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I. Úvod 

Příprava Dlouhodobé koncepce rozvoje výzkumné organizace na období 2018–2022 (dále 

též „DKRVO“) vyplývá z Metodiky hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů 

účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací (dále též „Metodika 17+“) schválené usnesením 

vlády ČR č. 107/2017, o Metodice hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů 

účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací.  

Tato DKRVO je předkládána Výzkumným ústavem vodohospodářským T. G. Masaryka, 

veřejnou výzkumnou institucí, jako podklad pro hodnocení výzkumné organizace (dále též 

„VO“) poskytovatelem a jako podklad pro rozhodnutí poskytovatele o poskytnutí 

institucionální podpory. DKRVO byla připravena v souladu s Koncepcí výzkumu a vývoje 

Ministerstva životního prostředí na léta 2016 až 2025 (dále též „Koncepce VaV MŽP“). 

DKRVO představuje obecný rámec činnosti výzkumné organizace plánovaných 

v jednotlivých letech období 2018–2022, přičemž každoročně bude probíhat specifikace, 

resp. aktualizace. 
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II. Souhrnná část 

Název výzkumné organizace: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka,  
veřejná výzkumná instituce 

Identifikační číslo (IČ): 00020711 

Daňové identifikační číslo (DIČ): CZ00020711 

Sídlo: Podbabská 2582/30, 160 00  Praha 6 

E-mail: info@vuv.cz 

Telefon: +420 220 197 111 

FAX: +420 224 310 450 

Internet: http://www.vuv.cz 

Zřizovatel: Ministerstvo životního prostředí České republiky 

 

1 Historie a současnost výzkumné organizace 

1.1 Mezníky v existenci 

1919 založení Státního ústavu hydrologického 

1930 souhlas prezidenta republiky s používáním názvu Státní výzkumné ústavy 
hydrologický a hydrotechnický T. G. Masaryka 

1942 zřízení samostatného pracoviště v Ostravě 

1945 zřízení samostatného pracoviště v Brně 

1951 zřízení Výzkumného ústavu vodohospodářského v Praze s pobočkou v Bratislavě 

1968 bratislavská pobočka ústavu se v rámci federalizace stává samostatným ústavem 
(Výskumný ústav vodného hospodárstva), detašovaná pracoviště v Ostravě a Brně 
získávají statut poboček 

1990 přiřazení ústavu do působnosti Ministerstvu životního prostředí, návrat jména T. G. 
Masaryka do názvu ústavu 

1999 rozšířena náplň ústavu o problematiku odpadů 

2002 zřízení odboru Centrum pro hospodaření s odpady 

2007 změna právní formy ze státní příspěvkové organizace na veřejnou výzkumnou 
instituci 

2008 zřízení odboru aplikované ekologie 

2016 Centrum pro hospodaření s odpady se stává oddělením odboru technologie vody a 
odpadů 
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1.2 Historie 

Výzkumný ústav vodohospodářský byl jedním z prvních vědeckých ústavů založených 

v samostatné Československé republice. Ústav byl založen 19. prosince 1919 

při Ministerstvu veřejných prací jako Státní ústav hydrologický usnesením ministerské rady. 

Organizační práce byly zahájeny 13. 10. 1920 podle ideového návrhu Dr. Ing. Jana Smetany 

a podílelo se na nich sedm zaměstnanců. Od roku 1922 se již ústav věnoval svému 

poslání – výzkumu, zprvu vesměs hydrologickému. Po prvních deset let se pracovalo 

ve stísněných poměrech na několika pracovištích rozptýlených po celé Praze. 

Státnímu ústavu hydrologickému metodicky podléhala Hydrografická oddělení zemských 

úřadů v Praze, Brně, Opavě, Bratislavě a Užhorodě. 

Práce se zprvu soustřeďovaly na doplňování Ročních zpráv o ovzdušných srážkách, vodních 

stavech a průtocích, jejichž vydávání bylo za 1. světové války zastaveno. Začal se též 

zpracovávat Katastr vodních sil, jehož součástí byly i nově zaměřené podélné profily 

významnějších toků. Zahájen byl rovněž průzkum podzemních vod a pramenů v oblasti 

českého křídového útvaru. Výsledky měření a výzkumu ústav publikoval v souborném díle 

Vodopis Československé republiky, které zahrnovalo i ročenky obsahující výsledky měření 

atmosférických srážek, vodních stavů i průtoků. 

Z důvodu nevyhovujícího rozmístěný ústavu se již od roku 1921 uvažovalo o výstavbě 

budovy v Praze, která by byla centrálním stanovištěm pro výzkumné práce a jejich sloučení. 

Jako vhodná místa k výstavbě byla navržena dvě stanoviště – Podbaba a ostrov Štvanice. 

Státní regulační komise se vyslovila proti návrhu umístit ústav na Štvanici, proto na schůzi 

této komise 16. 11. 1921 předložil Dr. Ing. Jan Smetana předběžný návrh na umístění ústavu 

v Podbabě s přibližným rozpočtem 5,5 milionu Kčs. Projekt byl zadán stavební firmě Záruba- 

-Pfeffermann, autorem definitivního architektonického řešení byl architekt František Bartoš.  

V roce 1930 byl dokončen tárovací žlab a následně byla postavena budova A s 

hydrotechnickou laboratoří o dvou sálech, strojovnou se čtyřmi čerpadly a velkým žlabem 

pro pokusy s vlečením těles, kancelářemi, fotolaboratoří a dílnami. Již rok předtím byla 

v ústavu zřízena i hydrologická výzkumná stanice, kde se porovnávala měření srážek 

různými srážkoměry a měřil se výpar z vodní hladiny. 

Protože se ve výzkumném programu stále častěji objevovaly i úkoly hydrotechnického 

charakteru, bylo rozhodnutím Ministerstva veřejných prací z 18. srpna 1925 schváleno 

zřízení hydrotechnického ústavu a v roce 1930 začala instituce se souhlasem prezidenta 

republiky používat název Státní výzkumné ústavy hydrologický a hydrotechnický T. G. 

Masaryka. 

Jelikož práce ústavu přibývaly a kapacita byla již nedostačující, byla postavena budova B, 

s jejíž stavbou se započalo roku 1931; dokončena byla roku 1933. U příležitosti dokončení 

areálu navštívil v tomtéž roce institut i prezident republiky Tomáš Garrigue Masaryk. Později 

v roce 1942 bylo zřízeno samostatné pracoviště v Ostravě. 

Poválečná doba s sebou přinesla řadu nových úkolů pro hydrologický a zejména hydraulický 

výzkum. K tomu, aby ústav mohl pokrýt výzkumné práce, byla vybudována třetí provozní 

budova C, jejíž výstavba započala roku 1948 a trvala dva roky. Budova byla postavena s 
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novou hydrotechnickou laboratoří, později byla vybudována i aerodynamická laboratoř, jež 

se brzy stala významnou součástí experimentální základny ústavu. Kromě činností v oblasti 

hydrologie a hydrauliky byla k okruhu výzkumu přidána i oblast vodárenství a čištění 

odpadních vod. Postupně byla zřízena analytická laboratoř a v ústavu vznikla jednotlivá 

specializovaná pracoviště pro komplexní analýzu jakosti vod. V roce 1949 vzniklo další 

samostatné pracoviště, a to v Brně. 

Významná změna v náplni ústavu nastala v souvislosti se zákonem č. 261/1949 Sb., 

o organisaci výzkumnictví a dokumentační služby, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláškou 

ministra stavebního průmyslu č. 40/1951 Ú. l., o zřízení Výzkumného ústavu 

vodohospodářského, byl dne 9. ledna 1951 místo dosavadních ústavů zřízen Výzkumný 

ústav vodohospodářský v Praze s pobočkou v Bratislavě, a to jako resortní výzkumný ústav. 

Ve VÚV zůstala pouze výzkumná složka hydrologie povrchových, podzemních a ovzdušných 

vod a oddělení hydrologické a meteorologické služby bylo převedeno do později vzniklého 

Hydrometeorologického ústavu. V 50. letech bylo též z ústavu vyňato oddělení zabývající se 

půdní mechanikou. Ústav byl naopak rozšířen o další laboratoře pro chemické, biologické a 

bakteriologické rozbory. 

Další organizační změny přinesl rok 1968, bratislavská pobočka ústavu se v rámci 

federalizace stala samostatným ústavem (Výskumný ústav vodného hospodárstva) a 

detašovaná pracoviště v Brně a Ostravě získala statut poboček VÚV. 

Od roku 1990 nastávají v souvislosti s celostátními změnami přechodu od socialistického 

státního hospodářství k tržním mechanismům také změny ve struktuře, mechanismu 

hospodaření i náplni práce ústavu. Výzkumný ústav vodohospodářský byl jako jedna 

z prvních organizací přiřazen k nově vzniklému Ministerstvu životního prostředí ČR. V roce 

1990 bylo do názvu ústavu též vráceno jméno T. G. Masaryka. V průběhu roku 1992 došlo 

k soustředění všech pražských pracovišť do areálu v Praze-Podbabě. V tomto roce zahájilo 

v rámci ústavu činnost nově zřízené Akreditační středisko pro vodohospodářské laboratoře a 

hned v prvním roce se do jeho působnosti přihlásilo více než 300 laboratoří z České i 

Slovenské republiky. 

Proces ekonomické transformace ústavu pokračoval i v roce 1993, kdy ústav poprvé od roku 

1919 přestal být rozpočtovou organizací a přešel na formu státní příspěvkové organizace.  

Ve druhé polovině 90. let se začínají objevovat činnosti související s přípravou na vstup 

České republiky do Evropské unie – příprava na implementaci evropské legislativy, příprava 

systémů a prvků řízení u nás dosud neobvyklých i soustřeďování nezbytných dat a podkladů. 

Stěžejní odbornou náplní ústavu se v tomto období staly projekty zabývající se hodnocením 

jakosti. V důsledku otevřeného trhu se stále prohlubovala mezinárodní spolupráce. 

V roce 1999 byla náplň ústavu rozšířena o problematiku odpadů a následně vzniklo Centrum 

pro hospodaření s odpady a ústav se tak stal zázemím pro státní a veřejnou správu i v této 

oblasti. 

Rok 2002 se zapsal do historie ústavu katastrofální srpnovou povodní. Pražský areál ústavu, 

který byl vltavskou vodou zatopen až do výše 6 m, zaznamenal obrovské materiální škody, 

zejména na zařízení a vybavení. Zničena byla stanice pro kalibraci vodoměrných vrtulí, 

knihovna i podstatná část archivovaných výzkumných zpráv a veškeré vnitřní vybavení 
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v dosahu vodního živlu. Budovy, kromě jedné provizorní, při povodni obstály, interiéry však 

vyžadovaly zásadní rekonstrukci.  

Zásadní a zatím poslední změnou historie ústavu je poznamenáno nejprve přípravou a 

od roku 2007 změnou organizace na veřejnou výzkumnou instituci podle zákona č. 341/2005 

Sb. Současně byla vydána nová zřizovací listina ústavu, která přinesla změny zejména 

v oblasti další činnosti ústavu – podpoře státní správy, kde musí ústav hledat nové způsoby 

jejího zabezpečení. Přechod na veřejnou výzkumnou instituci byl spojen s volbou Rady 

Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka a také jmenováním Dozorčí rady. 

Aby se ústav efektivně přizpůsobil změněným ekonomickým podmínkám, byla zjednodušena 

jeho organizační struktura, pro posílení environmentálního výzkumu byl zřízen odbor 

aplikované ekologie a byly též redukovány provozní odbory. 

1.3 Současnost 

Historie VÚV TGM, v.v.i., sahá až do roku 1919 (o významu vodohospodářského výzkumu 

svědčí fakt, že tehdejší Státní ústav hydrologický byl jeden z prvních výzkumných ústavů 

ustavených samostatnou Československou republikou). Od roku 1990 je zřizovatelem ústavu 

Ministerstvo životního prostředí České republiky. Od 1. 1. 2007 má ústav právní formu 

veřejné výzkumné organizace. Před tímto datem byl od roku 1993 státní příspěvkovou 

organizací, do té doby byl organizací rozpočtovou. 

Hlavní činností VÚV TGM, v.v.i., je podle zřizovací listiny podpora činnosti státní správy 

(především MŽP) v oblasti vodního hospodářství a životního prostředí ČR. Působení ústavu 

je celostátní, kromě pražského sídla fungují i pobočky v Brně a Ostravě. 

Celkový počet zaměstnanců ústavu se v čase velmi proměňoval. V době založení (rok 1919) 

měl ústav méně než 15 zaměstnanců, v roce 1930 měl již 34 zaměstnanců, v době okupace 

(1942) měl 79 zaměstnanců a po organizačních změnách v roce 1978 dosáhl počet 

zaměstnanců ústavu zřejmě maxima, a to 640. Od roku 1990 nastávaly v souvislosti s 

celostátními změnami přechodu od socialistického státního hospodářství k tržním 

mechanismům také změny ve struktuře, mechanismu hospodaření i náplni práce ústavu. 

V období po roce 1990 postupně a rychle klesal počet pracovníků ústavu, takže v roce 1995 

se ustálil na průměrném počtu cca 320. V důsledku nezbytných úsporných opatření 

v personální oblasti se počet zaměstnanců ústavu od roku 2006 dále snižoval. V období 

2012–2016 postupně počet zaměstnanců klesal z 260 na 221 osob, resp. 233,10 na 192,50 

v přepočteném počtu. 

Hlavní pracoviště tvoří areál v Praze 6, pobočky pak jsou lokalizovány v Brně a v Ostravě. 

V souladu s částí pátou zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, 

ve znění pozdějších předpisů jsou orgány veřejné výzkumné instituce ředitel (§ 17), rada 

instituce (§ 18) a dozorčí rada (§ 19). Činnosti rady instituce v ústavu vykonává Rada VÚV 

TGM, v.v.i., činnosti dozorčí rady pak Dozorčí rada VÚV TGM, v.v.i. 

Ředitel je statutárním orgánem veřejné výzkumné instituce, který rozhoduje ve všech věcech 

veřejné výzkumné instituce, pokud nejsou zákonem svěřeny do působnosti rady instituce 
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(Rada VÚV TGM, v.v.i.), dozorčí rady (Dozorčí rada VÚV TGM, v.v.i.) nebo zřizovatele 

(Ministerstvo životního prostředí České republiky). 

Součástí organizační struktury jsou i poradní orgány ředitele, kterými jsou Vědecká rada 

VÚV TGM, v.v.i., Ediční orgány VÚV TGM, v.v.i., a komise zřízené ředitelem. Ediční orgány 

VÚV TGM, v.v.i., jsou Redakční rada VÚV TGM, v.v.i., Redakční rada 

časopisu Vodohospodářské technicko-ekonomické informace (VTEI) a Vědecká redakce 

VÚV TGM, v.v.i. 

Ústav je organizačně členěn na 4 sekce, kterými jsou: 

 Sekce ředitele, 

 Sekce náměstka ředitele pro výzkumnou a odbornou činnost, 

 Středisko pro posuzování způsobilosti laboratoří (ASLAB), které tvoří zcela 

samostatnou sekci, a 

 Sekce náměstka ředitele pro ekonomickou a provozně technickou činnost. 

 

Další organizační úrovní jsou odbory, a to výzkumné a provozní, a dále oddělení. Každé 

z obou pracovišť poboček je samostatným výzkumným odborem. 

Sekce ředitele sdružuje 3 oddělení. 

Sekce náměstka ředitele pro výzkumnou a odbornou činnost sdružuje 7 výzkumných odborů 

(včetně poboček), z nichž každý má 3–4 výzkumná oddělení; v případě poboček je to vždy 5 

oddělení, z nichž 4 jsou výzkumná a 1 provozní.  

Sekce náměstka ředitele pro ekonomickou a provozně technickou činnost sdružuje 3 

provozní odbory, z nichž každý má 3–4 oddělení. 

Účel, ke kterému byl ústav zřízen, je: 

 výzkum stavu, užívání a změn vodních ekosystémů a jejich vazeb v krajině a 

souvisejících environmentálních rizik, hospodaření s odpady a obaly, 

 odborná podpora ochrany vod, protipovodňové prevence a hospodaření s odpady a 

obaly, založená na uvedeném výzkumu. 

 

V rámci svých výzkumných aktivit instituce zajišťuje výzkumnou, koncepční, odbornou a 

metodickou činnost, včetně vytváření a provozování informačních systémů, v oblasti ochrany 

jakosti a množství povrchových a podzemních vod a jejich užívání v technických, 

ekonomických a ostatních souvislostech a ve vzájemných interakcích. 

V rámci ústavu je rozvíjen aplikovaný hydrologický, hydraulický a hydrogeologický výzkum, a 

to v synergickém propojení s hydrochemickým a hydrobiologickým výzkumem a společně 

s nejšířeji chápaným technickým vodohospodářským výzkumem. Odborná činnost VÚV 

TGM, v.v.i., tak pokrývá problematiku povrchových vod, srážkových vod, podzemních vod, 

půdních vod, odpadních vod, surových vod, pitných vod, důlních a dalších vod, stejně jako 

vodních nádrží a dalších vodních děl a výzkumu úlohy vody v krajině, a to jak z pohledu 
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množství, tak jejich jakosti. Jde tedy o pracoviště nejkomplexněji pokrývající problematiku 

vodního hospodářství a vodárenství, a také i přírodních vod jako základní součásti životního 

a přírodního prostředí, které je tak schopno státní správě poskytovat podporu a servis 

na nejvyšší možné a komplexní úrovni.  

VÚV TGM., v.v.i., byl zřízen a doposud existuje jako jediná platforma komplexně zajišťující 

aplikovaný vodohospodářský a vodárenský výzkum v ČR; v tomto smyslu je jeho činnost 

nenahraditelná. 

Zřizovací listina obsahuje mimo jiné výčet aktivit rozdělený podle toho, zda jde o činnost 

hlavní, další nebo jinou. 

 

Hlavní činnost 

Hlavní činností ústavu se rozumí výzkumná a vývojová činnost hrazená z veřejných zdrojů a 

zajišťování infrastruktury tohoto výzkumu. Hlavní činnost VÚV TGM, v.v.i., zahrnuje: 

 8.1 výzkum hydrologie, hydrogeologie a hydrauliky, 

 8.2 výzkum vodních zdrojů, ochrany vod a ochrany povodí, 

 8.3 výzkum chemie, toxikologie a radiologie vody, 

 8.4 výzkum biologie a mikrobiologie vody, 

 8.5 výzkum procesů znečišťování vod a odstraňování znečištění, 

 8.6 výzkum stavu vod a vodních útvarů a ochrany vodních ekosystémů, 

 8.7 výzkum metod zjišťování a hodnocení stavu vod, 

 8.8 výzkum ekologických vazeb vody v krajině, 

 8.9výzkum metod pozorování, terénních měření a odběrů vzorků včetně přístrojové 

techniky, 

 8.10 výzkum metod analytické chemie včetně přístrojové techniky, 

 8.11 výzkum metod zpracování informací, tvorby a využití databází včetně 

geografických informačních systémů, 

 8.12 ekonomický výzkum ve vztahu k vodě a jejímu užívání jako složky životního 

prostředí, 

 8.13 výzkum revitalizace říčních systémů a hydrické revitalizace poškozené krajiny, 

 8.14 výzkum výběru vodních biotopů vhodných k obnově nebo revitalizaci a databáze 

příslušných lokalit, 

 8.15 výzkum ochrany před škodlivými účinky vod, 

 8.16 výzkum plánování v oblasti vod, vodní bilance a užívání vod, 

 8.17 výzkum nakládání s odpady, jejich složení a vlastností, včetně nebezpečných 

odpadů a jejich vliv na vodní prostředí, 
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 8.18 výzkum rizikovosti skládek a starých zátěží pro vodní prostředí, 

 8.19 výzkum nakládání s obaly a odpady z obalů, 

 8.20 výzkum, vývoj, aplikace a hodnocení technologických metod pro nakládání 

s odpady, včetně hodnocení produkce odpadů a nakládání s nimi, 

 8.21 zajišťování infrastruktury výzkumu. 

 

Všechny tyto činnosti dle zřizovací listiny jsou průběžně plněny dle aktuálních priorit 

poskytovatelů účelově určených prostředků a ve vazbě na úspěšnost projektů v rámci 

různých výzkumných programů. 

 

Další činnost 

Další činností ústavu se rozumí expertní činnost pro převážně veřejné zadavatele. V rámci 

další činnosti ústav zabezpečuje: 

 9.1 vypracovávání posudků, stanovisek, expertiz a analýz v oblasti předmětu hlavní 

činnosti, 

 9.2 provádění pozorování, terénních měření, rozborů vzorků, chemických analýz 

v oblasti předmětu hlavní činnosti, 

 9.3 mezinárodní spolupráci, činnosti v rámci relevantních a tematických strategií 

v oblasti předmětu hlavní činnosti, 

 9.4 spolupráci s vysokými školami, ústavy Akademie věd a jinými výzkumnými ústavy 

v oblasti předmětu hlavních činností, 

 9.5 publikační a informační činnost v oblasti předmětu hlavní činnosti, 

 9.6 navrhování ukazatelů dobrého ekologického stavu vod, 

 9.7 navrhování programů na snížení znečištění povrchových vod nebezpečnými 

závadnými látkami a zvlášť nebezpečnými závadnými látkami, 

 9.8 posuzování citlivých a zranitelných oblastí, jakož i povrchových vod vhodných 

pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů, chráněných 

oblastí přirozené akumulace vod a povrchových vod využívaných ke koupání, 

 9.9 navrhování a sledování oblastí přirozené akumulace vod v rozsahu předmětu 

hlavní činnosti, 

 9.10 navrhování ochrany vodních zdrojů, 

 9.11 evidenci vodních toků a vodních nádrží, ochranných pásem vodárenských 

nádrží a vodárenských zdrojů podzemních vod, 

 9.12 vedení tematické vodohospodářské kartografie, 

 9.13 posuzování a hodnocení režimu oběhu povrchových a podzemních vod, 

s vazbou na stav využití vodních zdrojů, 
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 9.14 stanovování minimálních zůstatkových průtoků a minimálních hladin 

podzemních vod, 

 9.15 odbornou podporu přípravy plánů oblastí povodí, 

 9.16 provoz referenčních laboratoří pro všechny složky životního prostředí, 

 9.17 posuzování odborné způsobilosti hydroanalytických laboratoří pro chemické, 

biologické, mikrobiologické, toxikologické a radiochemické zkušební metody 

a organizování mezilaboratorního porovnávání zkoušek v oblasti životního prostředí, 

 9.18 metodické vedení hydroanalytických laboratoří a sjednocování jejich pracovních 

postupů, 

 9.19 odbornou podporu prevence závažných havárií způsobených chemickými 

látkami a přípravky, 

 9.20 účast v rámci zajišťování stálé a pohotovostní složky celostátní radiační 

monitorovací sítě, 

 9.21 vytváření a provozování hodnoticího systému stavu a potenciálu vod 

a referenčních podmínek vodních útvarů, 

 9.22 zřizování a provozování monitorovací sítě pro sledování povrchových 

a podzemních vod, vyjma jejich kvantity, 

 9.23 věcné a organizační zajišťování činností pro zjišťování a hodnocení stavu 

povrchových a podzemních vod, 

 9.24 vedení a aktualizaci evidencí informačního systému veřejné správy VODA, 

 9.25 posuzování návrhů a vyhodnocení provozu technologických zařízení ve 

vodárenství a čistírenství, 

 9.26 hodnocení efektivity revitalizace říčních systémů, 

 9.27 odbornou podporu mezinárodní spolupráce České republiky v oblasti vod 

v rámci bilaterálních a multilaterálních smluv a dohod, 

 9.28 zabezpečování podkladů potřebných k plnění úkolů vyplývajících ze vztahu 

k Evropským společenstvím a podkladů zahrnutých do zpráv o plnění směrnic 

v oblasti ochrany vod a odpadů, podle požadavků Evropských společenství, 

 9.29 hodnocení jednotlivých způsobů nakládání s odpady, 

 9.30 provozování informačního systému odpadového hospodářství a vedení evidence 

produkce a nakládání s odpady a obaly, 

 9.31 hodnocení analytických metod a vlastností odpadů, hodnocení účinnosti úprav 

odpadů, hodnocení složení a vlastností odpadů včetně nebezpečných odpadů, 

 9.32 výkon funkce Národního inspekčního orgánu správné laboratorní praxe, 

 9.33 odbornou podporu aktualizace a hodnocení plánů odpadového hospodářství, 

 9.34 poskytování informací o stavu životního prostředí v oblasti odpadů, 
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 9.35 výkon funkce odborného subjektu k odborným a registračním činnostem, 

 9.36 provoz kalibračního střediska hydraulických měření, 

 9.37 výkon funkce střediska pro posuzování způsobilosti ke kalibraci pracovních 

měřidel průtoku vody o volné hladině, 

 9.38 výkon funkce cejchovny pracovních měřidel průtoku vody o volné hladině, 

 9.39 činnost zkušební laboratoře vodohospodářských zařízení. 

 

Všechny tyto další činnosti dle zřizovací listiny jsou průběžně vykonávány dle aktuálních 

priorit a potřeb zřizovatele, státní správy a komerčního sektoru a ve vazbě na úspěšnost 

projektů v rámci různých veřejných soutěží (zpravidla malého rozsahu). 

