická stabilizace rodin a komunit 
postižených HIV/AIDS a oportunními infekcem. Projekt 
komunitního centra a chráněné dílny v městě Keetmanshoop byl 
zaměřen na poskytování psychosociálních služeb a možnosti 
výdělku rodinám postiženým HIV/AIDS. V letech 2009-2010 se 
chráněná dílna osamostatnila a byla předána místní komunitě. 
Dílna byla registrována jako místní nezisková organizace Karas 
Huisen Crafts. Výrobky z díly se prodávají mj. v Craft Centre ve 
Windhoeku a prostřednictvím ČvT také na českém trhu. 

2003 - 2009
město Keetmanshoop 

(region Karas, jižní 
Namibie)

30 329 000 1 354 000 MPSV ČR

Zhodnocení vlivu t ěžby a 
úpravy rud na životní 

prost ředí v hornických 
oblastech Namibie

Česká geologická služba

Projekt byl zaměřen na posouzení vlivu těžby a úpravy nerostných 
surovin na životní prostředí v opuštěných i těžených důlních 
revírech. Vzhledem k aridním podmínkám Namibie byla hlavní 
pozornost věnována kontaminaci půd a rostlin prašným spadem z 
hutí a důlních provozů a také zhodnocení toxicity ukládaných 
odpadů. Pozornost byla věnována také kontaminaci povrchových 
vod a řečištních sedimentů. V blízkosti úložišť byla monitorována 
kvalita podzemních vod.

2004 - 2006

oblast Tsumebu, oblast
ložisek Kombat a Berg 
Aukas (oblast Otawi) a 

oblast ložiska Rosh 
Pinah v jižní Namibii

5 839 000 243 000 MŽP ČR

Rozvoj technicko-
ekonomických studijních 

program ů na Polytechnic of 
Namibia 

Univerzita J. E. Purkyně 
v Ústí nad Labem, Ústav 
techniky a řízení výroby

Hlavními výstupy projektu byly: zajištění materiálního rozvoje 
výuky technicko-ekonomického vzdělávání na Polytechnic of 
Namibia; personální příprava pracovníků namibijské univerzity v 
ČR; zvyšování kvality studijního programu. Součástí projektu byla 
také výměna zkušeností, nácvik praktických úloh, seznámení s 
metodikou odborné výuky apod. Projekt také umožnil skupině 
studentů Polytechnic of Namibia studium na partnerské Univerzitě 
v Ústí nad Labem.

2004 - 2008 Polytechnic of Namibia 8 216 000 375 000 MŠMT ČR

Bilateralní projekty

NAMIBIE: p řehled projekt ů zahrani ční rozvojové spolupráce ČR
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Bilateralní projekty

Podpora komunitních iniciativ 
zaměřených na boj s HIV 

(projekt Yelula)

Člověk v tísni, o.p.s. 
(ČvT)

V rámci projektu organizace ČvT pomáhala svépomocným 
skupinám a komunitním neziskovým organizacím rozvíjet své 
aktivity související s HIV/AIDS. Komunitní skupiny a organizace 
ČvT podporoval v pořádaní informačních kampaní, snaze o 
prosazovaní nových metod prevence, dodržovaní lidských prav a v 
zajištění přístupu nemocných k péči a léčbě.

2007 region Karas 1 838 000 91 000 MZV ČR

Podpora rukod ělných 
výdělečných aktivit v 

komunitách zasažených 
HIV/AIDS v regionu Karas v 

Namibii

Karas Huisen Craft Trust
Projekt navázal na předcházející rozvojové projekty podporující 
udržitelnost rukodělných výdělečných aktivit Karas Huisen Craft 
Trust.  

2011 region Karas 400 000 22 700
Velvyslanectví 

ČR
v Pretorii

Podpora finan ční nezávislosti 
chrán ěné dílny Karas Huisen 

Craft
Karas Huisen Craft Trust

Podpora udržitelnosti projektu dříve financovaného ČR. Jednalo se 
o nákup vybavení (šicí stroje) a  výcvik zaměstnanců (grafické 
programy na PC).

2012 region Karas 350 000 17 900
Velvyslanectví 

ČR
v Pretorii

Zlepšení neonatální pé če v 
oblasti Keetmanshoop

Ministerstvo 
zdravotnictví s 

sociálních služeb 

Cílem projektu bylo snížení novorozenecké úmrtnosti a komplikací 
způsobených akutní dechovou nedostatečností. Nákup speciálního 
dýchacího přístroje pro novorozence.

2013
Keetmanshoop Health 

District
140 000 7 200

Velvyslanectví 
ČR

v Pretorii

(*) Předpo čet podle pr ůměrných kurz ů ČNB (CZK/USD) platných pro danou dobu realizace proj ektu

Trilaterální projekty

Malé lokální projekty