 

Jiná činnost 

Jinou činností ústavu se rozumí komerční činnost pro jiné než veřejné zadavatele. Kromě 

uvedených činností vykonává ústav i jinou činnost vyplývající z Opatření MŽP č. 12/06 a 

danou příslušnými živnostenskými listy. Jinou činností se rozumí: 

 10.1 vydavatelská a nakladatelská činnost, 

 10.2 výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd, 

 10.3 činnost technických poradců v oblasti ochrany a hospodaření s vodami a odpady 

a obalovými odpady, 

 10.4 testování, měření, analýzy, 

 10.5 pořádání odborných kurzů, 

 10.6 výroba, obchod a služby jinde nezařazené, 

 10.7 posuzování vlivu na životní prostředí, 

 10.8 pronájem nemovitostí, bytu a nebytových prostor a poskytování základních 

služeb zajišťujících jejich řádný provoz, 

 10.9 znalecká činnost, 

 10.10 koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej. 

 

Všechny tyto jiné činnosti dle zřizovací listiny jsou průběžně vykonávány dle aktuálních 

potřeb. 

VÚV TGM, v.v.i., také zajišťuje některé činnosti a služby, které jsou široce využívány státní 

správou na různých úrovních, výhradně, tedy jako jediný subjekt v rámci ČR. Jde 

například o: 

 HEIS VÚV (Hydroekologický informační systém VÚV) – GIS mapový systém 

vodohospodářských a přírodovědných dat, 
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 DIBAVOD (Digitální báze vodohospodářských dat), 

 Surová voda – databáze kvality a množství surových vod odebíraných pro výrobu 

pitných vod v ČR, 

 ČKSVV (Česká kalibrační stanice vodoměrných vrtulí) – jediná v republice, provádí 

kalibrace hydrometrických zařízení, 

 ASLAB (Středisko pro posuzování odborné způsobilosti laboratoří) – posuzování 

způsobilosti zkušebních laboratoří a Správné laboratorní praxe, 

 BILAN – vývoj a správa hydrologického bilančního numerického modelu pro výpočet 

přírodních zdrojů povrchových a podzemních vod, 

 ZLVZ (Zkušební laboratoř vodohospodářských zařízení) – testování domovních ČOV 

a dalších zařízení pro nakládání s odpadními vodami, 

 analýzy tritia v přírodních vodách (srážkových, povrchových, podzemních) 

za extrémně nízké meze detekce, 

 komplexní výzkum extrémních hydrologických jevů (povodně, sucho) na povrchových 

i podzemních vodách, 

 výzkum řízené umělé infiltrace atd. 

 

1.4 Analýza zřizovací listiny 

Veřejná výzkumná instituce byla podle § 3 odst. 1 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných 

výzkumných institucích, ve znění zákona č. 533/2006 Sb., který platil v období 7. 12. 20016 – 

20. 12. 2007, zřízena dnem vydání zřizovací listiny zřizovatelem. 

V souladu s požadavky § 3 odst. 2 výše uvedeného zákona ZL obsahuje: 

 označení a sídlo organizační složky státu vykonávající funkci zřizovatele, 

 název a sídlo veřejné výzkumné instituce, 

 určení doby, na kterou je veřejná výzkumná instituce zřizována, 

 účel, ke kterému je veřejná výzkumná instituce zřizována, a tomu odpovídající druh 

činnosti ve výzkumu jako předmět hlavní činnosti veřejné výzkumné instituce, 

 předmět, podmínky a rozsah činností, které nejsou výzkumem nebo jeho 

infrastrukturou, 

 vymezení majetku, který je vkládán do veřejné výzkumné instituce, včetně ocenění 

majetku v účetních cenách podle zvláštního právního předpisu, a vymezení závazků, 

které souvisejí s vkládaným majetkem a přecházejí na veřejnou výzkumnou instituci, 

 stanovení základní organizační struktury veřejné výzkumné instituce. 
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Do rejstříku veřejných výzkumných institucí se podle § 6 odst. 3 výše uvedeného zákona se, 

mimo jiné, zapisuje: 

 předmět hlavní činnosti (druh činnosti ve výzkumu), k jehož provádění byla veřejná 

výzkumná instituce zřízena, a 

 předmět další nebo jiné činnosti (§ 21 odst. 3), byla-li stanovena ve zřizovací listině. 

 

Podle § 21 odst. 2 výše uvedeného zákona může veřejná výzkumná instituce kromě své 

hlavní činnosti provádět i činnosti, které nejsou výzkumem nebo jeho infrastrukturou, kde: 

 další činností je činnost prováděná na základě požadavků příslušných organizačních 

složek státu nebo územních samosprávných celků ve veřejném zájmu a podporovaná 

z veřejných prostředků podle zvláštních právních předpisů (např. zákon o veřejných 

zakázkách a zákon o rozpočtových pravidlech), 

 jinou činností je činnost hospodářská prováděná za účelem dosažení zisku. 

 

Podle § 21 odst. 3 výše uvedeného zákona může další nebo jinou činnost veřejná výzkumná 

instituce provádět pouze za podmínky, že: 

 navazují na hlavní činnost veřejné výzkumné instituce, 

 jsou prováděny za účelem účinnějšího využití majetku a lidských zdrojů veřejné 

výzkumné instituce, 

 není ohrožena hlavní činnost veřejné výzkumné instituce, 

 náklady a výnosy každé z uvedených činností jsou v účetnictví vedeny odděleně, 

 jejich předmět a podmínky jejich provádění jsou stanoveny ve zřizovací listině veřejné 

výzkumné instituce a jsou v souladu se zvláštními právními předpisy (živnostenský 

zákon a zákon o ochraně hospodářské soutěže), 

 výnosy z těchto činností dosahují alespoň skutečně vynaložených nákladů. 

 

Zřizovací listina (ZL) VÚV TGM, v.v.i., byla vydána Opatřením č. 12/06 MŽP o vydání 

zřizovací listiny Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka, v.v.i., 

č.j. 7081/M/06 ze dne 12. 12. 2006, a to v rámci přechodu právní formy ústavu ze státní 

příspěvkové organizace na veřejnou výzkumnou instituci. 

První změna byla zveřejněna Opatřením č. 4/07 MŽP o změně ZL Výzkumného ústavu 

vodohospodářského T. G. Masaryka, v.v.i., č.j. 4661/M/07 ze dne 2. 8. 2007. Změna nastala 

v bodě 2 ZL (Sídlo), a to s účinností od 15. 8. 2007. 

Druhá změna byla zveřejněna Opatřením č. 1/11 MŽP o změně ZL Výzkumného ústavu 

vodohospodářského T. G. Masaryka, v.v.i., č.j. 2527/M/11, 40711/ENV/11 ze dne 

31. 5. 2011. Změna nastala opět v bodě 2 ZL (Sídlo), a to s účinností od 31. 5. 2011. 
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Dosud poslední změny byla zveřejněna Opatřením č. 2/11 MŽP o vydání úplného znění ZL 

Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka, v.v.i., č.j. 2528/M/11, 

40714/ENV/11 ze dne 31. 5. 2011. Tímto opatřením bylo vydáno úplné znění zřizovací listiny 

Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka, veřejné výzkumné instituce, a to 

s účinností od 31. 5. 2011 a ve znění opatření č. 12/06, 4/07 a 1/11. 

Účel, ke kterému byl ústav zřízen, je: 

 výzkum stavu, užívání a změn vodních ekosystémů a jejich vazeb v krajině a 

souvisejících environmentálních rizik, hospodaření s odpady a obaly, 

 odborná podpora ochrany vod, protipovodňové prevence a hospodaření s odpady a 

obaly, založená na uvedeném výzkumu. 

 

Zřizovací listina obsahuje informace výše uvedené a dále výčet aktivit rozdělený podle toho, 

zda jde o činnost hlavní, další nebo jinou. 

Hlavní činností ústavu se rozumí výzkumná a vývojová činnost hrazená z veřejných zdrojů a 

zajišťování infrastruktury tohoto výzkumu. 

Další činností ústavu se rozumí expertní činnost pro převážně veřejné zadavatele. 

Jinou činností ústavu se rozumí komerční činnost pro jiné než veřejné zadavatele. 

1.4.1 Perspektivní a rozvíjené oblasti 

Jako nejperspektivnější směr do budoucnosti vidíme komplexní výzkum, který již neřeší 

jednotlivé problematiky, ale navzájem je vhodně propojuje. Tak je to například s 

hydrologickými extrémy, jejichž výskyt bude pravděpodobně více častý. Paradoxně je třeba 

stále rozvíjet výzkum v obou dvou extrémech – suchu i povodních. Velmi důležitým směrem 

pak je nejen zachování dostatku vody (články 8.1 a 8.2 zřizovací listiny), ale také je třeba 

dávat stále větší důraz na její kvalitu (články 8.3–8.5). Velkou perspektivu také spatřujeme 

v zachycení nejmodernějších trendů v oblasti využití přístrojové techniky v terénních 

šetřeních a následném vyhodnocování (např. články 8.9 a 8.11) a s tím související vývoj 

nových metod. 

Ve vazbě na hlavní činnosti, jako jsou výzkum metod zpracování informací, tvorby a využití 

databází včetně geografických informačních systémů a výzkum plánování v oblasti vod, 

vodní bilance a užívání vod, se jeví jako perspektivní využití geografických informačních 

systémů ve vodním hospodářství, implementace INSPIRE, využití dat LLS a DPZ, 

problematika ochranných pásem vodních zdrojů, problematika navrhování, posuzování a 

řízení vodohospodářských soustav a ISVS-VODA. 

Dalším významným okruhem perspektivních výzkumných prací je problematika čištění 

odpadních vod, včetně vývoje nových technologií a optimalizace již používaných postupů. 

Např. díky úspěšně dokončeným projektům Výzkum možností optimalizace provozu a 

zvýšení účinnosti čištění odpadních vod z malých obcí pomocí extenzivních technologií 

(TA02020128) a Vývoj technologií pro čištění srážkových smyvů z komunikací a jiných 

zpevněných ploch (TA03030400) se posunul vývoj technologií pro čištění srážkových smyvů 

z komunikací a jiných zpevněných ploch a byly připraveny cenné výsledky, které zahrnují 
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technické dokumentace zařízení, osvědčení k užitným vzorům a materiály pro propagaci a 

prodej výrobků, a to ve spolupráci s komerčními subjekty. 

V oblasti technologie vody a recyklace vyčištěné odpadní vody se v poslední době významně 

rozvíjí problematika mikropolutantů, což je umožněno především rozvojem příslušných 

analytických metod, a dále pak možnost získávání surovin z odpadních vod (zvláště fosforu). 

V souvislosti s možnostmi recyklace vyčištěné odpadní vody je významná oblast hygienizace 

odtoků z ČOV a segregace odpadních vod (žluté, černé a šedé vody). 

Vzhledem k možným dopadům látek typu PPCP (léčiva, drogy, kosmetické přípravky, trasery 

apod.) či pesticidů na lidské zdraví je potřebné nejen získávat informace o výskytu těchto 

látek v pitných vodách, ale též v povrchových a podzemních vodách, ze kterých se pitná 

vody vyrábí, a v neposlední řadě i v odpadních vodách, do nichž se většina mikropolutantů 

z lidské spotřeby dostane (jejich výskyt je zvláště významný ve žlutých vodách). Nalezení 

způsobu jejich odstraňování z odpadních vod za ekonomicky přijatelných podmínek se stalo 

naprosto zásadní otázkou. 

V oblasti odpadů jde o předcházení vzniku odpadů jako nedílnou součást oběhového 

hospodářství, zamezení plýtvání přírodními zdroji, ekodesign jakéhokoli produktu pomocí 

osvěty. Rovněž je nutné apelovat na maximalizaci třídění a recyklaci vzniklých odpadů (např. 

vnímat odpad jednoho jako zdroj pro druhé či transformovat odpady na druhotné suroviny), 

tzn. podporovat rozvoj hospodářství a s ním spojené zvýšené spotřeby surovin zajištěním 

druhotných surovin se známými a stabilními vlastnostmi. V neposlední řadě jde i o plnění 

závazku českého odpadového hospodářství, jakým je zákaz skládkování recyklovatelných a 

využitelných odpadů od roku 2024. Dále je nutná znalost složení směsného komunálního 

odpadu, kvality tříděného komunálního odpadu, podmínky ovlivňující chování 

obyvatel/podnikatelů jako podklad pro rozhodování státní správy. 

Mezi dlouhodobě rozvíjené a s ohledem na ohlasy odborné i laické veřejnosti i perspektivní 

oblasti výzkumu lze zařadit činnosti, které směřují přes nové způsoby monitoringu 

povrchových vod (např. monitoring dlouhodobých změn diverzity významných složek bioty 

v období klimatické změny, dlouhodobé sledování a hodnocení povrchových vod hraničních 

vodních tocích, monitoring vlivů výstavby a provozu na komunikacích atd.) k hledání nových 

postupů optimalizace návrhů systémů integrované ochrany území. Důležitými zvažovanými 

hledisky mj. také jsou prosaditelnost návrhů opatření a jejich ekonomická udržitelnost 

(projekt Nové postupy optimalizace systémů integrované ochrany území v kontextu jejich 

ekonomické udržitelnosti (QJ1520268)). V uvedeném kontextu lze zdůraznit činnosti, které 

se zabývají nalezením efektivních způsobů plánování a řízení monitoringu a následné údržby 

vodohospodářské infrastruktury (projekt Systém řízení monitoringu a údržby VH 

infrastruktury (QJ1520267)), komplexních plánovacích, monitorovacích a vzdělávacích 

nástrojů pro adaptaci území na dopady klimatické změny s hlavním zřetelem na zemědělské 

a lesnické hospodaření v krajině (projekt Komplexní plánovací, monitorovací, informační a 

vzdělávací nástroje pro adaptaci území na dopady klimatické změny s hlavním zřetelem 

na zemědělské a lesnické hospodaření v krajině (AdaptaN, EHP-CZ02-OV-1-039-2015)).  

Dosažené výsledky a znalosti získané v rámci hlavní, tj. výzkumné činnosti jsou uplatňovány 

v poradenství v oblasti využití umělých mokřadů a extenzivních technologií čištění vod 

(kořenové čistírny odpadních vod, zemní filtry, stabilizační nádrže pro čištění a dočištění 
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odpadních vod), provozu těchto čistíren odpadních vod a dopadu vypouštěných vod 

na jakost vod v recipientech. Cílovou skupinou jsou zastupitelstva obcí, nevládní organizace, 

projekční společnosti a veřejnost.  

Další perspektivní činností je výzkum v oblasti plánování a hospodaření s vodními zdroji se 

zaměřením na výzkum antropogenních vlivů na stav vodních útvarů a chráněných oblastí, 

vývoj nových nástrojů a analytických postupů (hydrochemie, radioekologie, mikrobiologie, 

hydrobiologie, hydroekotoxikologie) pro sledování těchto vlivů včetně metod hodnocení stavu 

povrchových a podzemních vod a chráněných oblastí se zaměřením na nové znečišťující 

látky (mikropolutanty, mikroplasty, nanočástice apod.). Tento výzkum rovněž zahrnuje tvorbu 

a využití informační a datové základny činností souvisejících s procesem plánování v oblasti 

vod včetně pravidelné aktualizace. Je nutné rozvíjet výzkum a vývoj nástrojů v oblasti 

včasného varování v případech havarijního znečištění vod a výzkum v oblasti využití metod 

LCA pro hodnocení opatření pro dosažení dobrého stavu vod. 

V oblasti analytiky jde vedle běžných analýz různých typů matric zejména o speciální 

analýzy, jako jsou stanovení pesticidů v matrici chmel nebo stanovení drog v odpadních 

a povrchových vodách. Další důležitou a v poslední době rozvíjenou oblastí je stanovení 

různých analytů v čistírenských kalech. Oblast výzkumu biologie a mikrobiologie vody se 

v posledních letech přesunula (a předpokládáme, že tento posun bude i nadále pokračovat) 

do oblastí technologického výzkumu (význam mikroorganismů při čištění vod a sledování 

procesů úpravy, hygienicky významné mikroorganismy v čistírnách odpadních vod (odpadní 

vody, čistírenské kaly) apod.). Výzkum v oblasti hydrobiologie se věnuje hodnocení kvality 

vody a stavu vodních ekosystémů na základě využití hydrobiologických charakteristik 

(fytoplankton, fytobentos, makrozoobentos, makrofyta) ve smyslu Rámcové směrnice vodní 

politiky. Výzkum v oblasti radioekologie se věnuje radiologii vody a dalších složek vodního 

prostředí v souvislosti s provozem, výstavbou nových jaderných elektráren a ukládání 

radioaktivních odpadů a vývojem přístrojové techniky. 

1.4.2 Oblasti nevykonávané, ale potřebné 

S ohledem na orientaci ústavu na aplikovaný výzkum jsou oblasti činností, které se 

dlouhodobě nedaří rozvíjet v rámci grantového způsobu financování. Např. jde o výzkum 

metod analytické chemie včetně přístrojové techniky. V oblasti analytiky je to zejména 

necílená analýza (nezákonné látky), na kterou není v ústavu přístrojové vybavení a musí být 

subdodávána. V oblasti mikrobiologie není v současné době dostatečné přístrojové vybavení 

ani personální obsazení na výzkum mikrobiálních společenstev ve vodních ekosystémech.  

V oblasti radioekologie je to zejména spolupráce v oblasti výstavby úložiště radioaktivních 

odpadů. 

Další činnosti můžeme nazvat zázemím hlavní činnosti. Jejich výčet zahrnuje jak činnosti 

krátkodobé či jednorázové, tak i činnosti, které mají dlouhodobější charakter a které jsou 

vykonávány v pravidelných cyklech (např. plánovacích, reportovacích apod). Všechny 

činnosti nejsou pochopitelně prováděny nepřetržitě, protože záleží na poptávce po nich, 

která odráží aktuální situaci, ale jejich výčet dává ucelený seznam činností, které mohou 

podpořit hlavní činnost, nejsou zde aktivity, které by byly zcela neperspektivní. Je třeba 
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chápat, že uskutečnění některých činností vyžaduje dlouhodobější přípravu, než je možné 

tyto činnosti realizovat. 

V oblasti hospodaření s odpady je to zejména zabezpečování podkladů potřebných k plnění 

úkolů vyplývajících ze vztahu k Evropským společenstvím a podkladů zahrnutých do zpráv 

o plnění směrnic v oblasti odpadů dle požadavků Evropského společenství, hodnocení 

jednotlivých způsobů nakládání s odpady, odnocení účinnosti úprav odpadů a hodnocení 

složení a vlastností odpadů včetně nebezpečných. Rozvíjející se hospodářství představuje 

zvýšenou spotřebu surovin a růst inovací, čímž roste poptávka po nových netradičních 

surovinách a současně vznikají nové druhy vedlejších produktů/meziproduktů/odpadů. 

Pro maximalizaci jejich využití a bezpečné nakládání chybí jejich monitoring a sdílení 

informací v rámci systému (například typu databáze), který by byl využíván jak 

podnikatelskými subjekty (snadnější orientace na trhu se zdroji materiálů, možnosti odklonu 

odpadů, existence podnikatelských příležitostí na trhu), tak i státní správou pro rozhodování 

při povolování a podpoře podnikatelských záměrů, plánování odpadového hospodářství a 

plnění závazků. Jde tedy zejména o výzkum v těchto oblastech: 

 výzkum v oblasti nakládání s odpady, jejich složení a vlastností, včetně postupů 

pro snižování nebezpečných vlastností odpadů a jejich vlivu na vodní prostředí, 

 výzkum rizikovosti skládek a starých zátěží pro vodní prostředí a 

 výzkum nakládání s obaly a odpady z obalů. 

 

V oblasti vodárenství je to zejména posuzování, navrhování a vyhodnocování 

technologických celků. 

1.4.3 Oblasti zastaralé a nepotřebné 

V současné době je identifikována jedna zastaralá a nepotřebná oblast, a to provozování 

informačního systému odpadového hospodářství a vedení evidence produkce a nakládání s 

odpady a obaly. 

Žádné další oblasti uvedené ve zřizovací listině VÚV TGM, v.v.i., nejsou zastaralé a 

nepotřebné. 

1.5 SWOT analýza organizace 

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka v 90. letech 20. století a v prvních letech 

21. století představoval hlavního dodavatele vodohospodářských služeb pro veřejnoprávní 

sféru. V oblasti aplikovaného výzkumu měl ústav výsadní postavení a perspektiva dalšího 

rozvoje byla dostatečně zabezpečena. Aplikovaný výzkum se uplatňoval také v dalších 

službách a produktech (metodické postupy, legislativní práce a expertní činnosti).  

Toto výsadní postavení mělo ovšem za následek ztrátu sebereflexe a zpomalení dalšího 

vývoje. Tato ztráta se projevila zejména v zakonzervování chodu celého ústavu. Především 

šlo o ustrnutí ve způsobu zpracování a řešení vědeckých úkolů, stejně tak ve ztrátě progresu 

při řešení aktuálních potřeb ve vodním hospodářství. Zvýšená absence nových trendů, 
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objevů a následně nabídek produktů z aplikovaného či základního výzkumu se stávala 

větším a větším problémem. 

Tento stav ještě více umocnila transformace na veřejnou výzkumnou instituci v roce 2007. 

Svou negativní roli zde sehrál také přístup Ministerstva životního prostředí, které jako 

zřizovatel ústavu některé transformační kroky naprosto ignoroval a neřešil. Transformace tak 

zastihla instituci nepřipravenou na tržní prostředí a tyto slabiny se časem začaly projevovat 

zejména ve snížení konkurenceschopnosti VÚV TGM, v.v.i. Další negativní skutečností bylo 

zastavení poskytování účelových prostředků na VaV v resortu MŽP od 1. 1. 2012. 

Vztah VÚV TGM a MŽP byl v posledních letech narovnán a v současné době lze nazvat 

vzájemný vztah ústavu a jeho zřizovatele za velmi dobrý. To je nutné zachovat a o tento 

základ opřít další rozvoj činností ústavu, zefektivnění jeho infrastruktury a vytvoření 

motivačního zázemí pro všechny jeho zaměstnance. 

Následující SWOT analýza se zaměřuje na hodnocení ústavu v současnosti. 

 

Slabé stránky Silné stránky 

rozdíl v kvalitě špičkových a ostatních 

pracovníků a z toho plynoucí přetížení 

klíčových odborných pracovníků 

vysoká multidisciplinární odbornost ústavu 

vzájemné nerespektování různých agend, 

dilema odbornost vs. administrativní 

náročnost, resp. odborná role vs. 

manažerská role 

nestrannost, nezávislost a apolitičnost 

ústavu, schopnost pochybovat 

 historie, tradice, dosavadní výsledky 

nedostatek PR a reklamy zamířené 

na laickou veřejnost 

stabilní zázemí ústavu (nemovitosti, pracovní 

prostředí, provozně technické zázemí) 

neefektivní interní komunikace napříč celým 

ústavem 

dobrá komunikace v užším managementu 

tolerance zaměření na osobní prospěch 

zaměstnanců, nízká motivace odcházejících 

pracovníků předávat odborné informace 

loajalita k ústavu, sounáležitost, sdílení 

poslání a vize ústavu, společné uvědomění 

si rizika ztráty konkurenční výhody 

 možnost uplatnění pro absolventy VŠ a 

mladé odborníky 

Hrozby Příležitosti 

závislost na státu (politické vlivy, ekonomická 

situace státu, způsob financování VaV, 

metodika hodnocení VaV, množství právních 

předpisů) 

zachování a podpora zlepšování stávající 

odbornosti zaměstnanců za účelem zvýšení 

úspěšnosti návrhů projektů VaVaI a 

komerčních zakázek 

v závislosti na klesající podpory od státu navýšení institucionálních prostředků umožní 
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(zřizovatele, poskytovatelů dotací) riziko 

převahy komerčního řešení projektů 

za účelem pokrytí nákladů bez důrazu na 

detail 

formulování vizí a směrů vodního 

hospodářství a nakládání s odpady, tvorba 

strategických a metodických dokumentů 

v těchto oborech v rámci odborné podpory 

zřizovatele při výkonu státní správy 

ztráta odbornosti v delším horizontu 

způsobená komerčním přístupem k řešení 

projektů a působící oslabování pozice na 

trhu 

propojení aplikovaného výzkumu s komerční 

sférou 

snižování úspěšnosti v získávání projektů 

vlivem zvyšování počtu projektů podávaných 

konkurencí 

komplexní nabídka formou 

multidisciplinárních projektů 

 

Hlavní hrozbou pro ústav je jeho závislost na státu (politické vlivy, ekonomická situace státu 

a potažmo financování VaVaI, metodika hodnocení VaVaI a právní předpisy). V důsledku 

klesající podpory od státu (zřizovatele, poskytovatelů dotací) je spatřováno riziko, že se 

v ústavu etablují „komerčnější“ lidi, kteří sice dokáží vydělat v krátkém horizontu dostatek 

financí na základní pokrytí potřeb ústavu, ale problematika nebude řešena dostatečně 

detailně a v delším horizontu dojde ke ztrátě odbornosti. Se ztrátou odbornosti bude nadále 

klesat úspěšnost návrhů projektů VaVaI, až se ústav dostane do stavu, kdy jeho pozice 

na trhu v oblasti výzkumu poklesne natolik, že ztratí důvod ke své existenci. 

Hlavní příležitost našeho ústavu je spatřována v nárůstu institucionálních financí, z čehož 

plyne zlepšení stávající odbornosti ústavu, potažmo jeho zaměstnanců, formulování vizí a 

směrů v oblastech vodního hospodářství a nakládání s odpady, tvorbě strategických a 

metodických dokumentů. Od toho se odvíjí příležitost ve vysoce kvalitní (odborné) podpoře 

(zejména) zřizovatele při výkonu státní správy. A samozřejmě v nárůstu úspěšnosti na poli 

VaVaI projektů. Nesmírně důležitou podmínkou je propojení aplikovaného výzkumu 

s komerční sférou. 
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2 Základní informace o výzkumné organizaci 

2.1 Lidské zdroje v období 2012–2016 

2.1.1 Počet zaměstnanců 

Vývoj počtu zaměstnanců VO v období 2012–2016 a genderová struktura jsou uvedeny 

v tabulce 1. 

Tabulka 1: Vývoj počtu zaměstnanců v období 2012–2016 

Počet zaměstnanců* 
Rok 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Celkový počet zaměstnanců 274 260 237 239 237 221 

Z toho muži [%] 49,64 50,38 53,59 53,14 48,52 49,77 

Z toho ženy [%] 50,36 49,62 46,41 46,86 51,48 50,23 

Počet výzkumných pracovníků 173,00 137,00 140,00 145,00 138,00 130,00 

Z toho muži [%] 50,87 53,28 57,14 56,55 51,45 55,38 

Z toho ženy [%] 49,13 46,72 42,86 43,45 48,55 44,62 

Celkový přepočtený počet zaměstnanců 241,30 233,10 216,02 208,25 211,30 192,50 

Z toho muži [%] 50,89 49,85 52,08 51,02 49,67 48,91 

Z toho ženy [%] 49,11 50,15 47,92 48,98 50,33 51,09 

Přepočtený počet výzkumných pracovníků 147,30 131,60 123,70 121,76 121,49 110,10 

Z toho muži [%] 52,07 52,81 57,03 55,28 54,70 55,18 

Z toho ženy [%] 47,93 47,19 42,97 44,72 45,30 44,82 

* – Rozumí se počet zaměstnanců, kteří byli v průběhu období 1. 1. až 31. 12. uvedeného 

roku zaměstnanci v ústavu. 

 

V roce 2013 došlo z racionalizačních důvodů a za účelem zvýšení efektivnosti činnosti 

k organizačním změnám, které byly vyvolány provozními potřebami v rámci úspory 

peněžních prostředků. Toto opatření mělo vliv na snížení celkového stavu zaměstnanců. 

V roce 2014 nedošlo k žádným velkým organizačním změnám. Prostřednictvím Úřadu práce 

ČR v rámci projektu Odborné praxe pro mladé do 30 let v Praze byla podpořena 4 pracovní 
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místa zaměřená na absolventy VŚ. Projekt byl financován z Evropského sociálního fondu a 

státního rozpočtu ČR. 

V roce 2015 byla v odboru 210 sloučena 2 oddělení, a to oddělení 213 a 214. V tomto roce 

byl ukončen projekt Odborné praxe pro mladé do 30 let v Praze. VÚV TGM, v.v.i., podpořil 

od zahájení projektu v roce 2014 celkem 8 pracovních míst. 

V roce 2016 byl zrušen odbor 270 Centrum pro hospodaření s odpady. Upravená náplň jeho 

činnosti byla převedena do nově vytvořeného oddělení 244 v odboru 240 – s novým názvem 

Odbor technologie vody a odpadů. 

Obrázek 1: Graf vývoje přepočteného počtu zaměstnanců v období 2012–2016 
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Obrázek 2: Graf vývoje přepočteného počtu výzkumných pracovníků v období 2012–2016 

 

 

2.1.2 Věková struktura zaměstnanců 

Věková struktura zaměstnanců VO v roce 2016 je uvedena v tabulce 2. 

Tabulka 2: Věková struktura zaměstnanců v roce 2016 

Počet osob 

Věková kategorie 

Do 26 
let 

26–35 
let 

36–45 
let 

46–55 
let 

56–65 
let 

66 let a 
více 

Počet osob 6 44 70 40 43 18 

Podíl věkové kategorie [%] 2,71 18,57 29,54 16,88 18,14 7,59 

Počet výzkumných 
pracovníků 

0 31 50 18 20 10 

Podíl věkové kategorie [%] 0,00 14,03 22,62 8,14 9,05 4,52 

 

Věkový průměr v roce 2016 byl 46,07 let, přičemž u mužů dosahuje 46,72 a u žen 45,46 let. 
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2.1.3 Kvalifikační struktura zaměstnanců 

Kvalifikační struktura zaměstnanců VO v roce 2016 je uvedena v tabulce 3. 

Tabulka 3: Kvalifikační struktura zaměstnanců v roce 2016 

Počet osob 

Kategorie vzdělání 

Základní Střední 
Úplné 

střední 

Bakalářský 

stupeň 

Magisterský 

stupeň 

(Mgr., 

RNDr., Ing.) 

Postgraduální 

stupeň 

(Ph.D., CSc.) 

Ostatní 

(MBA)* 

Počet osob 3 7 59 3 110 39 1 

Podíl kategorie 

vzdělání [%] 
1,36 3,17 26,70 1,36 49,77 17,65 0,45 

Počet výzkumných 

pracovníků 
0 0 0 0 91 38 1 

Podíl kategorie 

vzdělání [%] 
0,00 0,00 0,00 0,00 41,18 17,19 0,45 

* – Titul MBA nenahrazuje postgraduální stupeň vzdělání. 

 

V současné době (druhé pololetí 2017) si postgraduálním studiem zvyšuje kvalifikaci celkem 

16 zaměstnanců ústavu. Cílem 14 z nich je získat akademický titul Ph.D., další 2 

zaměstnanci usilují o získání titulu MBA, přičemž 1 z nich ještě usiluje o změnu titulu Mgr. 

na RNDr. 

2.2 Údaje o hospodaření výzkumné organizace v období 2012–2016 

Z definice zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších 

předpisů se hlavní činností účetní jednotky rozumí veškeré činnosti, pro které byla účetní 

jednotka zřízena zvláštním předpisem, zřizovací listinou. 

Tzv. další činnost je prováděna na základě příslušných organizačních složek státu nebo 

územních samosprávných celků ve veřejném zájmu a podporovaná z veřejných prostředků 

podle zvláštních právních předpisů. 

Jiná činnost interně nazývaná „komerční činností“ je tvořena vlastními hospodářskými 

aktivitami ústavu provozovanými na základě živnostenských nebo jiných oprávnění. Tato 

činnost musí být podle § 21 odst. 5 zákona jednoznačně zisková. Pokud by nebyla, musí ji 

veřejná výzkumná instituce neprodleně ukončit. 

Základní údaje o hospodaření VO v období 2012–2016 jsou uvedeny v tabulce 4. 
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Tabulka 4: Základní údaje o hospodaření v období 2012–2016 

Údaje o hospodaření 
Rok 

2012 2013 2014 2015 2016 

Celkem 

Náklady [tis. Kč/rok] 162 610 175 397 183 218 281 192 148 336 

Výnosy [tis. Kč/rok] 163 857 180 662 183 320 282 488 150 654 

Hospodářský výsledek před zdaněním 

[tis. Kč/rok] 
1 247 5 265 102 1 296 2 319 

Hlavní činnost 

Náklady [tis. Kč/rok] 125 192 127 837 140 466 241 874 79 711 

Výnosy [tis. Kč/rok] 95 876 109 176 115 905 210 063 60 308 

Hospodářský výsledek před zdaněním 

[tis. Kč/rok] 
-29 316 -18 661 -24 561 -31 811 -19 403 

Další činnost 

Náklady [tis. Kč/rok] 30 986 39 936 34 049 31 672 55 280 

Výnosy [tis. Kč/rok] 54 378 54 594 51 848 57 077 72 353 

Hospodářský výsledek před zdaněním 

[tis. Kč/rok] 
23 392 14 658 17 799 24 405 17 073 

Jiná činnost 

Náklady [tis. Kč/rok] 6 431 7 623 8 703 7 645 13 344 

Výnosy [tis. Kč/rok] 13 603 16 892 15 568 15 347 17 993 

Hospodářský výsledek před zdaněním 

[tis. Kč/rok] 
7 172 9 269 6 865 7 702 4 649 

 

Celkový hospodářský výsledek instituce vykazuje ve sledovaných letech 2012–2016 velmi 

oscilující výstupy v časové řadě po sobě v nesourodých řádech od kladných stovek tisíců 

po vyšší jednotky milionů. Rok 2015 je z hlediska realizovaných výnosů ale současně i 

nákladů ovlivněn projektem Strategie. 

Z důvodu vysoké míry spolufinancování a neúměrně nízké uznatelnosti režijních nákladů je 

v projektech hlavní činnosti trvale záporný celkový výsledek, který je tak ve výsledku 

celkového hospodaření logicky kompenzován hospodářskými výsledky další a jiné činnosti. 
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2.2.1 Výše a struktura podpory výzkumu a vývoje v období 2012–2016 

2.2.1.1 Institucionální podpora 

Vývoj výše institucionální podpory poskytnuté VO v období 2012–2016 je uveden 

v tabulce 5. 

Tabulka 5: Vývoj výše institucionální podpory v období 2012–2016 

Institucionální podpora 
Rok 

2012 2013 2014 2015 2016 

Celkem [tis. Kč] 31 996 18 000 15 632 18 661 22 854 

Z toho běžné (provozní) prostředky [tis. Kč] 27 996 18 000 12 632 15 061 18 254 

Z toho kapitálové prostředky [tis. Kč] 4 000 0 3 000 3 600 4 600 

Podíl podpory na celkových výnosech [%] 19,53 9,96 8,53 6,61 14,99 

Podíl podpory na výnosech z hlavní činnosti 

[%] 
33,37 16,49 13,49 8,88 37,45 

 

Poskytovatelem institucionální podpory bylo v letech 2012–2015 MŠMT a od roku 2016 je 

poskytovatelem zřizovatel instituce, a tedy MŽP. Poměrně razantní propad je zřejmý v roce 

2013, kdy ústav obdržel o více jak 46 % prostředků méně než v předchozím roce 2012, 

v absolutních číslech šlo o téměř 14 mil. Kč. 

V roce 2015 částka institucionální podpory představovala ve sledovaném období jednotlivých 

let jednoznačně nejmenší podíl na celkových výnosech i výnosech z hlavní činnosti – opět 

jde o období při srovnáních výrazně ovlivněného realizací projektu Strategie. 
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Obrázek 3: Graf vývoje výše poskytované institucionální podpory v období 2012–2016 

 

 

2.2.1.2 Další zdroje pro rozvoj výzkumu výzkumné organizace 

Vývoj výše dalších zdrojů pro rozvoj výzkumu poskytnutých VO a jejich struktura dle 

poskytovatelů v období 2012–2016 jsou uvedeny v tabulce 6. 

Tabulka 6: Vývoj výše a struktura dalších zdrojů pro rozvoj výzkumu v období 2012–2016 

Další zdroje 
Rok 

2012 2013 2014 2015 2016 

Všechny další zdroje 

Celkem [tis. Kč] 67 548 81 962 69 737 73 306 39 609 

Podíl na celkových výnosech [%] 41,22 45,37 38,04 25,95 26,29 

Z toho účelová podpora ze státního rozpočtu* 

Státní rozpočet celkem [tis. Kč] 55 527 63 920 52 809 35 551 21 527 

Z toho TA ČR [tis. Kč] 24 214 26 516 26 136 16 932 10 928 

Z toho GA ČR [tis. Kč] 1 300 1 826 635 813 775 

Z toho MZe [tis. Kč] 6 960 5 392 2 559 4 409 3 892 

Z toho MV [tis. Kč] 19 866 20 045 15 874 6 742 0 
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Další zdroje 
Rok 

2012 2013 2014 2015 2016 

Z toho MŠMT [tis. Kč] 1 255 1 367 1 498 1 442 250 

Z toho MŽP [tis. Kč] 0 2 991 252 0 315 

Z toho MK [tis. Kč] 1 932 5 783 5 855 5 213 5 367 

Z toho fondy EU 

Fondy EU (Grace Cíl 3 CRR) [tis. Kč] 3 548 4 039 4 635 787 0 

Z toho další zahraniční zdroje 

Další zahraniční zdroje [tis. Kč] 0 0 0 0 0 

Z toho smluvní výzkum 

Smluvní výzkum [tis. Kč] 0 0 0 0 0 

Z toho další relevantní zdroje 

Ostatní (SFŽP, MZd, NF, ČRA) [tis. Kč] 1 137 5 666 3 506 22 354 14 301 

Hospodářská činnost [tis. Kč] 7 335 8 337 8 787 14 613 3 781 

* – Podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a 

o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění 

pozdějších předpisů 

 

Všemi dalšími zdroji se rozumí účelová podpora navýšená o zdroje z hospodářské činnosti, 

které instituce vložila do projektů formou vlastní spoluúčasti v jednotlivých letech.  

Za sledované období nejlépe vychází rok 2013. Došlo k navýšení získaných dotačních titulů 

prakticky u všech poskytovatelů ve výčtu. Podíl na celkových výnosech v roce 2013 překročil 

míru 45 %. Této hodnoty se již v následujících letech nepodařilo dosáhnout. Instituce má 

poměrně stabilní schopnost získávat projekty vyhlašované Technologickou agenturou České 

republiky. 
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Obrázek 4: Graf vývoje výše dalších zdrojů pro rozvoj výzkumu v období 2012–2016 

 

 

2.3 Materiální vybavení 

Přehled významných přístrojů / experimentálního zařízení v pořizovací hodnotě nejméně 500 

tisíc Kč, které měla VO k 31. 12. 2016 k dispozici, je uveden v tabulce 7. 

Tabulka 7: Významné přístroje a zařízení 

Název přístroje/zařízení 
Rok 

pořízení 

Hodnota v roce pořízení 

[Kč] 

KAMEROVÝ SYSTÉM VAKI 2016 1 653 869,15 

KAMEROVÝ SYSTÉM VAKI 2016 1 653 869,13 

EM3 ALFA-BETA AUTOMAT 2016 1 468 262,40 

ZÁLOHOVACÍ SERVER 2016 799 765,00 

SPEKTROMETR ICP PROGINY 7 2015 1 753 895,00 

OLOVĚNÉ STÍNĚNÍ PRO GC5019 2014 534 820,00 

SPEKTROMETR 3200 QTRAP 2012 2 778 824,10 

PHOSPHAX ANALYSER + CONTROLLER 2012 961 699,20 

TOXIMETR DAPHNIOVÝ II 2011 1 761 506,27 
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Název přístroje/zařízení 
Rok 

pořízení 

Hodnota v roce pořízení 

[Kč] 

ANALYZÁTOR DUSÍKU 2011 1 159 174,80 

EXTRAKTOR PSE 2011 523 879,65 

OBOHACOVACÍ ZAŘÍZENÍ (TRITIUM) 2010 1 617 768,11 

ANALYZÁTOR DUSÍKU TN 2010 1 205 280,00 

VICTOR 3 2010 737 006,40 

CHROMATOGRAF KAPALINOVÝ LC20 2010 608 866,15 

CE systém Capel 105M 2009 875 900,70 

ANALYZÁTOR EA 102 VČ. SW A PC 2009 735 082,40 

4000 QTRAP APPLIED MARKETS SYS 2008 14 920 841,04 

GC - MS SYSTÉM AGILENT 2008 2 620 642,11 

ZARIZENI PRO VYZKUM RYB VAKI 2007 1 599 994,30 

AA SPEKTROMETR PRO STANOVENI K 2006 1 799 868,00 

AUTOMATICKY EXTRAKTOR SYMBIOSI 2006 1 498 490,00 

AUTOMATICKY DAVKOVAC SPME 2006 1 059 422,00 

FLUORESCENCNI MIKROSKOP BX51 2006 949 934,00 

ANAYZATOR FORMACS 2006 930 699,00 

PLYNOVY CHROMATOGRAF AGILENT 6 2006 892 650,00 

ZARIZENI NA SLEDOVANI CH. RYB 2006 876 077,00 

PRUTOKOMER ADCP STREEM 2006 583 445,00 

15-9TBA-100 DRYVAP SYSTEM HORI 2006 568 915,00 

15-9TBA-100 BRYVAP SYSTEM HORI 2006 568 915,00 

JEDNODVEROVY MYCI A DEZINFAUT. 2006 528 077,00 

MERICI A KALIBRACNIN VOZIK 2005 8 804 281,00 

CHROMATOGRAF PLYNOVY S HMOTNOS 2005 2 554 694,00 

VYSOKVYKONNY KAPAL.CHROMATOGRA 2005 1 795 232,00 

ANALYZATOR KONTINUALNI PRUTOK 2005 1 701 034,00 

SPERTROMETR ATOMOVY ABSORPCNI 2005 1 653 212,00 

EXTRACNI ZARIZENI 2005 1 633 261,00 

PRISTROJ PRO STANOV. BSK 2005 1 615 419,00 
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Název přístroje/zařízení 
Rok 

pořízení 

Hodnota v roce pořízení 

[Kč] 

GAMASPEKTROMETRICKA JEDNOTKA 2005 1 524 429,00 

VYBAVENI PRO GELOVOU CHROMATOG 2005 1 502 698,00 

CHROMATOGRAF IONTOVY DIONEX LC 2005 1 407 848,00 

CHROMOTOGRAF PLYNOVY GC/FID 2005 1 169 936,00 

CHROMOTOGRAF PLYNOVY DUALNI 2005 1 136 729,00 

ANALYZATOR TOC/TN 2005 1 073 329,00 

ANALYZATOR AOX 2005 1 024 694,00 

SPEKTROMETR UV/VIS/NIR 2005 1 013 422,00 

MIKROSKOP FLUORWESCENCNI 2005 866 510,00 

SYSTEM PURGE AND TRAP PRO GC 2005 839 532,00 

PŘÍPRAVA ULTRAČISTÉ VODY3KS 2005 816 345,00 

PODAVAC VZORKU AUTOMATICKY 2005 791 255,00 

CENTRIFUGY LABORATORNI -3 KS 2005 638 646,00 

LYOFILIZERY - 2 KS 2005 613 898,00 

VRTNA SOUPRAVA PRO ODBER VZORK 2005 591 576,00 

ANALYZATOR RTUTI 2005 564 948,00 

PŘÍPRAVA DEMI VODY 3KS 2005 560 319,00 

TOXIKOMETR JEDNOKOMOROVY-MER.P 2004 1 751 466,00 

UVP DUO-MX ULTRAZ.PR. PRO MER. V 2004 1 356 431,00 

EMPOS-ALFA -BETA AUTOMAT MER. 2004 1 239 177,00 

PLYNOVY CHROMOTOGRAF 6850 2004 920 723,00 

ZARIZ. NA EKOLOG. MONITOR. VODY 2004 585 760,00 

ZARIZ. NA EKOLOG. MONITOR. VODY 2004 523 628,00 

PLYNOVY CHROMOTOGRAF 2003 2 839 610,00 

UA SPEKTROMETR SOLAAR M6 2003 1 973 604,00 

G257OA GC/MSD SYSTEM 2003 1 849 760,00 

DISKOVE POLE POWER STORE 2003 1 620 482,00 

USTREDNA TELEFONNI HIPATH 430 2003 1 465 521,00 

ANALYZATOR TOC-V-CSH 2003 1 234 133,00 
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Název přístroje/zařízení 
Rok 

pořízení 

Hodnota v roce pořízení 

[Kč] 

FLUORIMETRSPEX-FLUOROMAX 3 2003 1 020 964,00 

PRENOSNY AUTOM.VZORKOVAC AMERI 2003 907 297,00 

ANALYZATOR ECS 1200 AOX 2003 854 263,00 

T1 ANALYZATOR ECS 1200 AOX 2003 770 465,00 

DODAVKA A MONTAZ GASTRONOM. ZAR 2003 739 717,00 

ZARIZENI PRO GELOVOU CHROMATOG 2003 738 463,00 

SESTAVA PRO PRIPAV.CISTE VODY 2003 672 028,00 

TITRATOR AUTOMATICKY,TITRALAB 2003 662 356,00 

LYOFILIZACNI ZARIZENI CHRIST 2003 563 290,00 

SPERTROMETR AMA-254 S PRISLUSE 2003 520 326,00 

CHROMATOVRAF PLYNOVY A KAPALIN 2002 1 900 128,00 

CHROMATOGRAF 2002 1 723 291,00 

CHROMATOGRAF KAPALINOVY S PRIS 2001 2 092 208,00 

MIKROSKOP  BX41 SDIGIT. FOTOZ. 2001 619 212,00 

MERICI JEDNOTKY 90C10 2001 525 146,00 

KALIBRACNI ZARIZENI+VZDCH.FILT 2000 1 215 533,00 

PRISTROJE AOX,EOX,TOC DOC 2000 1 047 898,00 

LUMISTOX 300 2000 642 454,00 

LIOFILIZACNI ZARIZENI CHRIST A 2000 545 285,00 

METEREOLOGICKE STANICE 1999 950 995,00 

MIKROSKOP BX 60 1999 545 472,00 

POLNI FLUOROMETRY 1998 1 562 276,00 

OBNOVA KAPALINOVEHO CHROMATOGR 1998 1 379 997,00 

NAUTILUS C2000 1998 1 305 800,00 

METEOROLOGICKA STANICE SOMMER 1998 978 661,00 

PRISTROJ GENESIS 1998 556 086,00 

MIKROSKOP AXIOSKOP 20 1996 1 306 707,00 

HP 110 DIODE-ARRAY DETEKTOR 1996 857 414,00 

KAPALINOVY SCINTILACNI SPEKTRO 1994 5 293 057,00 
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Název přístroje/zařízení 
Rok 

pořízení 

Hodnota v roce pořízení 

[Kč] 

LIQUID CHROMATOGRAF+PUMP+DETEC 1994 1 093 415,00 

PLYNOVY CHROMATOGRAF FISONS 80 1994 864 561,00 

GAS CHROMATOGRAPH HP 5890,VCET 1994 797 002,00 

ION LIQUID CHROMATOGRAPH,VCETN 1994 670 469,00 

SAPROMAT 1991 783 584,00 

 

Jak je patrno z uvedené tabulky, tak od roku 2007, kdy začalo docházet k postupnému 

snižování institucionálních prostředků, dochází i ke snižování reprodukce přístrojů a zařízení. 

Tato skutečnost negativně zasahuje především laboratoře a je naprosto nezbytné začít 

urychleně provádět obnovu značné části uvedeného majetku. Kritická situace je především 

u kapalinového scintilačního spektrometru, na kterém závisí činnost radiologie. 

2.4 Řešené projekty VaVaI a dosažené výsledky v období 2012–2016 

2.4.1 Řešené projekty 

Počty řešených projektů výzkumu a vývoje v období 2012 – 2016, které byly financovány 

ze zdrojů uvedených v tabulce  6, jsou uvedeny v tabulce 8. 

Tabulka 8: Počty řešených projektů v období 2012–2016 

Řešené projekty 
Rok 

2012 2013 2014 2015 2016 

Projekty výzkumu a vývoje zahájené v daném roce 

(1. rok řešení) 

18 5 5 3 5 

Projekty výzkumu a vývoje probíhající v daném roce 

(2. až předposlední rok řešení) 

15 26 19 5 5 

Projekty výzkumu a vývoje ukončené v daném roce 

(poslední rok řešení) 

2 8 16 19 4 

Projekty výzkumu a vývoje řešené v daném roce celkem 35 39 40 27 14 

 

Dosažené výsledky byly získány z CEP (Centrální evidence projektů výzkumu, 

experimentálního vývoje a inovací), která je jednou z částí (datovou oblastí) informačního 

systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (IS VaVaI), ve které jsou 

shromažďovány informace o projektech výzkumu, vývoje a inovací podporovaných 

z veřejných prostředků podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního 
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vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon 

o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů. 

Seznam projektů evidovaných v CEP řešených v období 2012–2016 s uvedením celkové 

výše účelové podpory, účelové podpory připadající na VO a přehledu spolupříjemců je 

uveden v Příloze 1. 

2.4.2 Dosažené výsledky 

Počty dosažených výsledků uplatněných v Rejstříku informací ovýsledcích VaVaI (RIV) 

v období 2012–2016 v členění podle uvedených kategorií jsou uvedeny v tabulce 9. 

Tabulka 9: Počty dosažených výsledků za období 2012–2016 podle jednotlivých kategorií 

Kód 

(pod)druhu 

výsledku 

Název (pod)druhu výsledku 2012 2013 2014 2015 2016 

Publikační výsledky 

J Článek v odborném periodiku 63 45 39 32 38 

B Odborná kniha 4 2 8 7 4 

C Kapitola resp. kapitoly v odborné knize 1 5 2 3 1 

D Článek ve sborníku 38 47 43 32 25 

Výsledky aplikovaného výzkumu 

P Patent nebo jiný výsledek chráněný podle 

zvláštních právních předpisů 
0 1 1 0 1 

Z Poloprovoz, ověřená technologie, odrůda, plemeno 

Zpolop (Z/A) Poloprovoz 0 0 1 4 0 

Ztech (Z/B) Ověřená technologie 0 1 0 0 0 

Zodru (Z/C) Odrůda 0 0 0 0 0 

Zplem (Z/D) Plemeno 0 0 0 0 0 

F Výsledky s právní ochranou (užitný vzor, průmyslový vzor) 

Fprum (F/P) Průmyslový vzor 0 0 0 0 0 

Fuzit (F/U) Užitný vzor 2 2 3 4 14 

G Technicky realizované výsledky (prototyp, funkční vzorek) 

Gprot (G/A) Prototyp 0 1 1 1 0 

Gfunk (G/B) Funkční vzorek 0 4 2 4 0 



 

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce 

Dlouhodobá koncepce rozvoje výzkumné organizace na období 2018–2022 

Základní informace o výzkumné organizaci 

 

 

Stránka 40 z 357 

Kód 

(pod)druhu 

výsledku 

Název (pod)druhu výsledku 2012 2013 2014 2015 2016 

H Poskytovatelem realizované výsledky (výsledky promítnuté do právních 

předpisů a norem, do směrnic a předpisů nelegislativní povahy závazných 

v rámci kompetence příslušeného poskytovatele) 

Hleg (H/A) Výsledky promítnuté do právních předpisů a 

norem 
2 0 1 2 1 

Hneleg (H/B) Výsledky promítnuté do směrnic a předpisů 

nelegislativní povahy závazných v rámci 

kompetence příslušného poskytovatele 

0 1 1 1 0 

Hkonc (H/C) Výsledky promítnuté do schválených 

strategických a koncepčních dokumentů 

VaVaI orgánů státní nebo veřejné správy 

0 0 0 0 2 

N Certifikované metodiky, léčebné postupy, památkové postupy, specializované 

mapy s odborným obsahem 

Nmet (N/A) Uplatněná certifikovaná metodika 6 3 23 11 3 

Nlec (N/B) Léčebný postup 0 0 0 0 0 

Npam (N/C) Památkový postup 0 0 0 0 0 

Nmap (N/D) Specializovaná mapa s odborným obsahem 2 3 3 19 6 

R Software 2 1 3 2 0 

V Výzkumná zpráva obsahující utajované informace nebo souhrnná výzkumná 

zpráva 

Vsouhrn 

(V/S) 

Souhrnná výzkumná zpráva 
0 1 0 0 0 

V (V/U) Výzkumná zpráva obsahující utajované 

informace 
0 1 0 0 0 

Ostatní výsledky 

A Audiovizuální tvorba 3 0 0 2 3 

E Uspořádání (zorganizování) výstavy 0 0 0 1 1 

M Uspořádání (zorganizování) konference 0 0 1 2 0 

W Uspořádání (zorganizování) workshopu 0 2 3 1 1 

O Ostatní výsledky, které nelze zařadit do 

žádného z výše uvedených druhů výsledku 
8 6 13 17 5 
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Počty dosažených výsledků byly získány z  Rejstříku informací o výsledcích VaVaI (RIV), 

který je jednou z částí (datovou oblastí) informačního systému výzkumu, experimentální 

vývoje a inovací (IS VaV), ve které jsou shromažďovány informace o výsledcích projektů 

výzkumu a vývoje a výzkumných záměrů podporovaných z veřejných prostředků podle 

zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně 

některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších 

předpisů. Údaje do RIV předávají poskytovatelé účelové a institucionální podpory 

z veřejných prostředků, kterými jsou správci příslušných kapitol státního rozpočtu. 

Seznam uplatněných výsledků evidovaných v RIV za období 2012–2016 podle jednotlivých 

kategorií je uveden v Příloze 2. 

2.5 Odborná podpora poskytovaná státní správě v období 2012–2016 

Významné činnosti v oblasti poskytování odborné podpory (OP) státní správě představují 

úkoly, které jsou řešeny v rámci skupiny řešených projektů nazvané Podpora výkonu státní 

správy (PVSS). Odbornou podporu poskytuje VÚV TGM, v.v.i., pouze svému zřizovateli, 

kterým je MŽP. 

Přehled činností v rámci PVSS vykonávaných v období 2012–2016 je uveden v tabulce 10. 

U jednotlivých činností (úkolů) je uvedeno, zda jde o odbornou podporu: 

 pro kterou musí VO provádět vlastní výzkum, 

 založenou na externím výzkumu (výzkumu prováděném mimo VO), 

 pro kterou není nutno provádět výzkum. 

 

Tabulka 10: Přehled činností v oblasti poskytování odborné podpory státní správě 

Název úkolu (činnosti v oblasti poskytování 

odborné podpory (OP) státní správě 

(řizovateli (MŽP)) 

Rok 

OP, pro kterou 

musí VO 

provádět 

vlastní výzkum 

OP založená na 

externím výzkumu 

(prováděném mimo 

VO) 

OP, pro 

kterou není 

nutno 

provádět 

výzkum 

Odborná podpora při transpozici směrnice 

2006/118/ES o ochraně podzemních vod před 

znečištěním a zhoršováním stavu 

2012 X 
  

Implementace směrnice EU o vyhodnocování 

a zvládání povodňových rizik 
2012 X 

  

Registr průmyslových zdrojů znečištění – část 

nebezpečné látky 
2012 X X 

 

Revize vymezení zranitelných oblastí pro 

nitrátovou směrnici včetně podpory reportingu 
2012 X 

  

Podpora MŽP v oblasti ochrany vod se 2012 X X 
 

http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=858
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Název úkolu (činnosti v oblasti poskytování 

odborné podpory (OP) státní správě 

(řizovateli (MŽP)) 

Rok 

OP, pro kterou 

musí VO 

provádět 

vlastní výzkum 

OP založená na 

externím výzkumu 

(prováděném mimo 

VO) 

OP, pro 

kterou není 

nutno 

provádět 

výzkum 

zaměřením na problematiku nebezpečných 

látek 

Správa a vývoj DIBAVOD 2012 X X 
 

Registry bodových zdrojů znečištění a 

databáze Projekty ochrany vod 2010 
2012 

  
X 

Odborná podpora k přípravě legislativních 

změn v oblasti ochrany vod 
2012 X X 

 

Koupací vody - odborná podpora reportingu 2012 X X 
 

Kontrola vlivu JE Temelín na hydrosféru 2012 X 
  

Pilotní plán pro zvládání povodňových rizik 2012 

  
X 

Interkalibrace a související činnosti včetně 

podpory WG A 
2012 X X 

 

Provoz evidencí ISVS VODA a informační 

podpora aplikace kombinovaného způsobu 

stanovení emisních limitů 

2012 X 
  

Bilance, kontrola a hodnocení v oblasti 

ochrany množství a jakosti vod 
2012 X 

  

Souhrnné informace o vodách České republiky 2012 

  
X 

Zpracování dat stanovených záplavových 

území za období 1.1.2012-30.11.2012 
2012 

  
X 

Podpora předávání informací mezinárodním 

komisím v oblasti GIS 
2012 X X 

 

Podpora účasti ČR v aktivitách Mezinárodní 

komise pro ochranu Dunaje (MKOD) 
2012 X X 

 

Spolupráce na hraničních vodách se 

Slovenskou republikou 
2012 

 
X 

 

Podpora účasti ČR v aktivitách Stálého výboru 

Sasko a Stálého výboru Bavorsko Česko-

německé komise pro hraniční vody 

2012 X 
  

Spolupráce na hraničních vodách s 

Rakouskem 
2012 X X 

 

Podpora účasti ČR v aktivitách Mezinárodní 

komise pro ochranu Labe (MKOL) 
2012 X 

  

Podpora účasti ČR v aktivitách Mezinárodní 

komise pro ochranu Odry před znečištěním 

(MKOOpZ) 

2012 X X 
 

Spolupráce na hraničních vodách s Polskem 2012 X 
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Název úkolu (činnosti v oblasti poskytování 

odborné podpory (OP) státní správě 

(řizovateli (MŽP)) 

Rok 

OP, pro kterou 

musí VO 

provádět 

vlastní výzkum 

OP založená na 

externím výzkumu 

(prováděném mimo 

VO) 

OP, pro 

kterou není 

nutno 

provádět 

výzkum 

Podpora účasti ČR v aktivitách MKOL 2013 X 
  

Podpora účasti ČR v aktivitách MKOD 2013 X X 
 

Podpora účasti ČR v aktivitách MKOOpZ 2013 X X 
 

Podpora účasti ČR v aktivitách Stálého výboru 

Sasko a Stálého výboru Bavorsko Česko - 

německé komise pro hraniční vody 

2013 X X 
 

Tvorba a údržba datových zdrojů, podpora 

datových a mapových výstupů reportingu, 

MKOL, MKOD a MKOOpZ 

2013 X X 
 

Spolupráce na hraničních vodách s Polskem 2013 X 
  

Spolupráce na hraničních vodách s 

Rakouskem 
2013 X X 

 

Spolupráce na hraničních vodách se 

Slovenskou republikou 
2013 X X 

 

Reporting podle čl. 15 - ČOV 2013 

  
X 

Reporting dat z povodňového mapování 2013 

  
X 

Aktualizace ochranných pásem vodních zdrojů 2014 X X 
 

Odborná podpora legislativních předpisů v 

rámci vodního hospodářství 
2014 X X 

 

Zpracování metodik, týkajících se minimálních 

zůstatkových průtoků 
2014 X 

  

Reporting koupacích vod - aktualizace 

vymezení 
2014 X X 

 

Reporting rybných vod - aktualizace vymezení 2014 X X 
 

Reporting nitrátové směrnice a zranitelné 

oblasti 
2014 X 

  

Reporting podle čl. 15 - ČOV 2014 

  
X 

Reporting dat z povodňového mapování 2014 

  
X 

Odborná podpora při vyhodnocování a 

zvládání povodňových rizik 
2014 X 

  

Mezinárodní spolupráce (Podpora účasti ČR v 

aktivitách Mezinárodní komise pro ochranu 

Labe (MKOL)) 

2014 X X 
 

Mezinárodní spolupráce (Podpora účasti ČR v 

aktivitách Mezinárodní komise pro ochranu 
2014 X X 
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Název úkolu (činnosti v oblasti poskytování 

odborné podpory (OP) státní správě 

(řizovateli (MŽP)) 

Rok 

OP, pro kterou 

musí VO 

provádět 

vlastní výzkum 

OP založená na 

externím výzkumu 

(prováděném mimo 

VO) 

OP, pro 

kterou není 

nutno 

provádět 

výzkum 

Dunaje (MKOD)) 

Mezinárodní spolupráce (Podpora účasti ČR v 

aktivitách Mezinárodní komise pro ochranu 

Odry před znečištěním (MKOOpZ)) 

2014 X X 
 

Mezinárodní spolupráce (Podpora účasti ČR v 

aktivitách Stálého výboru Sasko a Stálého 

výboru Bavorsko Česko – německé komise 

pro hraniční vody) 

2014 X X 
 

Mezinárodní spolupráce (Spolupráce na 

hraničních vodách s Polskem) 
2014 X 

  

Mezinárodní spolupráce (Spolupráce na 

hraničních vodách s Rakouskem) 
2014 X X 

 

Mezinárodní spolupráce (Spolupráce na 

hraničních vodách se Slovenskou republikou) 
2014 X X 

 

Mezinárodní spolupráce (Podpora reportingu v 

rámci mezinárodních komisí MKOL, MKOD, 

MKOOpZ) 

2014 X X 
 

Interkalibrace pro hodnocení biologických 

složek 
2014 X X 

 

Zpráva o stavu vodního hospodářství ČR - 

komplexní příprava podkladů v oblasti 

zajišťované MŽP - každoročně 

2014 

  
X 

Radiační monitorovací síť MMKV 2014 

  
X 

Zpracování zprávy pro EK o změnách 

všeobecných a vodohospodářských 

charakteristik povodí 

2014 X 
  

Reporting emisí do vodního prostředí 2014 X X 
 

Bilance, kontrola a hodnocení v oblasti 

ochrany množství a jakosti vod 
2014 X 

  

Komplexní datová základna skutečného 

vypouštění emisí do vodního prostředí v 

České republice 

2014 X 
  

Příprava kartografického výstupu Základní 

vodohospodářské mapy 1: 50 000 
2014 X X 

 

Aktualizace ochranných pásem vodních zdrojů 2015 X X 
 

Odborná podpora legislativních předpisů v 

rámci vodního hospodářství 
2015 X X 

 

Zpracování metodik, týkajících se minimálních 2015 X 
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Název úkolu (činnosti v oblasti poskytování 

odborné podpory (OP) státní správě 

(řizovateli (MŽP)) 

Rok 

OP, pro kterou 

musí VO 

provádět 

vlastní výzkum 

OP založená na 

externím výzkumu 

(prováděném mimo 

VO) 

OP, pro 

kterou není 

nutno 

provádět 

výzkum 

zůstatkových průtoků 

Reporting koupacích vod - aktualizace 

vymezení 
2015 X X 

 

Odborná podpora monitoringu a hodnocení 

stavu povrchových a podzemních vod 
2015 X X 

 

Revize vymezení zranitelných oblastí pro 

nitrátovou směrnici včetně podpory reportingu 
2015 X 

  

Reporting dle čl. 15 a čl. 17 Směrnice Rady č. 

91/271/EHS 
2015 

  
X 

Analýza současného stavu informačního 

systému ARROW z pohledu plnění požadavků 

WFD a návrh opatření k zajištění jeho plné 

funkčnosti 

2015 X X 
 

Odborná podpora při vyhodnocování a 

zvládání povodňových rizik 
2015 X 

  

Podpora účasti ČR v aktivitách Mezinárodní 

komise pro ochranu Labe (MKOL) 
2015 X X 

 

Podpora účasti ČR v aktivitách Mezinárodní 

komise pro ochranu Dunaje (MKOD) 
2015 X X 

 

Podpora účasti ČR v aktivitách Mezinárodní 

komise pro ochranu Odry před znečištěním 

(MKOOpZ) 

2015 X X 
 

Podpora účasti ČR v aktivitách Stálého výboru 

Sasko a Stálého výboru Bavorsko Česko – 

německé komise pro hraniční vody 

2015 X X 
 

Spolupráce na hraničních vodách s Polskem 2015 X 
  

Spolupráce na hraničních vodách s 

Rakouskem 
2015 X X 

 

Spolupráce na hraničních vodách se 

Slovenskou republikou 
2015 X X 

 

Interkalibrace pro hodnocení biologických 

složek 
2015 X X 

 

Zpráva o stavu vodního hospodářství ČR - 

komplexní příprava podkladů v oblasti 

zajišťované MŽP 

2015 

  
X 

Radiační monitorovací síť MMKV 2015 

  
X 

Zpracování zprávy pro EK o změnách 

všeobecných a vodohospodářských 

charakteristik povodí 

2015 X 
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Název úkolu (činnosti v oblasti poskytování 

odborné podpory (OP) státní správě 

(řizovateli (MŽP)) 

Rok 

OP, pro kterou 

musí VO 

provádět 

vlastní výzkum 

OP založená na 

externím výzkumu 

(prováděném mimo 

VO) 

OP, pro 

kterou není 

nutno 

provádět 

výzkum 

Reporting emisí do vodního prostředí 2015 X X 
 

Bilance, kontrola a hodnocení v oblasti 

ochrany množství a jakosti vod 
2015 X 

  

Komplexní datová základna skutečného 

vypouštění emisí do vodního prostředí v 

České republice 

2015 X 
  

Datová podpora výkonu státní správy v oblasti 

vodního hospodářství a příprava 

kartografických výstupů 

2015 X X 
 

Metodická příprava analýz pevných matric 

tekoucích vod v laboratořích VÚV TGM 
2015 X X 

 

Propagační podpora MŽP a jeho rezortních 

organizací 
2015 

  
X 

Technické zabezpečení skládek 2015 

  
X 

Identifikace a charakterizace odpadů, které 

bude zakázáno skládkovat 
2015 

  
X 

Současná situace v oblasti výkupu kovových 

odpadů v České republice 
2015 

  
X 

Aktualizace ochranných pásem vodních zdrojů 2016 X X 
 

Odborná podpora legislativních předpisů v 

rámci vodního hospodářství 
2016 X X 

 

Monitoring vod ve vybraných lokalitách 

soustavy Natura 2000 (chráněných oblastech 

ve smyslu § 23a odst. 1 písm. c) zákona č. 

254/2001 Sb.) s výskytem druhů limitovaných 

jakostí vody 

2016 X 
  

Reporting koupacích vod - aktualizace 

vymezení 
2016 X X 

 

Odborná podpora monitoringu a hodnocení 

stavu povrchových a podzemních vod 
2016 X X 

 

Revize vymezení zranitelných oblastí pro 

nitrátovou směrnici včetně podpory reportingu 
2016 X 

  

Reporting dle čl. 15 a čl. 17 Směrnice Rady č. 

91/271/EHS 
2016 

  
X 

Vyhodnocení vlivu splouvání Jizery a 

Ploučnice a návrh případných podmínek 

regulace (EVL lokality chráněné dle WFD) 

2016 X 
  

Odborná podpora při vyhodnocování a 

zvládání povodňových rizik 
2016 X 
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Název úkolu (činnosti v oblasti poskytování 

odborné podpory (OP) státní správě 

(řizovateli (MŽP)) 

Rok 

OP, pro kterou 

musí VO 

provádět 

vlastní výzkum 

OP založená na 

externím výzkumu 

(prováděném mimo 

VO) 

OP, pro 

kterou není 

nutno 

provádět 

výzkum 

Podpora účasti ČR v aktivitách mezinárodní 

komise pro ochranu Labe (MKOL) 
2016 X X 

 

Podpora účasti ČR v aktivitách mezinárodní 

komise pro ochranu Dunaje (MKOD) 
2016 X X 

 

Podpora účasti ČR v aktivitách mezinárodní 

komise pro ochranu Odry před znečištěním 

(MKOOpZ) 

2016 X X 
 

Podpora účasti ČR v aktivitách Stálého výboru 

Sasko a Stálého výboru Bavorsko Česko – 

německé komise pro hraniční vody 

2016 X X 
 

Spolupráce na hraničních vodách s Polskem 2016 X 
  

Spolupráce na hraničních vodách s 

Rakouskem 
2016 X X 

 

Spolupráce na hraničních vodách se 

Slovenskou republikou 
2016 X X 

 

Interkalibrace pro hodnocení biologických 

složek 
2016 X X 

 

Zpráva o stavu vodního hospodářství ČR - 

komplexní příprava podkladů v oblasti 

zajišťované MŽP 

2016 

  
X 

Radiační monitorovací síť MMKV 2016 

  
X 

Bilance, kontrola a hodnocení v oblasti 

ochrany množství a jakosti vod 
2016 X 

  

Reporting emisí do vodního hospodářství 2016 X X 
 

Datová podpora výkonu státní správy v oblasti 

vodního hospodářství a příprava 

kartografických výstupů 

2016 X X 
 

Příprava podkladů pro vyhlášku dle zmocnění 

připravované novely vodního zákona, pro 

stavbu a podmínky provozu odlehčovacích 

komor na jednotné kanalizaci 

2016 

 
X 

 

Propagační podpora MŽP a jeho rezortních 

organizací 
2016 

  
X 

Aktualizace metodik vzorkování rybích 

společenstev a hodnocení ekologického stavu 

- biologické složky ryby pro velké řeky 

2016 X 
  

Podpora činností v procesu plánování v oblasti 

vod 
2016 X X 
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Název úkolu (činnosti v oblasti poskytování 

odborné podpory (OP) státní správě 

(řizovateli (MŽP)) 

Rok 

OP, pro kterou 

musí VO 

provádět 

vlastní výzkum 

OP založená na 

externím výzkumu 

(prováděném mimo 

VO) 

OP, pro 

kterou není 

nutno 

provádět 

výzkum 

Reporting plánů pro zvládání povodňových 

rizik 
2016 

  
X 

Datová podpora výkonu státní správy v oblasti 

vodního hospodářství a příprava 

kartografických výstupů ve vazbě na OPŽP 

2016 X X 
 

Zpracování zprávy pro EK o změnách 

všeobecných a vodohospodářských 

charakteristik povodí 

2016 X 
  

Podpora při revizi postupů vyhodnocování 

faktických povodňových škod v ČR 
2016 X 

  

Činnosti k podpoře výkonu státní správy v 

problematice sucho 
2016 X X 

 

Komplexní datová základna skutečného 

vypouštění emisí do vodního prostředí v 

České republice 

2016 X 
  

Zpracování metodik týkajících se minimálních 

zůstatkových průtoků 
2016 X X 

 

 

2.6 Spolupráce s jinými subjekty v období 2012–2016 

Spolupráce VO s jinými subjekty v oblasti výzkumu a vývoje probíhající v období 2012–2016 

je uvedena v tabulce 11. 

Tabulka 11: Spolupráce v období 2012–2016 

Název projektu / aktivity Partner 
Období 

trvání 

Mezinárodní spolupráce 

Mezinárodní komise pro ochranu Odry před 

znečištěním 

Ministerstvo životního prostředí 

Polska, Spolkové ministerstvo 

životního prostředí, ochrany přírody 

a bezpečnosti reaktorů Německa 

1999–

2017 

Mezinárodní komise pro ochranu Labe členské organizace trvalá 

činnost 

Mezinárodní komise pro ochranu Dunaje členské organizace trvalá 

činnost 

Česko-německá komise pro hraniční vody, Sächsisches Landesamt für trvalá 
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Název projektu / aktivity Partner 
Období 

trvání 

Stálý výbor Sasko Umwelt, Landwirtschaft und 

Geologie 

činnost 

Česko-polská komise pro hraniční vody Ministerstvo životního prostředí 

Polska 

trvalá 

činnost 

Česko-rakouská komise pro hraniční vody Spolkové ministerstvo zemědělství, 

lesnictví, životního prostředí a 

vodního hospodářství Rakouské 

republiky 

trvalá 

činnost 

Effect based Tools-Technical Report, 

Estrogen monitoring project 

Swiss Centre for Applied 

Ecotoxicology, Švýcarsko 

2013–

2017 

Poznej tajemství vědy Akademia Górniczo-Hutnicza, 

Polsko 

2014–

2015 

Členství, vzájemná spolupráce EurAqua  2004–

2016 

Spolupráce na vývoji ISO normy pro 

stanovení genotoxicity 

Bundesanstalt für Gewässerkunde, 

Německo 

2010–

2012 

Spolupráce na vývoji norem pro stanovení 

ekotoxicity stavebních materiálů 

Hydrotox GmbH, Německo 2015–

2017 

Zhodnocení možností zlepšování kvality 

povrchové a podzemní vody z hlediska 

zátěže živinami a farmaky v malých 

povodích (7F14341) 

Česká zemědělská univerzita 

v Praze 

2014–

2016 

Vodní zdroje 2014–

2016 

Bioforsk – the Norwegian Institute 

for Agricultural and Environmental 

Research, Norway 

2014–

2016 

Výzkumný ústav meliorací a 

ochrany půdy, v.v.i. 

2014–

2016 

Národní spolupráce 

Dokumentace, pasportizace, archivace a 

návrhy konverzí komínových vodojemů jako 

ohrožené skupiny památek industriálního 

dědictví na území České republiky, 

vzájemná odborná spolupráce  

ČVUT v Praze, Fakulta stavební 2013–

2015 

Stanovení množství nelegálních drog a 

jejich metabolitů v komunálních odpadních 

vodách - nový nástroj pro doplnění údajů o 

ACCENDO – Centrum pro vědu a 

výzkum, z.ú. 

2013 
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Název projektu / aktivity Partner 
Období 

trvání 

spotřebě drog v České republice 

(VG20122015101) 

Poznej tajemství vědy (EE2.3.45.0019) ACCENDO – Centrum pro vědu a 

výzkum, z.ú. 

2014–

2015 

Vysoká škola podnikání a práva 2014–

2015 

Vzájemná odborná spolupráce v oblasti 

industriálního dědictví se zaměřením na 

oblast vodního hospodářství 

Výzkumné centrum průmyslového 

dědictví FA ČVUT v Praze 

2012–

2016 

Vzájemná odborná spolupráce v oblasti 

využívání odpadů jako paliv 

Výzkumný ústav pro hnědé uhlí 

a.s. 

2012–

2016 

Emise a jejich dopad na vodní prostředí 

(QJ1220346) 

Povodí Vltavy, s.p. 2012–

2014 

Erozní smyv – zvýšené riziko ohrožení 

obyvatel a jakosti vody v souvislosti s 

očekávanou změnou klimatu 

(VG20122015092) 

ČVUT v Praze, Fakulta stavební, 

Katedra hydromeliorací a 

krajinného inženýrství 

2012–

2015 

Metody optimalizace návrhu opatření v 

povodí vodních nádrží vedoucí k účinnému 

snížení jejich eutrofizace (TA02020808) 

Povodí Ohře, s.p. 2012–

2015 

ČVUT v Praze 2012–

2015 

Zpracování Souhrnné vodní bilance podniky Povodí, s.p. 2012–

2016 

Zpráva o stavu vodního hospodářství ČR podniky Povodí, s.p. 2012–

2016 

Klasifikace přesnosti vymezení stávajících 

záplavových území v ČR a zapracování 

výsledků do metodiky pro jejich vymezování 

(VG20102014010) 

HYDRO EXPERT s.r.o. 2010–

2015 

Hydrosoft Veleslavín s.r.o. 2010–

2015 

Vodní rekreace – koupání v přírodních 

koupalištích a dalších povrchových vodách 

(TD020161) 

Státní zdravotní ústav 2014–

2015 

Hodnocení účinnosti akčního programu 

formou detailního monitoringu dopadu 

implementace nitrátové směrnice na kvalitu 

vod 

Výzkumný ústav rostlinné výroby, 

v.v.i. 

2015 
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Název projektu / aktivity Partner 
Období 

trvání 

Metodika účinnosti akčního programu 

(detailní monitoring) 

Výzkumný ústav meliorací a 

ochrany půdy 

2014 

Výzkumný ústav rostlinné výroby, 

v.v.i. 

2014 

Zhotovení druhé verze modelu proudění 

podzemních vod 

Masarykova univerzita v Brně 2016 

Zpracování II. etapy Generelu vodního 

hospodářství 

Mendelova univerzita 2016 

Možnosti kompenzace negativních dopadů 

klimatické změny na zásobování vodou a 

ekosystémy využitím lokalit vhodných pro 

akumulaci povrchových vod (TA04020501) 

Česká zemědělská univerzita v 

Praze 

2014–

2017 

Zajištění dostupnosti vodních zdrojů ve 

vybraných oblastech Karlovarského kraje 

(QJ1520318) 

Povodí Ohře, s.p. 2015–

2018 

Specifika zajištění jakosti pitné vody při 

zásobování obyvatelstva malých obcí 

z místních vodních zdrojů (TA02020184) 

Geotest, a.s. 2012–

2015 

Podpora dlouhodobého plánování a návrhu 

adaptačních opatření v oblasti vodního 

hospodářství v kontextu změn klimatu 

(TA02020320) 

Vodohospodářský rozvoj a 

výstavba, a.s. 

2012–

2015 

Český hydrometeorologický ústav 2012–

2015 

Udržitelné využívání vodních zdrojů 

v podmínkách klimatických změn 

(TA01020508) 

Povodí Vltavy, s.p. 2011–

2014 

Povodí Ohře, s.p. 2011–

2014 

Povodí Labe, s.p. 2011–

2014 

Návrh koncepce řešení krizové situace 

vyvolané výskytem sucha a nedostatkem 

vody na území ČR (VG20102014038) 

Česká zemědělská univerzita v 

Praze 

2010–

2014 

Spolupráce na fyzikálním modelovém 

výzkumu úpravy plavební kynety pod PS 

Děčín 

ČVUT v Praze, Fakulta stavební 2016–

2017 

Kontrola vnitřních stavů systému při 

kontinuálních simulacích četnosti povodní 

Ústav fyziky atmosféry AV ČR, 2013 



 

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce 

Dlouhodobá koncepce rozvoje výzkumné organizace na období 2018–2022 

Základní informace o výzkumné organizaci 

 

 

Stránka 52 z 357 

Název projektu / aktivity Partner 
Období 

trvání 

na základě terénních dat o nasycenosti 

povodí (PI209/11/2045) 

v.v.i. 

Retenční potenciál pramenných oblastí ve 

vztahu k hydrologickým extrémům 

Univerzita Karlova v Praze, 

Přírodovědná fakulta 

2013–

2017 

Ochrana našich neohroženějších biotopů – 

mokřadů a stepí – prostřednictvím 

pozemkových spolků (EHP- CZ02-OV-1-

043-2015) 

Český svaz ochránců přírody 2015–

2016 

Progresivní technologie ochrany ŽP a 

efektivního hospodaření s vodou v malých 

povodích (TA01020219) 

GIS-GEOINDUSTRY, s.r.o. 2011–

2013 

Vývoj přístroje a metodiky na kontinuální 

stanovení vodní hodnoty sněhu v terénu 

(TA01020673) 

Výzkumný ústav lesního 

hospodářství a myslivosti, v.v.i. 

2011–

2014 

Zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti 

propustků s ohledem převádění 

povodňových průtoků (TA04030373) 

Pöyry Environment a.s. 2014–

2016 

ČVUT v Praze, Fakulta stavební 2014–

2016 

Spolupráce s uživateli výsledků 

Podpora výkonu státní správy Ministerstvo životního prostředí, 

Odbor ochrany vod 

2012–

2017 

Tvorba metodických postupů pro hodnocení 

stavu vod 

Státní podniky Povodí 2012–

2017 

Vzájemné konzultace a realizace 

hodnocení na základě konkrétních 

požadavků 

Česká inspekce životního 

prostředí, oblastní inspektorát 

Ostrava, oddělení ochrany vod 

2012–

2017 

Vzájemné konzultace a realizace 

hodnocení na základě konkrétních 

požadavků 

Krajský úřad Moravskoslezského 

kraje, odbor životního prostředí 

a zemědělství, oddělení vodního 

hospodářství 

2012–

2017 

Vzájemné konzultace a realizace 

hodnocení na základě konkrétních 

požadavků 

Magistrát města Ostrava, odbor 

ochrany životního prostředí 

2012–

2017 

Emise a jejich dopad na vodní prostředí 

(QJ1220346) 

Povodí Vltavy, s.p. 2012–

2014 

Povodí Ohře, s.p. 2012–
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Název projektu / aktivity Partner 
Období 

trvání 

2014 

Povodí Moravy, s.p. 2012–

2014 

Povodí Labe, s.p. 2012–

2014 

Povodí Odry, s.p., 2012–

2014 

Metody optimalizace návrhu opatření v 

povodí vodních nádrží vedoucí k účinnému 

snížení jejich eutrofizace (TA02020808) 

Povodí Ohře, s.p. 2012–

2015 

Dokumentace, pasportizace, archivace a 

návrhy konverzí komínových vodojemů jako 

ohrožené skupiny památek industriálního 

dědictví na území České republiky 

(DF13P01OVV021) 

Ústav geoniky AV ČR, v.v.i. 2013–

2015 

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro 

krajinu a okrasné zahradnictví, 

v.v.i. 

2013–

2015 

Moravský zemský archiv v Brně 2013–

2015 

Povodí Moravy, s.p. 2013–

2015 

Uplatnění certifikované metodiky 

zpracované v rámci řešení projektu 

(QH81331): Metodika posuzování dopadů 

klimatické změny a navrhování adaptačních 

opatření ve vodním hospodářství 

Vodohospodářský rozvoj a 

výstavba, a.s. 

2013–

2017 

Uplatnění certifikované metodiky 

zpracované v rámci řešení projektu 

(TA01020670): Metodické postupy pro 

pořizování, zpracování a využívání dat o 

jakosti surové povrchové a podzemní vody 

Povodí Vltavy, s.p. 2013–

2017 

Progresivní technologie ochrany ŽP a 

efektivního hospodaření s vodou v malých 

povodích (TA01020219) 

GIS-GEOINDUSTRY, s.r.o. 2014–

2017 
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III. Celkový cíl DKRVO za celou výzkumnou organizaci, jeho 

vazby na Koncepci VaV MŽP a financování 

3 Předpokládaný vývoj výzkumné organizace 

VÚV TGM., v.v.i., byl zřízen a doposud existuje jako jediná platforma komplexně zajišťující 

aplikovaný vodohospodářský a vodárenský výzkum v ČR. Rovněž se významně podílí 

na výzkumu a přípravě legislativních podkladů v rámci hospodaření s odpady a obaly. 

V tomto smyslu je jeho činnost nenahraditelná.  

Hlavní činností ústavu je podle zřizovací listiny podpora činnosti státní správy (především 

MŽP) v oblasti vodního hospodářství, životního prostředí ČR a hospodaření s odpady. 

Zvýšení institucionální podpory by zabezpečilo lepší výkon této podpory činností státní 

správy, především v průběžných činnostech a kontinuálně pokračujících či opakujících se 

aktivitách. To by znamenalo mnohem lepší informovanost státní správy a také větší komfort 

ve vzájemné komunikaci, protože by byly standardní činnosti, které MŽP potřebuje pro svou 

správní, rozhodovací a plánovací činnost, zajišťovány v rámci běžné činnosti ústavu 

v rozsahu dle dohody se zřizovatelem. V současné době jsou i tyto potřebné činnosti 

zajišťovány jen ad hoc na časově omezeném smluvním základě. 

V rámci rozvoje VÚV TGM, v.v.i., v příštích pěti letech by šlo zejména o následující činnosti: 

 komplexní výzkum extrémních hydrologických jevů (povodně, sucho) na povrchových 

i podzemních vodách, 

 každoroční vyhodnocování hydrologické bilance na vodní útvary povrchových a 

podzemních vod (ve spolupráci s ČHMÚ), a to včetně hodnocení dopadů extrémních 

hydrologických jevů (povodně, sucho) na vodní zdroje a stav vody v krajině, 

 návrhy konkrétních adaptačních opatření na změnu klimatu ve vodním hospodářství, 

ochraně životního prostředí, zemědělství a dalších oblastech národního hospodářství, 

průběžné vyhodnocování efektů již realizovaných opatření a odborná podpora 

hodnocení předložených návrhů a projektů zavádějících adaptační opatření do praxe, 

 soustavné vyhodnocování dat potřebných pro plánování v oblasti vod a plnění 

požadavků Rámcové směrnice o vodě 2000/60/ES, Nitrátové směrnice 91/676/EHS a 

dalších evropských směrnic, správa a údržba souvisejících databází (jakost surové 

vody podle vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., 

o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů 

(zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů), 

 zachování provozu a další rozvoj jediné kalibrační stanice hydrometrických zařízení 

v ČR (ČKSVV, http://cksvv.vuv.cz), 

 zachování, správa a další rozvoj hydroekologického informačního systému VÚV TGM 

(HEIS VÚV, http://heis.vuv.cz/), 

http://cksvv.vuv.cz/
http://heis.vuv.cz/
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 zachování, správa a další rozvoj digitální databáze vodohospodářských dat 

(DIBAVOD, www.dibavod.cz), 

 vývoj a správa hydrologického bilančního numerického modelu pro výpočet 

přírodních zdrojů povrchových a podzemních vod (BILAN), 

 zajištění dlouholeté nezávislé kontroly v oblasti radioaktivních látek v okolí jaderných 

elektráren a hodnocení výběru nových lokalit jaderných zdrojů (mimo jiné je nutné 

modernizovat stávající přístrojové vybavení pro analýzy tritia v přírodních vodách 

(srážkových, povrchových, podzemních) za extrémně nízké meze detekce), 

 zajištění provozu a další rozvoj akreditované Zkušební laboratoře 

vodohospodářských zařízení (ZLVZ, testování domovních ČOV a dalších zařízení 

pro nakládání s odpadními vodami), 

 znovuobnovení zajišťování odborné podpory a výzkumu v oblasti nakládání s odpady 

pro Ministerstvo životního prostředí, které dříve zajišťovalo Centrum pro hospodaření 

s odpady (CeHO, http://www.ceho.cz). Jde především o výzkum, vývoj, aplikaci a 

hodnocení metod pro nakládání s odpady, dále vytváření podpůrných mechanismů 

pro prosazování principů ochrany zdraví a životního prostředí v celém cyklu 

nakládání s odpady, zkoušení, hodnocení a charakterizace odpadů, ověřování 

skutečných vlastností odpadů a sledování celého procesu nakládání s odpady, 

prosazování prevence vzniku a minimalizace množství odpadů a jejich nebezpečných 

vlastností, prosazování nových směrů vyplývajících z legislativních změn; 

 znovuobnovení komplexního vodárenského výzkumu. 

 

V rámci výzvy zřizovatele k předkládání pracovní verze žádosti předem definovaného 

projektu za účelem jeho předložení ke schválení Poradě vedení MŽP bylo poskytnuto 9 

návrhů projektů, které ústav navrhuje k řešení v rámci programů EHP fondy 2014–2021 a 

Norské fondy 2014–2021 a které by mohly být v případě jejich schválení Kanceláří 

finančních mechanismů v Bruselu řešeny v období 2018–2021. Jde o tyto návrhy: 

 Vývoj nástrojů pro sledování antropogenních vlivů způsobených vybranými prioritními 

látkami, specifickými znečišťujícími látkami a emergentními polutanty za účelem 

dosažení dobrého stavu povrchových vod, 

 Mikroplasty v povrchových vodách na území ČR, 

 Využití moderních informačních systémů ve vodním hospodářství, 

 Dopady provozu jaderných zařízení na hydrosféru v podmínkách klimatické změny, 

 Harmonizace nakládání s vodami ve vztahu k ekologickému stavu toků, 

 Vliv umělého zasněžování na hydrosféru a na vodu vázané ekosystémy, 

 Malý a velký koloběh vody Střední Evropy v kontextu měnícího se klimatu, 

 Komplexní nástroje hodnocení malých vodních nádrží pro zmírnění negativních 

dopadů povodní a sucha a  

http://www.dibavod.cz/
http://www.ceho.cz/
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 Efektivní opatření na zajištění volné migrace. 

 

3.1 Celkový cíl DKRVO 

Cíl 

Základním celkovým cílem koncepce z hlediska postavení ústavu v oblasti VaVaI je: 

 být špičkovým evropským výzkumným, expertním a konzultačním ústavem v oblasti 

vodního hospodářství a nakládání s odpady, 

 být respektovaným partnerem pro zahraniční subjekty při řešení výzkumných ale i 

komerčních projektů a  

 být spolehlivým nestranným partnerem státní správě a místní samosprávě při řešení 

problémů v oboru činnosti ústavu. 

 

Naplnění uvedeného cíle bude sledováno prostřednictvím plnění uvedených indikátorů:  

 tvorba a publikování plánovaných výsledků, 

 příprava a zpracování strategických a koncepčních materiálů pro státní správu a 

samosprávu, 

 zpracování metodických podkladů, studií, posudků a zpráv s využitím výsledků 

výzkumné činnosti, 

 zpracování podkladů pro legislativní a standardizační činnost, 

 smluvní (komerční) výzkum, resp. řešení projektů mimo zákon č. 130/2002 Sb. 

ve znění pozdějších předpisů, a to na národní i mezinárodní úrovni. 

 

Za účelem naplnění cílů této koncepce bude VÚV TGM, v.v.i., stejně jako dosud nadále 

spolupracovat na národní úrovni především s Ministerstvem životního prostředí a dalšími 

ústředními orgány státní správy, které určují strategie rozvoje svých resortů.  

 

Poslání 

Účel, ke kterému je VÚV TGM, v.v.i., zřízen, vyplývá ze zřizovací listiny a jsou jím výzkum 

stavu, užívání a změn vodních ekosystémů a jejich vazeb v krajině a souvisejících 

environmentálních rizik, hospodaření s odpady a obaly, a dále odborná podpora ochrany 

vod, protipovodňové prevence a hospodaření s odpady a obaly, založená na uvedeném 

výzkumu. Poslání ústavu ve výzkumu a podpoře veřejného sektoru v oblasti vody, odpadů a 

obalových odpadů v ČR je tedy dáno jeho zřizovací listinou. Je jím zajistit – na základě 

výzkumu v těchto oblastech – výzkumnou základnu, poradní, metodickou, konzultační a 

koordinační odbornou podporu veřejné správy při ochraně vody a při hospodaření s ní jako 

základní složkou životního prostředí v souladu s cíli státní politiky ŽP v oblasti ochrany vod. 
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Vize 

Vizí ústavu v dlouhodobém smyslu je vytvořit z VÚV TGM, v.v.i., výzkumný ústav 

evropského významu, který plní roli komplexní národní výzkumné základy v oblasti vodního 

hospodářství a nakládání s odpady a podílí se na řešení nejvýznamnějších domácích, 

evropských a světových výzkumných projektů. Cílem je kombinací růstu odborné prestiže a 

důsledným dodržováním personální strategie vhodně doplněné motivačními prvky mzdové 

oblasti vytvořit takové pracovní prostředí, aby bylo pracovním cílem a vrcholem odborné 

kariéry nejlepších odborníků v ústavu působit. 

3.2 Vazba DKRVO na Koncepci VaV MŽP 

Názvy jednotlivých oblastí výzkumu OV1–OV12 jsou uvedeny v kapitole 8. 

3.2.1 Relevantní oblast / oblasti výzkumu a vývoje 

Přehled vazeb oblastí výzkumu, v jejichž rámci bude navazována plánovaná / zamýšlená 

spolupráce, uvedená v kapitole 6.2, a budou prováděny zamýšlené specifické výzkumné 

aktivity, uvedené v kapitole 7.2, na relevantní oblasti a podoblasti uvedené v kapitole 2 

Koncepce VaV MŽP je uveden níže.  

Přehled vychází z přehledu vazeb oblastí výkumu na relevantní dílčí cíle Koncepce VaV 

MŽP, který je uveden v tabulce 11. 

Oblast 1: Přírodní zdroje OV1–OV12 

Oblast 2: Globální změny OV1, OV2, OV3, OV5, OV8, OV10, 
OV11 

Oblast 3: Udržitelný rozvoj krajiny OV1, OV2, OV8, OV10, OV11 

Oblast 4: Environmentální technologie a 
ekoinovace 

OV3, OV5, OV8, OV9, OV10, OV12 

Oblast 5: Environmentálně příznivá společnost OV5, OV7, OV9, OV11, OV12 

 

3.2.2 Relevantní dílčí cíle 

Přehled vazeb oblastí výzkumu, v jejichž rámci bude navazována plánovaná / zamýšlená 

spolupráce, uvedená v kapitole 6.2, a budou prováděny zamýšlené specifické výzkumné 

aktivity, uvedené v kapitole 7.2, na relevantní oblasti a podoblasti uvedené v kapitole 5 

Koncepce VaV MŽP je uveden níže. Na dílčí cíle probarvené šedě nemá žádná OV vazbu. 

Přehled vazeb oblastí výzkumu na relevantní dílčí cíle Koncepce VaV MŽP je následně 

uveden v tabulce 12. 

Přehledy vazeb dílčích cílů (DC) oblastí výzkumu (OV) na relevantní dílčí cíle Koncepce VaV 

MŽP jsou uvedeny v příslušných kapitolách. Jde o kapitoly 8.X.3, kde X je pořadové číslo 

OV. 
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Oblast 1. Přírodní zdroje OV1–OV12 

Podoblast 

1.1 

Biodiverzita OV2, OV5, OV6 

Dílčí cíl 1.1.1 Revize sítě chráněných území, zahrnujících i nově vytvořená antropogenní 

stanoviště, schopná udržet metapopulace ohrožených druhů 

Dílčí cíl 1.1.2 Zajištění reprezentativní a funkční soustavy Natura 2000 v ČR 

Dílčí cíl 1.1.3 Vytvoření efektivních typů opatření k udržení přirozených společenstev 

a přirozených stanovišť druhů 

Dílčí cíl 1.1.4 Podpora výzkumu ohrožených druhů volně žijících organismů se zaměřením 

na ochranu jejich genetické diverzity 

Dílčí cíl 1.1.5 Zhodnocení impaktu rostlinných, živočišných a mikrobiálních invazí a vývoj 

nástrojů k jejich omezení 

Dílčí cíl 1.1.6 Hodnocení, mapování a kategorizace ekosystémových služeb včetně 

vytvoření nástrojů hodnocení jejich věcné správnosti a praktické využitelnosti 

Dílčí cíl 1.1.7 Vývoj inovativních metod monitoringu založených na využití dálkového 

průzkumu Země 

Podoblast 

1.2 

Voda OV1–OV8, OV10, OV12 

Dílčí cíl 1.2.1 Snížení znečištění vod z bodových a nebodových zdrojů a udržitelné užívání 

vodních zdrojů 

Dílčí cíl 1.2.2 Udržitelné užívání vodních zdrojů a kvantita povrchových vod 

Dílčí cíl 1.2.3 Výzkum a hodnocení stavu povrchových vod 

Dílčí cíl 1.2.4 Výzkum a hodnocení stavu podzemních vod 

Dílčí cíl 1.2.5 Výzkum a ochrana zdrojů minerálních vod  

Podoblast 

1.3 

Půda OV1, OV2, OV10 

Dílčí cíl 1.3.1 Zvyšování obsahu stabilní organické hmoty a podpora funkční diverzity 

půdních organismů při současném zachování produkčních vlastností půd 

Dílčí cíl 1.3.2 Zvyšování retenční schopnosti půd mokřadů a zavádění retenčních pásů 

Dílčí cíl 1.3.3 Vývoj inovativních metod monitoringu založených na využití dálkového 

průzkumu Země 

Podoblast 

1.4 

Ovzduší OV8 

Dílčí cíl 1.4.1 Omezení emisí znečišťujících látek z antropogenních zdrojů 
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Dílčí cíl 1.4.2 Mechanismy šíření a depozice znečišťujících látek včetně identifikace zdrojů 

znečišťování 

Dílčí cíl 1.4.3 Vývoj inovativních metod monitoringu založených na využití dálkového 

průzkumu Země 

Podoblast 

1.5 

Nerostné zdroje a vlivy těžby na životní 

prostředí 

OV3, OV5, OV8, OV9 

Dílčí cíl 1.5.1 Posílení udržitelnosti zásobování nerostnými surovinami včetně využití 

odpadů po těžbě a zpracování nerostných surovin 

Dílčí cíl 1.5.2 Prohloubení znalostí o surovinovém potenciálu ČR a jeho zákonitostech v 

návaznosti na regionální geologický výzkum včetně zhodnocení potenciálu 

využití kritických, strategických a energetických surovin 

Dílčí cíl 1.5.3 Výzkum historicky těžených oblastí 

Dílčí cíl 1.5.4 Vývoj inovativních metod monitoringu založených na využití dálkového 

průzkumu Země 

Oblast 2.  Globální změny OV1, OV2, OV3, OV5, OV8, 

OV10, OV11 

Podoblast 

2.1 

Metody mitigace a adaptace na globální 

a lokální změny klimatu 

OV1, OV2, OV3 

Dílčí cíl 2.1.1 Návrh adaptačních opatření v jednotlivých sektorech hospodářství ČR a návrh 

nástrojů pro snižování emisí GHG 

Dílčí cíl 2.1.2 Analýza vývoje lesů ponechávaných samovolnému vývoji jako indikátorů vlivu 

globální změny klimatu na fungování ekosystému lesa 

Dílčí cíl 2.1.3 Studium ukládání CO2 do horninových struktur pro snižování vlivu 

klimatických změn 

Dílčí cíl 2.1.4 Studium geofaktorů životního prostředí s cílem prevence a mitigace dopadů 

globální změny 

Podoblast 

2.2 

Biogeochemické cykly dusíku a fosforu OV5, OV8, OV10 

Dílčí cíl 2.2.1 Optimalizovat toky reaktivních forem dusíku a fosforu (Nr a Pr) 

Dílčí cíl 2.2.2 Výzkum biogeochemických interakcí voda-hornina-vzduch a modelování 

kritických zátěží a scénářů vývoje 

Podoblast 

2.3 

Nebezpečné látky v životním prostředí OV1, OV3, OV5, OV8, OV10, 

OV11 

Dílčí cíl 2.3.1 Životní prostředí a zdraví 

Dílčí cíl 2.3.2 Dlouhodobý monitoring biogeochemických a hydrologických cyklů 
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Dílčí cíl 2.3.3 Výzkum kontaminace organickými polutanty a těžkými kovy včetně jejich 

transportu, zachycení a degradace v krajinných celcích 

Oblast 3. Udržitelný rozvoj krajiny a lidských sídel OV1, OV2, OV8, OV10, OV11 

Podoblast 

3.1 

Zelená infrastruktura – stabilní struktura 

krajiny 

OV1, OV11 

Dílčí cíl 3.1.1 Vytvoření koncepčních nástrojů plánování krajiny 

Dílčí cíl 3.1.2 Diverzita kulturní krajiny 

Podoblast 

3.2 

Zemědělství a lesnictví OV1, OV10, OV11 

Dílčí cíl 3.2.1 Získání prakticky využitelných poznatků pro efektivní zemědělskou produkci v 

ekologicky a ekonomicky dlouhodobě udržitelných systémech hospodaření 

na půdě 

Dílčí cíl 3.2.2 Vývoj a využití inovativních metod monitoringu vegetace založených na 

využití dálkového průzkumu Země, geografických informačních systémech a 

dalších metodách. Využití prediktivního modelování 

Dílčí cíl 3.2.3 Vývoj agrotechnologií pěstování energetických plodin 2. generace s ohledem 

na zlepšování půdních parametrů (kumulace uhlíku a uzavírání cyklů živin) 

Podoblast 

3.3 

Urbanismus a inteligentní lidská sídla OV1, OV2, OV8 

Dílčí cíl 3.3.1 Návrh moderních metod a systémů budování a provozu inteligentních 

lidských sídel s minimálními dopady na životní prostředí 

Dílčí cíl 3.3.2 Vývoj inovativních metod monitoringu založených na využití dálkového 

průzkumu Země 

Dílčí cíl 3.3.3 Sledování stavu sídelní zeleně v rámci systému zeleně (zelená infrastruktura) 

a tvorba vhodných nástrojů k jeho revitalizaci při využití vhodných technologií 

a sortimentu rostlin 

Oblast 4. Environmentální technologie a 

ekoinovace 

OV3, OV5, OV8, OV9, OV10, 

OV12 

Podoblast 

4.1 

Technologie, techniky a materiály 

přátelské k životnímu prostředí 

OV3, OV5, OV8, OV9, OV12 

Dílčí cíl 4.1.1 Technologie a výrobky zvyšující celkovou účinnost využití primárních zdrojů 

Dílčí cíl 4.1.2 Výzkum a využití geotermální energie včetně možností skladování tepla v 

horninovém prostředí a podzemních prostorách vzniklých důlní činností 

Podoblast 

4.2 

Biotechnologie, materiálově, 

energeticky a emisně efektivní 

technologie, výrobky a služby 

OV10 

Dílčí cíl 4.2.1 Získat kvalitativně nové primární produkty využitím biotechnologických metod 
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Dílčí cíl 4.2.2 Připravit biotechnologické postupy pro komplexní bezodpadové využití 

biomasy 

Dílčí cíl 4.2.3 Optimalizovat využití biomasy pro materiálové, průmyslové a surovinové 

využití 

Podoblast 

4.3 

Minimalizace tvorby odpadů a jejich 

opětovné použití a využití 

OV5, OV8, OV9 

Dílčí cíl 4.3.1 Nové recyklační technologie, jejichž výstupem jsou látky srovnatelné kvalitou 

s výchozími surovinami 

Dílčí cíl 4.3.2 Nové efektivní postupy energetického využití odpadů s minimalizací 

negativních dopadů na životní prostředí 

Podoblast 

4.4 

Odstraňování nebezpečných látek – 

starých škod z životního prostředí 

 

Dílčí cíl 4.4.1 Zvýšení efektivnosti sanačních technologií a zavedení nových metod sanace 

Podoblast 

4.5 

Minimalizace rizik z chemických látek OV5, OV8, OV9 

Dílčí cíl 4.5.1 Technologie pro minimalizaci rizik POPs, toxických kovů, hormonálních 

disruptorů, residuí léčiv a pesticidů a dalších polutantů na zdraví člověka a 

živých organismů 

Dílčí cíl 4.5.2 Technologie pro náhradu rizikových látek, které podléhají legislativě REACH a 

náhrada nebezpečných látek méně škodlivými 

Dílčí cíl 4.5.3 Výzkum úložišť radioaktivních odpadů 

Oblast 5. Environmentálně příznivá společnost OV5, OV7, OV9, OV11, OV12 

Podoblast 

5.1 

Spotřební vzorce obyvatelstva OV5, OV7, OV9, OV11, OV12 

Dílčí cíl 5.1.1 Vyvinout účinné postupy ke změně spotřebního chování ve směru 

minimalizace dopadů spotřeby na stabilní fungování přírodních zdrojů 

a ekosystémové služby 

Podoblast 

5.2:  

Nástroje environmentálně příznivého 

růstu 

OV5, OV11, OV12 

Dílčí cíl 5.2.1 Navrhnout inovativní nástroje ochrany životního prostředí s cílem 

minimalizovat náklady jejich fungování 

 

 

 



 

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce 

Dlouhodobá koncepce rozvoje výzkumné organizace na období 2018–2022 

Předpokládaný vývoj výzkumné organizace 

 

 

Stránka 62 z 357 

Tabulka 12: Přehled vazeb oblastí výzkumu na dílčí cíle Koncepce VaV MŽP 

Dílčí cíle Koncepce výzkumu a 

vývoje MŽP na léta 2018 až 

2025 

Oblasti výzkumu 

OV1 OV2 OV3 OV4 OV5 OV6 OV7 OV8 OV9 OV10 OV11 OV12 

Oblast 1. Přírodní zdroje X X X X X X X X X X X X 

Podoblast 1.1: Biodiverzita   X 
  

X X       

Dílčí cíl 1.1.1: Revize sítě 

chráněných území, zahrnujících i 

nově vytvořená antropogenní 

stanoviště, schopná udržet 

metapopulace ohrožených druhů 

    
 

X       

Dílčí cíl 1.1.2: Zajištění 

reprezentativní a funkční 

soustavy Natura 2000 v ČR 

            

Dílčí cíl 1.1.3: Vytvoření 

efektivních typů opatření k 

udržení přirozených společenstev 

a přirozených stanovišť druhů  

 X   X X       

Dílčí cíl 1.1.4: Podpora výzkumu 

ohrožených druhů volně žijících 

organismů se zaměřením na 

ochranu jejich genetické diverzity 

            

Dílčí cíl 1.1.5: Zhodnocení 

impaktu rostlinných, živočišných 

a mikrobiálních invazí a vývoj 

nástrojů k jejich omezení  

    X        

Dílčí cíl 1.1.6: Hodnocení, 

mapování a kategorizace 

ekosystémových služeb včetně 

vytvoření nástrojů hodnocení 

jejich věcné správnosti a 

praktické využitelnosti  

 X   X        

Dílčí cíl 1.1.7: Vývoj inovativních 

metod monitoringu založených 

na využití dálkového průzkumu 

Země 

            

Podoblast 1.2: Voda X X X X X X X X 
 

X X X 

Dílčí cíl 1.2.1: Snížení znečištění 

vod z bodových a nebodových 

zdrojů a udržitelné užívání 

vodních zdrojů 
  

X 
 

X 
 

X X 
 

X X X 

Dílčí cíl 1.2.2: Udržitelné užívání 

vodních zdrojů a kvantita 

povrchových vod 

X X X X X 
 

X 
   

X X 

Dílčí cíl 1.2.3: Výzkum a X X 
 

X X X X 
  

X X 
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Dílčí cíle Koncepce výzkumu a 

vývoje MŽP na léta 2018 až 

2025 

Oblasti výzkumu 

OV1 OV2 OV3 OV4 OV5 OV6 OV7 OV8 OV9 OV10 OV11 OV12 

hodnocení stavu povrchových 

vod 

Dílčí cíl 1.2.4: Výzkum a 

hodnocení stavu podzemních 

vod   
X X X 

 
X 

   
X 

 

Dílčí cíl 1.2.5: Výzkum a ochrana 

zdrojů minerálních vod             

Podoblast 1.3: Půda  X X 
       

X 
  

Dílčí cíl 1.3.1: Zvyšování obsahu 

stabilní organické hmoty a 

podpora funkční diverzity 

půdních organismů při 

současném zachování 

produkčních vlastností půd  

         
X 

  

Dílčí cíl 1.3.2: Zvyšování retenční 

schopnosti půd mokřadů a 

zavádění retenčních pásů  

X 
           

Dílčí cíl 1.3.3: Vývoj inovativních 

metod monitoringu založených 

na využití dálkového průzkumu 

Země 

X X 
          

Podoblast 1.4: Ovzduší  

       
X 

    
Dílčí cíl 1.4.1: Omezení emisí 

znečišťujících látek z 

antropogenních zdrojů         
X 

    

Dílčí cíl 1.4.2: Mechanismy šíření 

a depozice znečišťujících látek 

včetně identifikace zdrojů 

znečišťování  
            

Dílčí cíl 1.4.3: Vývoj inovativních 

metod monitoringu založených 

na využití dálkového průzkumu 

Země 
            

Podoblast 1.5: Nerostné zdroje a 

vlivy těžby na životní prostředí    
X 

 
X 

  
X X 

   

Dílčí cíl 1.5.1: Posílení 

udržitelnosti zásobování 

nerostnými surovinami včetně 

využití odpadů po těžbě a 

zpracování nerostných surovin 

  
X 

    
X X 

   

Dílčí cíl 1.5.2: Prohloubení 

znalostí o surovinovém         
X 
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Dílčí cíle Koncepce výzkumu a 

vývoje MŽP na léta 2018 až 

2025 

Oblasti výzkumu 

OV1 OV2 OV3 OV4 OV5 OV6 OV7 OV8 OV9 OV10 OV11 OV12 

potenciálu ČR a jeho 

zákonitostech v návaznosti na 

regionální geologický výzkum 

včetně zhodnocení potenciálu 

využití kritických, strategických a 

energetických surovin 

Dílčí cíl 1.5.3: Výzkum historicky 

těžených oblastí      
X 

       

Dílčí cíl 1.5.4: Vývoj inovativních 

metod monitoringu založených 

na využití dálkového průzkumu 

Země 
            

Oblast 2. Globální změny X X X 
 

X 
  

X 
 

X X 
 

Podoblast 2.1: Metody mitigace a 

adaptace na globální a lokální 

změny klimatu 

X X X 
         

Dílčí cíl 2.1.1: Návrh adaptačních 

opatření v jednotlivých sektorech 

hospodářství ČR a návrh nástrojů 

pro snižování emisí GHG  

X 
 

X 
         

Dílčí cíl 2.1.2: Analýza vývoje 

lesů ponechávaných 

samovolnému vývoji jako 

indikátorů vlivu globální změny 

klimatu na fungování ekosystému 

lesa 

            

Dílčí cíl 2.1.3: Studium ukládání 

CO2 do horninových struktur pro 

snižování vlivu klimatických 

změn: 
            

Dílčí cíl 2.1.4: Studium 

geofaktorů životního prostředí s 

cílem prevence a mitigace 

dopadů globální změny 

X X 
          

Podoblast 2.2: Biogeochemické 

cykly dusíku a fosforu      
X 

  
X 

 
X 

  

Dílčí cíl 2.2.1: Optimalizovat toky 

reaktivních forem dusíku a 

fosforu (Nr a Pr)      
X 

  
X 

 
X 

  

Dílčí cíl 2.2.2: Výzkum 

biogeochemických interakcí 

voda-hornina-vzduch a 

modelování kritických zátěží a 

scénářů vývoje 

    
X 
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Dílčí cíle Koncepce výzkumu a 

vývoje MŽP na léta 2018 až 

2025 

Oblasti výzkumu 

OV1 OV2 OV3 OV4 OV5 OV6 OV7 OV8 OV9 OV10 OV11 OV12 

Podoblast 2.3: Nebezpečné látky 

v životním prostředí  
X 

 
X 

 
X 

  
X 

 
X X 

 

Dílčí cíl 2.3.1: Životní prostředí a 

zdraví    
X 

 
X 

  
X 

 
X X 

 

Dílčí cíl 2.3.2: Dlouhodobý 

monitoring biogeochemických a 

hydrologických cyklů 

X 
 

X 
      

X 
  

Dílčí cíl 2.3.3: Výzkum 

kontaminace organickými 

polutanty a těžkými kovy včetně 

jejich transportu, zachycení a 

degradace v krajinných celcích 

  
X 

 
X 

  
X 

 
X X 

 

Oblast 3. Udržitelný rozvoj krajiny 

a lidských sídel 
X X 

     
X 

 
X X 

 

Podoblast 3.1: Zelená 

infrastruktura – stabilní struktura 

krajiny  

X 
         

X 
 

Dílčí cíl 3.1.1: Vytvoření 

koncepčních nástrojů plánování 

krajiny  

X 
         

X 
 

Dílčí cíl 3.1.2: Diverzita kulturní 

krajiny           
X 

 

Podoblast 3.2: Zemědělství a 

lesnictví  
X 

        
X X 

 

Dílčí cíl 3.2.1: Získání prakticky 

využitelných poznatků pro 

efektivní zemědělskou produkci v 

ekologicky a ekonomicky 

dlouhodobě udržitelných 

systémech hospodaření na půdě  

X 
        

X X 
 

Dílčí cíl 3.2.2: Vývoj a využití 

inovativních metod monitoringu 

vegetace založených na využití 

dálkového průzkumu Země, 

geografických informačních 

systémech a dalších metodách. 

Využití prediktivního modelování 

X 
           

Dílčí cíl 3.2.3: Vývoj 

agrotechnologií pěstování 

energetických plodin 2. generace 

s ohledem na zlepšování půdních 

parametrů (kumulace uhlíku a 

uzavírání cyklů živin) 
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Dílčí cíle Koncepce výzkumu a 

vývoje MŽP na léta 2018 až 

2025 

Oblasti výzkumu 

OV1 OV2 OV3 OV4 OV5 OV6 OV7 OV8 OV9 OV10 OV11 OV12 

Podoblast 3.3: Urbanismus a 

inteligentní lidská sídla  
X X 

     
X 

    

Dílčí cíl 3.3.1: Návrh moderních 

metod a systémů budování a 

provozu inteligentních lidských 

sídel s minimálními dopady na 

životní prostředí  

X X 
     

X 
    

Dílčí cíl 3.3.2: Vývoj inovativních 

metod monitoringu založených 

na využití dálkového průzkumu 

Země 

X 
           

Dílčí cíl 3.3.3: Sledování stavu 

sídelní zeleně v rámci systému 

zeleně (zelená infrastruktura) a 

tvorba vhodných nástrojů k jeho 

revitalizaci při využití vhodných 

technologií a sortimentu rostlin 

            

Oblast 4. Environmentální 

technologie a ekoinovace   
X 

 
X 

  
X X X 

 
X 

Podoblast 4.1: Technologie, 

techniky a materiály přátelské k 

životnímu prostředí    
X 

 
X 

  
X X 

  
X 

Dílčí cíl 4.1.1: Technologie a 

výrobky zvyšující celkovou 

účinnost využití primárních zdrojů    
X 

 
X 

  
X X 

  
X 

Dílčí cíl 4.1.2: Výzkum a využití 

geotermální energie včetně 

možností skladování tepla v 

horninovém prostředí a 

podzemních prostorách vzniklých 

důlní činností 

            

Podoblast 4.2: Biotechnologie, 

materiálově, energeticky a 

emisně efektivní technologie, 

výrobky a služby  
         

X 
  

Dílčí cíl 4.2.1: Získat kvalitativně 

nové primární produkty využitím 

biotechnologických metod              

Dílčí cíl 4.2.2: Připravit 

biotechnologické postupy pro 

komplexní bezodpadové využití 

biomasy  
         

X 
  

Dílčí cíl 4.2.3: Optimalizovat 

využití biomasy pro materiálové,          
X 
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Dílčí cíle Koncepce výzkumu a 

vývoje MŽP na léta 2018 až 

2025 

Oblasti výzkumu 

OV1 OV2 OV3 OV4 OV5 OV6 OV7 OV8 OV9 OV10 OV11 OV12 

průmyslové a surovinové využití 

Podoblast 4.3: Minimalizace 

tvorby odpadů a jejich opětovné 

použití a využití      
X 

  
X X 

   

Dílčí cíl 4.3.1: Nové recyklační 

technologie, jejichž výstupem 

jsou látky srovnatelné kvalitou s 

výchozími surovinami  
    

X 
  

X X 
   

Dílčí cíl 4.3.2: Nové efektivní 

postupy energetického využití 

odpadů s minimalizací 

negativních dopadů na životní 

prostředí  

       
X X 

   

Podoblast 4.4: Odstraňování 

nebezpečných látek – starých 

škod z životního prostředí              

Dílčí cíl 4.4.1: Zvýšení 

efektivnosti sanačních 

technologií a zavedení nových 

metod sanace  
            

Podoblast 4.5: Minimalizace rizik 

z chemických látek      
X 

  
X X 

   

Dílčí cíl 4.5.1: Technologie pro 

minimalizaci rizik POPs, 

toxických kovů, hormonálních 

disruptorů, residuí léčiv a 

pesticidů a dalších polutantů na 

zdraví člověka a živých 

organismů  

       
X X 

   

Dílčí cíl 4.5.2: Technologie pro 

náhradu rizikových látek, které 

podléhají legislativě REACH a 

náhrada nebezpečných látek 

méně škodlivými  

            

Dílčí cíl 4.5.3: Výzkum úložišť 

radioaktivních odpadů     
X 

       

Oblast 5. Environmentálně 

příznivá společnost     
X 

 
X 

 
X 

 
X X 

Podoblast 5.1: Spotřební vzorce 

obyvatelstva     
X 

 
X 

 
X 

 
X X 

Dílčí cíl 5.1.1: Vyvinout účinné 

postupy ke změně spotřebního 

chování ve směru minimalizace     
X 

 
X 

 
X 

 
X X 
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Dílčí cíle Koncepce výzkumu a 

vývoje MŽP na léta 2018 až 

2025 

Oblasti výzkumu 

OV1 OV2 OV3 OV4 OV5 OV6 OV7 OV8 OV9 OV10 OV11 OV12 

dopadů spotřeby na stabilní 

fungování přírodních zdrojů 

a ekosystémové služby  

Podoblast 5.2: Nástroje 

environmentálně příznivého růstu      
X 

     
X X 

Dílčí cíl 5.2.1: Navrhnout 

inovativní nástroje ochrany 

životního prostředí s cílem 

minimalizovat náklady jejich 

fungování  

    
X 

     
X X 

 

V rámci výše uvedených podoblastí byly v Koncepci VaV MŽP stanoveny následující stěžejní 

cíle: 

 1.1: Zamezení vymírání ohrožených druhů, stabilizace populací rostlin a živočichů, 

udržení přírodních a přírodě blízkých i cenných lidmi ovlivněných stanovišť 

s charakteristickými společenstvy 

 1.2: Dosažení dobrého ekologického a chemického stavu povrchových vod a dobrého 

chemického a kvantitativního stavu podzemních vod, který vytváří stabilní podmínky 

pro vodní a na vodu vázané ekosystémy a zároveň zajistí dostatečně vydatné zdroje 

kvalitní vody pro ekonomicky a environmentálně udržitelný rozvoj společnosti 

 1.3: Zmírnit negativní dopad lidské činnosti na půdu; zachovat půdní fond a zvýšit 

jeho kvalitu jako přírodního zdroje 

 1.4: Minimalizace rozsahu a negativních vlivů znečištění ovzduší na lidské zdraví 

a ekosystémy 

 1.5: Efektivní využívání surovinové základny ČR s využitím alternativních surovin 

při minimálních vlivech těžby na životní prostředí 

 2.1: Zavedení adaptačních a mitigačních opatření v jednotlivých sektorech ČR 

 2.2: Optimalizace dostupnosti N a P v ekosystémech tak, aby bylo zajištěno 

dlouhodobé vázání C v půdách, a udržitelný rozvoj zemědělství a lesnictví 

při současném zlepšování kvality půd a vod 

 2.3: Snížení vypouštění nebezpečných látek (POP, TK a dalších polutantů) 

do prostředí v důsledku lidské činnosti 

 3.1: Zlepšení přirozených funkcí krajiny zlepšením ekologické stability a omezením 

fragmentace 

 3.2: Dosažení přiměřené potravinové a surovinové soběstačnosti udržitelnými 

zemědělskými postupy a vytvoření polyfunkčního a trvale udržitelného lesnictví 
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 3.3: Implementace urbanistických řešení, která umožní tvorbu vhodné dopravní sítě, 

přátelské infrastruktury, komunitní soudržnosti a přirozených vazeb s okolní krajinou a 

které napomohou zkvalitnění funkce sídel a zkvalitnění životního prostředí uvnitř 

sídel; Zajištění minimální energetické a surovinové náročnosti sídel a implementace 

urbanistických řešení vedoucích ke zkvalitnění funkce sídel a bydlení 

 4.1: Aplikace nových technologií, materiálů a výrobků, které umožní snížit negativní 

dopady současných výrobních postupů a které přispějí ke zlepšení životního prostředí 

a kultury života společnosti 

 4.2: Efektivní a environmentálně příznivé využití živých organismů při produkci 

obnovitelných zdrojů surovin a energie při zachování kvality přírodních zdrojů a 

životního prostředí 

 4.3: Zvýšení materiálového a energetického využití odpadů s minimalizací dopadů 

na životní prostředí 

 4.4: Sanace starých zátěží a stabilizace kontaminovaných území 

 4.5: Nové technologie pro omezení látek typu POP, toxických kovů a dalších 

polutantů v prostředí a snížení zátěže rizikovými látkami 

 5.1: Přechod k udržitelným vzorcům spotřeby 

 5.2: Implementace mixu nástrojů environmentálně a ekonomicky efektivní regulace 

 

3.2.3 Relevantní výzkumné potřeby MŽP 

3.2.3.1 Aktuální výzkumné potřeby pro resort MŽP 

Přehled vazeb oblastí výzkumu, v jejichž rámci bude navazována plánovaná / zamýšlená 

spolupráce, uvedená v kapitole 6.2, a budou prováděny zamýšlené specifické výzkumné 

aktivity, uvedené v kapitole 7.2, na relevantní aktuální výzkumné potřeby uvedené v kapitole 

6 Koncepce VaV MŽP je uveden níže. Na aktuální výzkumné potřeby probarvené šedě nemá 

žádná OV vazbu. 

Udržitelnost energetiky a materiálových zdrojů 

 Snižování energetické náročnosti a snižování emisí do ovzduší. OV1, 

OV2 

 Zhodnocení dopadů meteorologických a antropogenních procesů na emise 

a imise se zvláštním zřetelem na zjištění toxikologických vlastností prachových 

částic a zpřesnění modelování znečištění ovzduší. 

 

 Modelování vertikálního a horizontálního transportu znečišťujících látek pro 

získání podrobnější prostorové informace o rozložení znečištění ovzduší jako 

součásti hodnocení kvality ovzduší s důrazem na městské a průmyslové 

aglomerace. 

 

 Návrh nástrojů – metodik pro naplňování opatření strategických dokumentů OV5, 
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v oblasti odpadů, ochrany ovzduší, klimatu a vod. OV9 

 Vývoj environmentálně šetrných technologií a postupy při těžbě, dopravě 

a zpracování surovin a náhradě primárních zdrojů druhotnými zdroji ve vazbě 

na strategické dokumenty v oblasti odpadů a oběhového hospodářství. 

OV9, 

OV10 

 Výzkum a inovace v oblasti oběhového hospodářství. OV9 

 Vývoj nejlepších dostupných technik a nově vznikajících technik průmyslových 

činností poskytujících vyšší úroveň ochrany životního prostředí a vyšší úspory 

nákladů. 

 

 Výzkum netradičních a nekonvenčních zdrojů energie a jejich potenciálu.  

 Výzkum a vývoj metod ukládání a skladování energie v zemské kůře.  

 Výzkum a vývoj inteligentních systémů výroby, ukládání a distribuce energie 

z OZE s ohledem na minimalizaci vlivů na přírodu a krajinu (lokální potenciál 

a spotřeba).  

 

Prostředí pro kvalitní život 

 Přírodní zdroje 

 Zajištění odborných podkladů založených na výsledcích aplikovaného výzkumu 

pro ochranu a využívání horninového prostředí, půdy, podzemních vod a zdrojů 

nerostných surovin a snížení jejich zátěže vlivem působení antropogenních 

činitelů v krajině (např. zábory, kontaminace, ztížení podmínek pro vyhledávání, 

inventarizaci, využívání a vyhodnocování geologických podmínek, přírodních 

zdrojů a geofaktorů). 

OV5, 

OV10 

 Působení antropogenních vlivů a geofaktorů na složky životního prostředí. OV1, 

OV2, 

OV5, 

OV6, 

OV10, 

OV12 

 Podpora, ochrana, šetrné a efektivní využívání surovinových zdrojů 

a podzemních vod v návaznosti na poznatky ze studia vývoje a stavby zemské 

kůry a využívání druhotných surovin. 

OV5, 

OV9 

 Zajištění odborných podkladů pro ochranu půdy z hlediska zachování 

biologických, fyzikálních a chemických vlastností půdy v návaznosti na zlepšení 

kvality půdy a obnovu jejích funkcí. 

OV9, 

OV10 

 Odborná podpora pro plánování v oblasti podzemních a povrchových vod a pro 

optimalizaci vodního režimu krajiny.  

OV1, 

OV2, 

OV12 

 Odborná podpora (dokumentace, inventarizace, sledování, analýza dat 

a syntéza nových poznatků) pro středně a dlouhodobé hodnocení stavu a vlivu 

změn na složky životního prostředí, přírodní zdroje a krajinu. 

OV5, 

OV7, 

OV9 
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 Trvale udržitelné zajištění mimoprodukčních a produkčních funkcí půdy.  

 Odborná podpora pro plánování v oblasti vod. OV5, 

OV7 

 Výzkum zaměřený na přírodní hodnoty spojený se zajištěním poznatků a odborných 

podkladů pro efektivní ochranu přírody, zejména pro: 

  ochranu biodiverzity na úrovni společenstev, druhů i genetické variability 

jedinců a na zvyšování efektivity zvláštní územní ochrany přírody a krajiny, 

OV7 

  zajištění závazků ČR vyplývajících z mezinárodních smluv a úmluv, OV5, 

OV7, 

OV9 

  zajištění implementace soustavy Natura 2000, resp. implementaci 

Směrnice č. 92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících 

živočichů a planě rostoucích rostlin a směrnice č. 2009/147/ES o ochraně 

volně žijících ptáků, 

OV7 

  omezení negativního vlivu invazních druhů, resp. implementace nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014, o prevenci a regulaci 

zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů, a nařízení 

Rady (ES) č. 708/2007, o používání cizích a místně se nevyskytujících 

druhů v akvakultuře, 

OV5, 

OV7 

  naplňování Národního akčního plánu na snížení používání pesticidů, 

dlouhodobé zvyšování efektivity zvláštní územní ochrany přírody a krajiny, 

zejména na metody a postupy udržování chráněných ekosystémů a jejich 

složek, biotopů druhů a populací druhů, v příznivém stavu a na zjišťování 

a vyhodnocování informací o jejich stavu a vývoji z hlediska naplňování cílů 

zvláštní územní ochrany přírody a krajiny. 

OV5, 

OV7 

 Globální změny (a adaptace na změnu klimatu) 

 Scénáře a změny klimatu, identifikace a monitorování jejich dopadů.  

 Rozvoj metodik monitoringu a reportingu emisí a propadů skleníkových plynů, 

včetně jejich střednědobých projekcí. 

 

 Výzkum a vývoj nových schémat modelování atmosféry pro zlepšení popisu 

hydrologického a energetického cyklu atmosféry v návaznosti na potřeby 

předpovědní a výstražné hydrometeorologické služby. 

 

 Zdokonalování a rozšiřování předpovědních produktů numerického modelu 

ALADIN, založených na zlepšení popisů fyzikálních zákonitostí a zkvalitnění 

analýzy atmosféry ve vyšším rozlišení. 

 

 Analýza budoucích dopadů změny klimatu na ekosystémy, biotopy i jednotlivé 

druhy, metodologie hodnocení míry jejich citlivosti a ohrožení a s tím spojených 

ekologických i společenských rizik. 

OV5 

 Plánování, příprava a realizace adaptačních opatření; synergie a antagonismus  
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opatření. 

 Sledování a hodnocení účinnosti adaptací a hodnocení – environmentální 

hledisko; ekonomická analýza a vyhodnocení přínosu adaptačních opatření 

zahrnují aspekt zachování rozsahu nebo minimalizace úbytku ekosystémových 

služeb. 

 

 Hodnocení vlivu a prognóza přírodních nebezpečí a antropogenních rizik 

a možnosti jejich prevence ve vazbě na dynamiku klimatu. 

OV5 

 Výzkum biogeochemických interakcí voda-hornina-vzduch a modelování 

kritických zátěží a scénářů vývoje. 

OV5 

 Výzkum migrace, akumulace a uvolňování prvků a sloučenin v antropogenně 

zasaženém prostředí a jejich přírodních geochemických cyklů v horninovém 

a půdním prostředí. 

OV5 

 Metodický výzkum a identifikace pokročilých indikátorů kvality složek životního 

prostředí 

OV5 

 Ukládání CO2 do horninových struktur pro snižování vlivu klimatických změn.  

 Ekonomické analýzy dopadů změny klimatu – vyčíslení finančních dopadů 

v případě nečinnosti a nákladů na adaptace (tzv. cost & benefit analýzy). 

 

 Udržitelný rozvoj krajiny a lidských sídel 

 Zachování přirozených vlastností (funkcí) krajiny (ekologická stabilita, vodní 

režim krajiny, půdotvorné procesy, biodiverzita, migrační prostupnost krajiny). 

OV2, 

OV5, 

OV10 

 Obnova a udržení ekosystémů poskytujících ekosystémové služby jako 

neoddělitelná součást způsobů využívání krajiny. 

OV5, 

OV7 

 Predikce působení různých vlivů a jejich kombinací na funkční využití krajiny. OV5 

 Zavedení dlouhodobě funkčního systému vyhodnocování stavu složek 

životního prostředí a krajiny. 

OV5 

 Zvýšení efektivity predikce vlivu přírodních jevů a procesů, využití přírodního 

potenciálu a vyhodnocování jejich dopadu na složky životního prostředí, na 

krajinu a společnost. 

OV2, 

OV5 

 Zajištění odborných podkladů pro efektivní druhovou ochranu, implementaci 

soustavy Natura 2000 a zajištění závazků vyplývajících z mezinárodních smluv 

a úmluv, zpracování podkladů pro implementaci Nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření 

invazních nepůvodních druhů a zároveň Nařízení Rady o používání cizích a 

místně se nevyskytujících druhů v akvakultuře, naplňování Národního akčního 

plánu na snížení používání pesticidů. 

OV5 

 Zajištění nových metod, postupů a řešení pro zvyšování odolnosti měst a obcí 

proti dopadům krizových situací (katastrof) antropogenního a přírodního 

OV1, 

OV2 
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původu. 

 Metodologie stanovení kvantitativních a kvalitativních parametrů stability 

ekosystémů a ekologických sítí a podmínek jejich udržitelnosti. 

OV5 

 Analýza vlivu antropogenních jevů a dějů na ekologickou stabilitu krajiny; 

možnosti zachování a obnovy přirozených vlastností (funkcí) krajiny - 

ekologická stabilita, vodní režim krajiny, půdotvorné procesy, biodiverzita, 

migrační prostupnost krajiny). 

OV1, 

OV2, 

OV5 

 Hodnocení a oceňování ekosystémových služeb. OV5 

 Vliv přírodních a/nebo přírodě blízkých ekosystémů a prvků v sídlech na 

ekologické a společenské funkce prostředí sídel (spektrum ekosystémových 

služeb - mikroklima, odtokové poměry, zdraví obyvatel), komplexní hodnocení 

funkčního stavu sídelní zeleně pro potřeby strategického plánování. 

 

 Udržitelný model funkčního využití krajiny. OV1, 

OV2 

 Dlouhodobě udržitelný model sledování a hodnocení stavu krajiny a jejích 

složek (soustava indikátorů, datové zdroje, informační systémy).  

OV1, 

OV2, 

OV5 

 Zvýšení efektivity predikce vlivu přírodních jevů a procesů, využití přírodního 

potenciálu na vyhodnocování jejich dopadů na krajinu, společnost a kvalitu 

složek životního prostředí. 

OV5 

 Environmentálně příznivá společnost 

 Vytvoření systému vhodné prezentace znalostí o životním prostředí.  

 Výzkum nekonzistence mezi postoji a chováním v oblasti ochrany životního 

prostředí v různých věkových skupinách (včetně dospělých) - identifikace bariér 

a vzdělávací, výchovné a osvětové možnosti jejich překonávání. 

 

 Tvorba a ověřováni metod kvantitativního ekonomického hodnocení dopadů 

politik v oblasti ochrany životního prostředí na podniky a domácnosti. 

 

 Dobrovolné nástroje v podpoře environmentálních inovací. OV12 

 Vytváření nekomplikované environmentální legislativy.  

Sociální a kulturní výzvy 

 Vládnutí a správa 

 Vytvoření systému hodnocení politik podle principů udržitelného rozvoje.  

 Návrh využití nástrojů ICT pro zvýšení efektivity predikce vlivu přírodních jevů a 

procesů, využití přírodního potenciálu a vyhodnocování jejich dopadu na 

krajinu, společnost a kvalitu složek životního prostředí. 

 

 Optimalizace využívání ICT nástrojů pro sledování složek životního prostředí, 

podporu výkonu správních činností v a hodnocení dopadů politik životního 

OV7 
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prostředí s cílem snížení nákladů a administrativní zátěže vyvolané legislativní 

regulací. 

 Vývoj nástrojů a metodik pro efektivní uplatňování ekonomických, 

administrativních, legislativních či dobrovolných nástrojů v oblasti ochrany 

životního prostředí a minimalizace nákladů na dosažení cílů koncepčních 

dokumentů. 

OV12 

 Vývoj inovativních metod v oblasti vytěžování strukturovaných i 

nestrukturovaných environmentálních dat s cílem jejich vícenásobného využití, 

srovnání a závislostních analýz. 

 

 Vývoj inovativních metod a postupů založených na progresivních digitálních 

technologiích, nových datových zdrojích (pocházejících např. z dálkového 

pozorování Země) a jejich kombinací s dostupnými daty a s cílem vytvoření 

standardizovaných mechanismů pro podporu tvorby, hodnocení a reportingu 

životního prostředí. 

 

 Rozvoj a uplatnění lidského potenciálu 

 Vytvoření návrhu aktualizovaných výukových modelů pro celoživotní vzdělávání 

v oblasti životního prostředí. 

 

 Zvýšení efektivity nástrojů environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty.  

 Prozkoumání potenciálu oběhového hospodářství pro tvorbu nových 

pracovních míst v podmínkách ČR. 

 

Bezpečná společnost 

 Vytvoření nástrojů a technologií k identifikaci, sledování, predikci, prevenci 

a snižování rizika krizových situací (katastrof) antropogenního a přírodního 

původu a monitorování jejich dopadů. 

OV5, 

OV7 

 Zdokonalování a tvorba nových aplikací pro obsluhu Systému integrované 

výstražné služby (SIVS) a Smogového varovného a regulačního systému 

(SVRS). 

 

 Ochrana před negativními účinky extrémních meteorologických jevů (povodně, 

sucho, vlny veder, extrémní vítr) a exogeodynamických jevů (eroze, 

sedimentace, retence, svahové nestability, acidifikace vod, půdního 

a horninového prostředí) a návrhů na zmírnění jejich dopadů. 

OV5, 

OV7, 

OV10 

 Ochrana životního prostředí před negativními dopady krizových situací 

(katastrof), nástroje prevence, mitigace a adaptace. 

OV1, 

OV2 

 Vytvoření metodik a nástrojů k identifikaci, hodnocení a prevenci 

antropogenních rizik. 

OV2, 

OV5, 

OV9, 

OV10 
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3.2.3.2 Prioritní výzkumné potřeby MŽP 

Přehled vazeb oblastí výzkumu na relevantní prioritní výzkumné potřeby uvedené v kapitole 

6 Koncepce VaV MŽP je uveden níže. Na prioritní výzkumné potřeby probarvené šedě nemá 

žádná OV vazbu. 

Udržitelnost energetiky a materiálových zdrojů 

 Snižování energetické náročnosti a snižování emisí do ovzduší. OV1, 

OV2 

 Zhodnocení dopadů meteorologických a antropogenních procesů na emise 

a imise se zvláštním zřetelem na zjištění toxikologických vlastností prachových 

částic a zpřesnění modelování znečištění ovzduší. 

 

 Modelování vertikálního a horizontálního transportu znečišťujících látek pro 

získání podrobnější prostorové informace o rozložení znečištění ovzduší jako 

součásti hodnocení kvality ovzduší s důrazem na městské a průmyslové 

aglomerace. 

 

 Výzkum a inovace v oblasti oběhového hospodářství. OV9 

 Vývoj nejlepších dostupných technik a nově vznikajících technik průmyslových 

činností poskytujících vyšší úroveň ochrany životního prostředí a vyšší úspory 

nákladů. 

 

Prostředí pro kvalitní život 

 Přírodní zdroje 

 Zajištění odborných podkladů založených na výsledcích aplikovaného výzkumu 

pro ochranu a využívání horninového prostředí, půdy, podzemních vod a zdrojů 

nerostných surovin a snížení jejich zátěže vlivem působení antropogenních 

činitelů v krajině (např. zábory, kontaminace, ztížení podmínek pro vyhledávání, 

inventarizaci, využívání a vyhodnocování geologických podmínek, přírodních 

zdrojů a geofaktorů). 

OV5, 

OV7, 

OV10 

 Podpora, ochrana, šetrné a efektivní využívání surovinových zdrojů 

a podzemních vod v návaznosti na poznatky ze studia vývoje a stavby zemské 

kůry a využívání druhotných surovin. 

OV3, 

OV4, 

OV5, 

OV9 

 Odborná podpora pro plánování v oblasti podzemních a povrchových vod a pro 

optimalizaci vodního režimu krajiny. 

OV1, 

OV2, 

OV3, 

OV4, 

OV7, 

OV11, 

OV12 

 Trvale udržitelné zajištění mimoprodukčních a produkčních funkcí půdy. OV9 
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 Výzkum zaměřený na ochranu biodiverzity na úrovni společenstev, druhů i 

genetické variability jedinců a na zvyšování efektivity zvláštní územní ochrany 

přírody a krajiny. 

 

 Globální změny (a adaptace na změnu klimatu) 

 Scénáře a změny klimatu, identifikace a monitorování jejich dopadů. OV11 

 Výzkum a vývoj nových schémat modelování atmosféry pro zlepšení popisu 

hydrologického a energetického cyklu atmosféry v návaznosti na potřeby 

předpovědní a výstražné hydrometeorologické služby. 

 

 Plánování, příprava a realizace adaptačních opatření; synergie a antagonismus 

opatření.  

 

 Hodnocení vlivu a prognóza přírodních nebezpečí a antropogenních rizik 

a možnosti jejich prevence ve vazbě na dynamiku klimatu. 

OV11 

 Udržitelný rozvoj krajiny a lidských sídel 

 Zachování přirozených vlastností (funkcí) krajiny (ekologická stabilita, vodní 

režim krajiny, půdotvorné procesy, biodiverzita, migrační prostupnost krajiny). 

OV2, 

OV5, 

OV7, 

OV10, 

OV11 

 Zvýšení efektivity predikce vlivu přírodních jevů a procesů, využití přírodního 

potenciálu a vyhodnocování jejich dopadu na složky životního prostředí, na 

krajinu a společnost. 

OV3, 

OV4, 

OV5, 

OV11 

 Zajištění nových metod, postupů a řešení pro zvyšování odolnosti měst a obcí 

proti dopadům krizových situací (katastrof) antropogenního a přírodního 

původu. 

OV1, 

OV2, 

OV3, 

OV4 

 Environmentálně příznivá společnost 

 Tvorba a ověřováni metod kvantitativního ekonomického hodnocení dopadů 

politik v oblasti ochrany životního prostředí na podniky a domácnosti. 

OV11 

 Vývoj a ověřování technických, metodických a legislativních nástrojů pro 

hodnocení antropogenních dopadů na stav vodního prostředí. 

OV4, 

OV11 

Sociální a kulturní výzvy 

 Vládnutí a správa 

 Návrh využití a optimalizace nástrojů ICT pro zvýšení efektivity predikce vlivu 

přírodních jevů a procesů, využití přírodního potenciálu a vyhodnocování jejich 

dopadu na krajinu, společnost a kvalitu složek životního prostředí. 

OV7 
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 Vývoj nástrojů a metodik pro efektivní uplatňování ekonomických, 

administrativních, legislativních či dobrovolných nástrojů v oblasti ochrany 

životního prostředí a minimalizace nákladů na dosažení cílů koncepčních 

dokumentů v oblasti životního prostředí. 

OV7, 

OV11, 

OV12 

 Vývoj inovativních metod v oblasti vytěžování strukturovaných 

i nestrukturovaných environmentálních dat s cílem jejich vícenásobného využití, 

srovnání a závislostních analýz. 

OV7, 

OV11 

 Vývoj inovativních metod a postupů založených na progresivních digitálních 

technologiích, nových datových zdrojích (pocházejících např. z dálkového 

pozorování Země) a jejich kombinací s dostupnými daty a s cílem vytvoření 

standardizovaných mechanismů pro podporu tvorby, hodnocení a reportingu 

životního prostředí. 

OV7, 

OV11 

 Rozvoj a uplatnění lidského potenciálu 

 Zvýšení efektivity nástrojů environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. OV11 

 Prozkoumání potenciálu oběhového hospodářství pro tvorbu nových pracovních 

míst v podmínkách ČR. 

 

Bezpečná společnost 

 Vytvoření nástrojů a technologií k identifikaci, sledování, predikci, prevenci 

a snižování rizika krizových situací (katastrof) antropogenního a přírodního 

původu a monitorování jejich dopadů. 

OV3, 

OV4, 

OV5, 

OV7, 

OV9, 

OV11 

 Zdokonalování a tvorba nových aplikací pro obsluhu Systému integrované 

výstražné služby (SIVS) a Smogového varovného a regulačního systému 

(SVRS). 

 

 

3.3 Vazba DKRVO na koncepce dalších poskytovatelů 

Dalšími poskytovateli se rozumí poskytovatelé, od nichž VO předpokládá v období 2018–

2022 možnost získat prostředky účelové podpory. 

Níže je uveden přehled relevantních oblastí a cílů koncepcí dalších potenciálních 

poskytovatelů tak, jak jsou uvedeny zpracovateli oblastí výzkumu (OV) a jejich dílčích cílů 

(DC) v příslušných kapitolách. Jde o kapitoly 8.X.4, kde X je pořadové číslo OV. 

Přehledy relevantních oblastí a cílů koncepcí dalších aktuálních poskytovatelů jsou uvedeny 

tamtéž. 

OV7 má vazbu na Koncepci výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva zemědělství na léta 

2016–2022 v klíčové oblasti „Udržitelné hospodaření s přírodními zdroji“, a to na výzkumný 

směr II. (Voda) a jeho prioritní výzkumná témata: 
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 b) systémy hospodaření s vodními zdroji a jejich bilancování v systému půda-rostlina, 

 n) analýza udržitelnosti a použití závlahových systémů z pohledu klimatické změny 

pro zajištění potravinové soběstačnosti. 

 

OV9 má vazbu na Koncepci výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva zemědělství na léta 

2016–2022 v klíčové oblasti „Udržitelné hospodaření s přírodními zdroji“, a to na výzkumný 

směr I. (Půda) a jeho prioritní výzkumná témata: 

 q) výzkum zátěže půd cizorodými látkami s novými typy kontaminantů s důrazem 

na jejich ovlivňování základních funkcí půdy a vstup do potravního řetězce, 

 s) řešení bezpečného využití alternativních zdrojů organické hmoty a makroprvků 

na zemědělských půdách. 

 

OV10 má vazbu na Koncepci výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva zemědělství na léta 

2016–2022 v klíčové oblasti „Udržitelné hospodaření s přírodními zdroji“. Vazby má OV10 

na výzkumný směr I. (Půda) a jeho prioritní výzkumná témata: 

 h) výzkum metod pro zvyšování obsahu stabilní organické hmoty a podporu diverzity 

organismů v půdě, 

 m) výzkum využití krajiny a půdy a návrhy managementu vedoucí k obnově a 

zvyšování retenčních vlastností půd a opatření podporující proces infiltrace vody s 

vlivem jak na produkci, tak na prevenci povodní a snížení negativních projevů v 

období sucha, 

 q) výzkum zátěže půd cizorodými látkami a novými typy kontaminantů s důrazem na 

jejich ovlivňování základních funkcí půdy a vstup do potravního řetězce, 

 s) řešení bezpečného využití alternativních zdrojů organické hmoty a makroprvků 

na zemědělských půdách (např. kaly z ČOV, sedimenty, biologicky rozložitelné 

odpady, odpadní látky z potravinářského a jiného průmyslu). 

 

OV10 má rovněž vazby na výzkumný směr II. (Voda) a jeho prioritní výzkumná témata: 

 a) optimalizace vodního režimu spojeného se zvýšením retenční schopnosti 

krajinných celků i ochranou jakosti vodních zdrojů v návaznosti na technická a přírodě 

blízká opatření pro udržení vody v krajině, 

 c) zvyšování obsahu uhlíku respektive půdní organické hmoty pro zachování dobrých 

vláhových podmínek, 

 d) výzkum transportu živin a rizikových látek ze zemědělské půdy do vodních útvarů. 
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4 Institucionální podpora na DKRVO požadovaná výzkumnou 

organizací 

Požadovaná institucionální podpora (IP) na DKRVO pro období 2018–2022 celkem a 

v členění po jednotlivých letech a podle způsobilých nákladů je uvedena v tabulce 13. 

Tabulka 13: Výše požadované institucionální podpory pro období 2018–2022 

Požadovaná 

institucionální 

podpora 

Rok 

2018 2019 2020 2021 2022 Celkem 

Celkem [tis. Kč] 68 788,916 70 852,583 72 978,161 75 167,506 77 422,531 365 209,697 

Předpokládané členění požadované IP dle kategorií způsobilých nákladů [tis. Kč] 

Osobní náklady nebo 

výdaje 
31 146,133 36 287,336 38 257,529 38 134,005 39 938,025 183 763,028 

Pořízení hmotného a 

nehmotného majetku 
15 000,000 10 000,000 10 000,000 10 000,000 10 000,000 55 000,000 

Další provozní náklady 7 760,000 8 000,000 8 000,000 9 000,000 9 000,000 41 760,000 

Služby 4 125,000 4 125,000 4 125,000 5 000,000 5 000,000 22 375,000 

Doplňkové náklady 10 757,783 12 170,517 12 595,632 13 033,501 13 484,506 62 041,939 

 

Hlavním důvodem významného snížení ve výši financování výzkumu a vývoje ve VÚV TGM, 

v.v.i., bylo ukončení hodnocení výsledků aplikovaného výzkumu po zavedení pravidel podle 

Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených 

programů (platné pro léta 2013 až 2016).  

Výsledky aplikovaného výzkumu však tvoří naprostou většinu výstupů vytvářených ve VÚV 

TGM, v.v.i., protože za účelem tvorby tohoto typu výstupů a poskytování servisu státní 

správě byl ústav jako veřejná výzkumná instituce zřízen především. 

Od roku 2012 došlo k dramatickému propadu institucionálního financování VÚV TGM, v.v.i., 

a to v souvislosti s proběhlými změnami politiky VaVaI. Do roku 2011 (poslední rok, kdy bylo 

MŽP poskytovatelem institucionální podpory) se státní příspěvek na činnost ústavu 

pohyboval kolem 30 % zdrojů (2008: 29,1 %, 2009: 30,3 %, 2010: 30,4 %, 2011: 28,9 %). 

Poté došlo k tak dramatickému poklesu, který až ohrožoval další fungování ústavu (2012: 

17,1 %, 2013: 10%, 2014: 6,8 % a 2015: 6,2%). V absolutních částkách je tento pokles 

neméně radikální: v roce 2011 částka podpory MŽP činila výši 62,6 mil. Kč, 

v právě uplynulém roce 2016, kdy poskytovatelem institucionální podpory bylo MŠMT (roky 

2012 až 2016), činila výše institucionální podpory pouze 21,6 mil. Kč, což zásadně 

nepříznivě ovlivnilo rozvoj aplikovaného výzkumu v naší organizaci.  
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Je třeba zdůraznit, že propad financování nesouvisí se snížením odborné výkonnosti ústavu. 

Zásadní snížení příspěvků na prakticky třetinovou hodnotu souviselo jednoznačně se 

změnou metodiky a politiky VaVaI, protože množství vykazovaných RIV bodů ústavem se 

v dlouhodobém pohledu příliš nemění a pohybuje se v rozmezí 8–10 tisíc bodů. Finanční 

hodnota RIV bodů se však dramaticky propadla, a to z 6 151 Kč v roce 2011 na 1 000 Kč 

v roce 2015).  

Tyto změny si vyžádaly významné zásahy do fungování instituce, a to včetně snížení 

celkového rozpočtu (meziroční snížení rozpočtu mezi roky 2011 a 2012 bylo 54 mil. Kč, tj. 

25 %) i počtu zaměstnanců. Bylo obtížné vytvářet potřebné rezervy a plánovat střednědobý 

výhled rozvoje instituce. To mělo za následek i stagnaci rozvoje lidských zdrojů, která trvá až 

do dnešní doby, a především obtížné udržování řešitelských týmů. Tento fakt má pak 

celkově značný negativní dopad na další rozvoj aplikovaného výzkumu ve VÚV TGM, v.v.i.  

V důsledku dramatického poklesu institucionálního financování je VÚV TGM, v.v.i., nucen se 

stále více zaměřovat i na jiné druhy činností, kdy chybějící výnosy vykrývá komerčními 

zakázkami, vyšším podílem účelového výzkumu a významně také z projektů financovaných 

ze zahraničí a evropských zdrojů (zde je značným problémem požadovaná míra 

kofinancování, na kterou si ústav musí vytvářet rezervy z komerční činnosti). Ústav tak sice 

prokázal svoji schopnost existence i v nově nastavených podmínkách, ovšem za cenu 

významné změny orientace na problémy mimo státní správu. Původně hlavní podíl činnosti 

ústavu, který byl směřován na podporu činnosti státní správy, se výrazně snížil a zmenšila se 

i systémovost spolupráce se státní správou. Z toho plyne do budoucna značné riziko, že 

státní správa nebude mít v potřebné míře zajištěnou odbornou podporu v oblasti vodního 

hospodářství a hospodaření s odpady, a bude ji muset hledat u komerčních firem za výrazně 

vyšších finančních požadavků, navíc s rizikem nesystémovosti řešení. 

Aby mohl VÚV TGM dále naplňovat své závazky ze zřizovací listiny vůči zřizovateli v rámci 

naplňování státní politiky životního prostředí ČR, je třeba zajistit další rozvoj aplikovaného 

výzkumu ve VÚV TGM, a to prostřednictvím navýšení jeho institucionálního financování. 

Díky zvýšení institucionálních prostředků ročně o cca 45 milionů Kč pro Výzkumný 

ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejnou výzkumnou instituci, oproti 

financování v roce 2016 (a tedy z částky 21,6 mil. Kč na částku 68,8 mil. Kč pro rok 

2018, čímž se podpora odborné činnosti v ústavu zhruba vyrovná stavu v roce 2011) 

dojde k nápravě výše popsané situace. Jde o částku, která zohlední aplikované 

výstupy produkované ve VÚV TGM, v.v.i., a současně tedy umožní rozvinout hlavní 

činnost, pro kterou byl ústav zřízen, a umožní zapojit se ve větší míře 

do mezinárodních projektů a tím zvýšit prestiž ČR ve vodohospodářské sféře. 

 

Osobní náklady nebo výdaje 

K odstranění výše zmíněného rizika, tedy faktoru, že ústav nebude schopen plnit svoji roli 

danou zřizovací listinou a nebude schopen zajištovat komplexní podporu státní správy 

v oblasti vodního hospodářství a hospodaření s odpady, je nutné posílit výzkumné týmy 

napříč celým ústavem. Není reálné a ani žádoucí návrat do dob příspěvkové organizace, kdy 
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měl ústav více než 350 zaměstnanců, ale posílení personálního obsazení ze současných 

cca 220 zaměstnanců alespoň o 10 až 15 % se jeví jako nezbytné.  

Nejkritičtější je situace v CeHO, kde se z původních 25 zaměstnanců v roce 2005 věnují 

problematice odpadů pouze 2 zaměstnanci. Bez podpory zřizovatele (resp. institucionálních 

financí) je tato činnost, která je velmi aktuální a z pohledu ochrany životního prostředí 

nepostradatelná, na pokraji ukončení, byť je hlavním bodem ve zřizovací listině. 

Obdobná je i situace v oblasti vodárenského výzkumu. 

V dalších výše zmíněných oblastech není situace až tak kritická, nicméně mnoho 

výzkumníků pracuje na zkrácený úvazek. V konsekvenci s průměrnou mzdou, která se 

ve VÚV TGM, v.v.i., v současné době pohybuje kolem 27 055 Kč (a tedy výrazně méně, 

než je například průměrná mzda v Akademii věd ČR), je velmi pravděpodobné, že v případě 

nabídky od konkurence z ústavu odejdou. To by mělo zásadní vliv nejen na aktuální vysokou 

odbornou úroveň, ale byla by ohrožena i výchova nových výzkumných pracovníků, a tedy i 

rozvoj instituce jako celku. 

Navýšení institucionálních financí by bylo použito zejména na posílení vědeckých týmů, 

navýšení mezd klíčových odborníků ústavu. 

 

Pořízení hmotného a nehmotného majetku 

Vzhledem k tomu, že z nedostatku finančních prostředků nebylo v uplynulých 6 letech možné 

zabezpečit v dostatečné míře reprodukci majetku a řešeny byly pouze havarijní stavy, je 

nezbytná modernizace přístrojového vybavení, autoparku a softwarového vybavení. Zde 

bude hrát financování uvedených nákladů hrazené z prostředků institucionální podpory 

rozhodující roli. 

 

Další provozní náklady 

V oblasti provozních nákladů tvoří největší podíl náklady na kofinancování projektů u kterých 

to pravidla umožňují. Zde jde především o mezinárodní projekty, do kterých jsme dosud 

vzhledem k vysokému podílu spoluúčasti nemohli vstoupit, byť po odborné stránce šlo 

o projekty velmi zajímavé a velmi prestižní.  

Dalšími náklady budou nákupy odborných publikací, přístrojového vybavení neinvestičního a 

výpočetní technika. Tato situace nám umožní i zapojení do centrálních nákupů, neboť je 

můžeme plánovat. 

 

Služby 

V oblasti služeb budou hrazeny náklady na dodávky software, jeho udržení, dále na služby 

internetu, podporu publikační činnosti, ať už vydávání časopisu VTEI, nebo odborných 

publikací. Součástí je i podpora vděláváni, náklady spojené se zveřejňováním výsledků, 

podpora patentů a licencí a v neposlední řadě i náklady na údržbu a opravy odborných 

zařízení. 
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Doplňkové náklady 

Doplňkové, resp. režijní náklady budou čerpány ve výši 20 % provozních nákladů, tak jak 

stanovují pravidla. Výše těchto nákladů odpovídá podílu režijních nákladů na celkových 

provozních nákladech VÚV TGM, v.v.i. 

4.1 Předpokládaný celkový rozpočet výzkumné organizace 

Předpokládaný celkový rozpočet VO pro období 2018–2022 v členění na výnosy a náklady je 

uveden v tabulce 14. 

Tabulka 14: Předpokládaný celkový rozpočet VO 

Předpokládaný 

celkový rozpočet 

Rok 
Celkem 

2018 2019 2020 2021 2022 

Výnosy [tis. Kč] 220 000 227 000 227 000 230 000 230 000 1 134 000 

Náklady [tis. Kč] 220 000 227 000 227 000 230 000 230 000 1 134 000 
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5 Další finanční zdroje pro rozvoj výzkumu výzkumné organizace 

Dalšími zdroji pro rozvoj výzkumu VO se rozumí účelová podpora, prostředky z fondů ESIF 

a jiných strukturálních fondů, zahraniční zdroje, prostředky ze smluvního výzkumu apod. 

5.1 Zajištěné další finanční zdroje 

Smluvně zajištěné prostředky pro rozvoj výzkumu na rok 2018 a roky následující jsou 

uvedeny v tabulce 15. 

Tabulka 15: Smluvně zajištěné prostředky pro rozvoj výzkumu na rok 2018 a další roky 

Název projektu / aktivity 

Poskytovatel / 

program / 

identifikátor 

projektu 

Trvání Výše [tis. Kč] 

Celkem  2018–2020 84 063 

Národní zdroje účelové podpory VaVaI podle zákona č. 130/2002 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů (TA ČR, GA ČR, resortní programy apod.) 

Rozvojová pomoc Moldávie ČRA 2018 1 407 

Praha Pól Růstu I MHMP 2018 15 347 

TA ČR / Epsilon 2018–2020 24 887 

Podpora dlouhodobého 

plánování v oblasti vodního 

hospodářství na území KRNAP 

TA ČR / Epsilon / 

TH02030080 

2018–2020 5 092 

Expertní infomační systém 

NAVAROSO 

TA ČR / Epsilon / 

TH02030142 

2018–2019 1 824 

Nové postupy úpravy a 

stabilizace čistírenských kalů 

z malých komunálních zdrojů 

TA ČR / Epsilon / 

TH02030532 

2018–2020 2 656 

Predikce nebezpečnosti 

nepůvodních ryb a raků a 

optimalizace eradikačních metod 

invazních druhů 

TA ČR / Epsilon / 

TH02030687 

2018–2020 10 160 

Optimalizace automatických 

závlahových systémů pro využití 

přečištěných odpadních vod-

opatření pro snižování rizik such 

a eutrofizace povrchových zdrojů 

TA ČR / Epsilon / 

TH02030583 

2018–2019 2 400 
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Název projektu / aktivity 

Poskytovatel / 

program / 

identifikátor 

projektu 

Trvání Výše [tis. Kč] 

vody 

Technická a ekonomická 

optimalizace terciárních 

technologií pro odstraňování 

PPCPs z odpadních vod 

TA ČR / Epsilon / 

TH02030227 

2018–2019 1 658 

Podpora resilience přirozených 

stanovišť s ohledem na změny 

klimatu na příkladu CHKO 

Beskydy 

TA ČR / Epsilon / 

TH02030227 

2018–2019 1 097 

MZe / Národní agentura pro zemědělský výzkum 

(NAZV) 

2018 3 065 

Nové postupy optimalizace 

systémů integrované ochrany 

území v kontextu jejich 

ekonomické udržitelnosti 

MZe / NAZV / 

QJ1520268 

2018 1 445 

Systém řízení monitoringu a 

údržby VH infrastruktury 

MZe / NAZV / 

QJ1520267 

2018 184 

Zajištění dostupnosti vodních 

zdrojů ve vybraných oblastech 

Karlovarského kraje 

MZe / NAZV / 

QJ1520318 

2018 1 436 

MV / Bezpečnostní výzkum 2018–2020 15 020 

Ochrana kritické infrastruktury 

vodního zdroje Želivka před 

účinky PPCP a pesticidů 

v podmínkách dlouhodobého 

sucha 

MV / BV / 

VI20172020097 

2018–2020 15 020 

MK / Program aplikovaného výzkumu a vývoje 

národní a kulturní identity (NAKI) 

2018–2019 5 537 

Neinvazivní a šetrné postupy 

řešení kvality prostředí a údržby 

vodních prvků v rámci 

památkové péče 

MK / NAKI / 

DG16P02M032 

2018–2019 5 537 

Fondy EU 

RESIBIL CRR 2018–2019 8 000 
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Název projektu / aktivity 

Poskytovatel / 

program / 

identifikátor 

projektu 

Trvání Výše [tis. Kč] 

Interreg V-A Rakousko – ČR MŽP 2018–2020 10 800 

Zahraniční zdroje 

– – – 0 

Smluvní výzkum 

Na základě uzavřených smluv – 2018 0 

 

Smluvně zajištěné projekty pro rozvoj výzkumu na období od roku 2018 (doba trvání 

u jednotlivých zakázek uvedena) dle informací známých k současnému období jsou 

v objemu 83 863 tis. Kč. Také je potřeba počítat s tím, že ještě do konce roku 2017 budou 

vyhlášeny výsledky veřejných soutěží poskytovatelů MK, TA ČR, MZe, u kterých instituce 

podávala projekty. Ovšem rovněž je nutné zohlednit fakt, že projekty financované z fondů EU 

jsou financovány ex-post (tedy až po vypořádání jednotlivých monitorovacích zpráv) a tato 

období jsou rozložena v čase. V těchto případech není ojedinělý interval ročního zpoždění 

pro poukázání finančních prostředků.  

Při zohlednění podepsané pětileté smlouvy na řešení skupiny projektů nazvané Podpora 

výkonu státní správy (PVSS) se roční částka navýší o cca 22,5 mil. Kč včetně DPH. 

Standardní předpoklad dalších komerčně nasmlouvaných zakázek a objednávek je cca 20 

mil Kč včetně DPH. 

5.2 Potenciální další finanční zdroje 

Potenciální další finanční zdroje pro rozvoj výzkumu, o které se výzkumná organizace hodlá 

v období 2018–2020 ucházet, jsou: 

Instituce (program): Zdroj: 

Grantová agentura České republiky (standardní projekty) Národní zdroje účelové 
podpory VaVaI 

Technologická agentura ČR (Program na podporu aplikovaného 
výzkumu a experimentálního vývoje ALFA (Program ALAFA)) 

Národní zdroje účelové 
podpory VaVaI 

Technologická agentura ČR (Program veřejných zakázek 
v aplikovaném výzkumu a inovacích pro potřeby státní správy 
BETA2 (Program BETA2)) 

Národní zdroje účelové 
podpory VaVaI 

Technologická agentura ČR (Program OMEGA zaměřený na 
podporu projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního 
vývoje, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro uplatnění v řadě 
oblastí celospolečenského života obyvatel České republiky 
(Program OMEGA)) 

Národní zdroje účelové 
podpory VaVaI 
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Technologická agentura ČR (Program na podporu aplikovaného 
výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON (Program 
EPSILON)) 

Národní zdroje účelové 
podpory VaVaI 

Státní fond životního prostředí ČR (Operační program Životní 
prostředí 2014–2020 (OPŽP 2014–2020)) 

Národní zdroje účelové 
podpory VaVaI 

Státní fond životního prostředí ČR (Národní program Životní 
prostředí (NPŽP)) 

Národní zdroje účelové 
podpory VaVaI 

Ministerstvno zemědělství (program ZEMĚ 2017–2025) Národní zdroje účelové 
podpory VaVaI 

Ministerstvo kultury (Program na podporu aplikovaného výzkumu a 
vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II)) 

Národní zdroje účelové 
podpory VaVaI 

Ministerstvo průmyslu a obchodu (TRIO 2016–2021) Národní zdroje účelové 
podpory VaVaI 

Ministerstvo vnitra (Program bezpečnostního výzkumu České 
republiky 2015–2020 (BV III/1–VS)) 

Národní zdroje účelové 
podpory VaVaI 

Ministerstvo vnitra (Program bezpečnostního výzkumu pro potřeby 
státu 2016–2021 (BV III/2-VZ)) 

Národní zdroje účelové 
podpory VaVaI 

Ministerstvo financí (EHP fondy 2014–2021) Fondy EU 

Ministerstvo financí (Norské fondy 2014–2021) Fondy EU 

Ministerstvo financí (Operačním programu Výzkum, vývoj a 
vzdělávání 2014–2020 (OP VVV 2014–2020)) 

Fondy EU 

Evropské strukturální a investiční fondy (Operační program Životní 
prostředí 2014–2020 (OPŽP 2014–2020)) 

Fondy EU 

Ministerstvo průmyslu a obchodu (Horizont 2020 – rámcový 
program pro výzkum a inovace) 

Fondy EU 

Ministerstvo životního prostředí (Program LIFE 2018-2020) Fondy EU 

Magistrát hlavního města Prahy (Operační program Praha – pól 
růstu ČR 2014–2020) 

Fondy EU 

 

Kromě výše uvedených institucí a programů lze v příštích letech očekávat navázání 

na řešení problematiky sucha v roce 2017, která je ošetřena smlouvou mezi MŽP a VÚV 

TGM, v.v.i. 
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6 Spolupráce výzkumné organizace 

Spoluprací se rozumí mezinárodní a národní spolupráce VO a její spolupráce s uživateli 

výsledků výzkumu. 

Ústav sehrává v národním systému VaVaI roli klíčové organizace v oblasti výzkumu 

ve vodním hospodářství a hospodaření s odpady a obaly. Taková role odráží v zapojení 

ústavu do všech relevantních soutěží a příležitostí pro financování těchto oborů. Spolupráce 

na řešení mezinárodních i národních projektů, členství v národních i mezinárodních 

organizacích, úzká spolupráce se státními podniky Povodí a vysokými školami a aktivní 

účast v nejrůznějších mezinárodních komisích a výborech významně přispívají k rozvoji 

poznání v oblastech výzkumu a představují klíčové činnosti pro zapojení těchto oblastí 

do mezinárodního kontextu. 

Přehled mezinárodních a národních organizací, jichž je ústav členem, je uveden 

v tabulce 16. 

Tabulka 16: Členství VÚV TGM, v.v.i., v různých organizacích 

Zkratka Název 

Mezinárodní 

EurAqua European Network of Freshwater Research Organisations 

(Evropská síť výzkumných organizací v oblasti sladké vody) 

GWP Global Water Partnership (Globální partnerství v oblasti vody) 

GWP CEE Global Water Partnership Central and Eastern Europe 

(Globální partnerství v oblasti vody ve střední a východní Evropě) 

IAH International Association of Hydrogeologists 

(Mezinárodní asociace hydrogeologů) 

IAHR / 
AIRH 

International Association of Hydraulic Engineering and Research / Association 
internationale d' ingenierie et de recherches hydrauliques 

(Mezinárodní asociace hydraulického inženýrství a výzkumu) 

IHP International Hydrological Programme (Mezinárodní hydrologický program 
při UNESCO) 

Národní 

ČPVS České plavební a vodocestné sdružení 

ČVTVHS Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost 

RAV Rada veřejných výzkumných institucí aplikovaného výzkumu 

SVH Svaz vodního hospodářství ČR 

 

Pracovníci VO jsou členy následujících pracovních orgánů, v jejichž rámci svou účastí 

podporují orgány státní správy: 
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 Česko-německá komise pro hraniční vody, Stálý výbor Sasko a Stálý výbor Bavorsko, 

 Česko-polská komise pro hraniční vody, 

 Česko-rakouská komise pro hraniční vody, 

 Česko-slovenská komise pro hraniční vody, pracovní skupina pro ochranu vod, 

 Mezinárodní komise pro ochranu Labe (MKOL), pracovní skupina Management dat 

(DATA), 

 Mezinárodní komise pro ochranu Odry před znečištěním (MKOO), pracovní skupina 

G5 Správa dat, 

 Mezinárodní komise pro ochranu Dunaje (MKOD), pracovní skupiny Information 

Management & GIS Expert Group (IMGIS EG), Pressures & Measures Expert Group 

(PM EG) a Monitoring & Assessment Expert Group (MA EG), 

 Common Implementation Strategy (CIS) for the Water Framework Directive 

(2000/60/EC) and the Floods Directive (2007/60/EC), pracovní skupina Working 

Group Data and Information Sharing (DIS). 

 

Mezinárodní spolupráce VO probíhá s následujícími subjekty: 

 orgány EU a instituce EU (prostřednictvím českých zástupců např. Výbor pro životní 

prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, Evropská agentura pro životní 

prostředí (EEA)), 

 jiné vládní i nevládní instituce jednotlivých členských států EU, 

 Mezinárodní komise pro ochranu Labe (MKOL), Mezinárodní komise pro ochranu 

Odry před znečištěním (MKOO), Mezinárodní komise pro ochranu Dunaje (MKOD) 

(převážně v oblasti aplikovaného výzkumu), 

 Česko-německá komise pro hraniční vody, Česko-polská komise pro hraniční vody, 

Česko-rakouská komise pro hraniční vody a Česko-slovenská komise pro hraniční 

vody (spolupráce se sousedními státy v oblasti vodního hospodářství na hraničních 

vodách), 

 výzkumné organizace členských států EU (převážně v oblasti aplikovaného 

výzkumu), 

 vysoké školy členských států EU (převážně v oblasti aplikovaného výzkumu). 

 

Národní spolupráce VO probíhá s následujícími subjekty: 

 ostatní veřejné výzkumné instituce, 

 vysoké školy, 

 státní podniky Povodí, 

http://www.mzp.cz/cz/nemecko_dokument
http://www.mzp.cz/cz/polsko_dokument
http://www.mzp.cz/cz/slovensko_dokument
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 státní příspěvkové organizace v resortu MŽP (Český hydrometeorologický ústav 

(ČHMÚ), Česká informační agentura životního prostředí (CENIA), Česká geologická 

služba (ČGS), Správa Krkonošského národního parku (KRNAP), Správa NP a CHKO 

Šumava, Správa NP Podyjí), 

 organizační složky státu v resortu MŽP (Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 

(AOPK ČR), Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP), Správa Národního parku 

České Švýcarsko). 

 

Spolupráce VO s uživateli výsledků výzkumu probíhá s následujícími subjekty: 

 Ministerstvo životního prostředí, 

 Ministerstvo zemědělství, 

 další centrální orgány státní správy, 

 obecní úřady obcí s rozšířenou působností, 

 krajské úřady, 

 státní podniky Povodí, 

 státní příspěvkové organizace v resortu MŽP (Český hydrometeorologický ústav 

(ČHMÚ), Česká informační agentura životního prostředí (CENIA), Česká geologická 

služba (ČGS), Správa Krkonošského národního parku (KRNAP), Správa NP a CHKO 

Šumava, Správa NP Podyjí), 

 organizační složky státu v resortu MŽP (Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 

(AOPK ČR), Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP), Správa Národního parku 

České Švýcarsko), 

 Státní fond životního prostředí (SFŽP), 

 odborná veřejnost, 

 žáci a studenti základních, středních a vysokých škol, 

 široká veřejnost, tisk, rozhlas a televize. 

 

6.1 Probíhající spolupráce 

Spolupráce VO s různými subjekty včetně uživatelů výsledků výzkumu je uvedena 

v tabulce 17. 
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Tabulka 17: Probíhající spolupráce 

Název projektu / aktivity Partner Trvání 

Mezinárodní spolupráce 

Mezinárodní komise pro ochranu Labe členské organizace trvalá 

činnost 

Mezinárodní komise pro ochranu Odry před 

znečištěním 

Ministerstvo životního prostředí 

Polska, Spolkové ministerstvo 

životního prostředí, ochrany přírody 

a bezpečnosti reaktorů Německa 

1999–

2017 

Mezinárodní komise pro ochranu Dunaje členské organizace trvalá 

činnost 

Česko-polská komise pro hraniční vody Ministerstvo životního prostředí 

Polska 

2012–

2017 

Česko-rakouská komise pro hraniční vody Spolkové ministerstvo zemědělství, 

lesnictví, životního prostředí a 

vodního hospodářství Rakouské 

republiky 

trvalá 

činnost 

Amt der Niederösterreichischen 

Landesregierung 

trvalá 

činnost 

Amt der Oberösterreichischen 

Landesregierung 

trvalá 

činnost 

Effect based Tools-Technical Report, 

Estrogen monitoring project 

Swiss Centre for Applied 

Ecotoxicology, Švýcarsko 

2017–

2020 

Členství, vzájemná spolupráce EurAqua  2004–

2017 

Bilance vodních zdrojů ve východní části 

česko-saské pohraničí a hodnocení možnosti 

jejich dlouhodobého užívání 

Česká geologická služba 2017–

2020 

Sachsisches Landesamt fur 

Umwelt, Landwirtschaft und 

Geologie, Dresden 

2017–

2020 

Národní spolupráce 

Vzájemné konzultace a realizace hodnocení 

na základě konkrétních požadavků 

Vysoká škola báňská – Technická 

univerzita Ostrava 

2017–

2022 

Zajištění dostupnosti vodních zdrojů ve 

vybraných oblastech Karlovarského kraje 

(QJ1520318) 

Povodí Ohře, s.p. 2015–

2018 

Predikce nebezpečnosti nepůvodních ryb a Hydrosoft Veleslavín s.r.o. 2017–
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Název projektu / aktivity Partner Trvání 

raků a optimalizace eradikačních metod 

invazních druhů (TH02030687) 

2020 

Zajištění dostupnosti vodních zdrojů ve 

vybraných oblastech Karlovarského kraje 

(QJ1520318) 

Povodí Ohře, s.p. 2015–

2018 

Možnosti kompenzace negativních dopadů 

klimatické změny na zásobování vodou a 

ekosystémy využitím lokalit vhodných pro 

akumulaci povrchových vod (TA04020501) 

Česká zemědělská univerzita v 

Praze 

2014–

2017 

Podpora dlouhodobého plánování v oblasti 

vodního hospodářství na území 

Krkonošského národního parku s důrazem 

na řešení problematiky vlivu technického 

zasněžování na pokles průtoků s cílem zvýšit 

dlouhodobou efektivitu ochrany přírody a 

krajiny (TH02030080) 

Správa Krkonošského národního 

parku 

2017–

2020 

Spolupráce na fyzikálním modelovém 

výzkumu úpravy plavební kynety pod PS 

Děčín 

ČVUT v Praze, Fakulta stavební 2016–

2017 

Retenční potenciál pramenných oblastí ve 

vztahu k hydrologickým extrémům 

Univerzita Karlova v Praze, 

Přírodovědná fakulta 

2013–

2017 

Vytvořeni software pro výpočet výparu 

z vodní hladiny pro podmínky ČR 

(TJ01000196) 

Zemědělská univerzita v Praze 2018–

2019 

Spolupráce s uživateli výsledků 

Podpora výkonu státní správy Ministerstvo životního prostředí, 

Odbor ochrany vod 

2012–

2021 

Realizace zpracování výsledků hodnocení 

stavu vod za období 2013–2015 

Státní podniky Povodí 2017 

Vzájemné konzultace a realizace hodnocení 

na základě konkrétních požadavků 

Česká inspekce životního 

prostředí, oblastní inspektorát 

Ostrava, oddělení ochrany vod 

2017–

2022 

Krajský úřad Moravskoslezského 

kraje, odbor životního prostředí 

a zemědělství, oddělení vodního 

hospodářství 

2017–

2022 

Magistrát města Ostrava, odbor 

ochrany životního prostředí 

2017–

2022 
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Název projektu / aktivity Partner Trvání 

Zajištění dostupnosti vodních zdrojů ve 

vybraných oblastech Karlovarského kraje 

(QJ1520318) 

Povodí Ohře, s.p. 2015–

2018 

Uplatnění certifikované metodiky zpracované 

v rámci řešení projektu (QH81331): Metodika 

posuzování dopadů klimatické změny a 

navrhování adaptačních opatření ve vodním 

hospodářství 

Vodohospodářský rozvoj a 

výstavba, a.s. 

2013–

2017 

Uplatnění certifikované metodiky zpracované 

v rámci řešení projektu (TA01020670): 

Metodické postupy pro pořizování, 

zpracování a využívání dat o jakosti surové 

povrchové a podzemní vody 

Povodí Vltavy, s.p. 2013–

2017 

Progresivní technologie ochrany ŽP a 

efektivního hospodaření s vodou v malých 

povodích (TA01020219) 

GIS-GEOINDUSTRY, s.r.o. 2014–

2017 

 

6.2 Plánovaná / zamýšlená spolupráce v období 2018–2022 

6.2.1 Mezinárodní spolupráce 

V rámci plánované či zamýšlené mezinárodní spolupráce byly identifikováni tito partneři a 

předměty spolupráce s nimi: 

Ministerstvo životního prostředí Polska Mezinárodní komise pro ochranu 
Odry před znečištěním 

Spolkové ministerstvo životního prostředí, ochrany 
přírody a bezpečnosti reaktorů Německa 

Mezinárodní komise pro ochranu 
Odry před znečištěním 

Ministerstvo životního prostředí Polska Česko-polská komise pro hraniční 
vody 

Spolkové ministerstvo zemědělství, lesnictví, životního 
prostředí a vodního hospodářství Rakouské republiky 

Česko-rakouská komise pro 
hraniční vody 

 

6.2.2 Národní spolupráce 

V rámci plánované či zamýšlené národní spolupráce byly identifikováni tito partneři a 

předměty spolupráce s nimi: 

Výzkumné centrum 
průmyslového dědictví FA 
ČVUT v Praze 

Vzájemná odborná spolupráce v oblasti industriálního 
dědictví se zaměřením na oblast vodního hospodářství 
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ČVUT v Praze, Fakulta 
stavební 

Vzájemná odborná spolupráce v oblasti industriálního 
dědictví se zaměřením na oblast vodního hospodářství, 
řešení projektů programu NAKI II 

ACCENDO – Centrum pro 
vědu a výzkum, z.ú. 

Spolupráce v oblasti stanovení množství nelegálních drog a 
jejich metabolitů v komunálních odpadních vodách a v oblasti 
popularizace výsledků vědy a výzkumu a vzdělávání 

Výzkumný ústav pro hnědé 
uhlí a.s. 

Vzájemná odborná spolupráce v oblasti využívání odpadů 
jako paliv a v oblasti snižování nebezpečných vlastností 
odpadů 

Sweco Hydroprojekt, a.s. Příprava normativních předpisů v oblasti ochrany vod 

Úřad pro technickou 
normalizaci, metrologii a 
státní zkušebnictví 

Příprava normativních předpisů v oblasti ochrany vod 

 

6.2.3 Spolupráce s uživateli výsledků 

V rámci plánované či zamýšlené spolupráce s uživateli výsledků byly identifikováni tito 

partneři a předměty spolupráce s nimi: 

Úpravna vody Želivka, 
a.s. 

Výzkum antropogenních vlivů v povodí vodárenské nádrže 
Švihov 

Želivská provozní, a.s. Výzkum antropogenních vlivů v povodí vodárenské nádrže 
Švihov 

Povodí Vltavy, s.p. Výzkum antropogenních vlivů v povodí vodárenské nádrže 
Švihov 
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7 Další specifické aktivity výzkumné organizace 

Dalšími specifickými aktivitami VO se rozumí specifické výzkumné aktivity a aktivity s nimi 

související, jako jsou vzdělávání, odborné činnosti apod. 

Jde především o následující aktivity: 

 prezentace výsledků probíhajících výzkumných projektů prostřednictvím 

internetových stránek http://www.vuv.cz, 

 prezentace výsledků již ukončených výzkumných projektů po dobu minimálně 5 let, 

 publikování odborných článků a vydávání publikací (ediční řady Práce a studie a 

Výzkum pro praxi, samostatné odborné monografie), 

 pořádání odborných seminářů, 

 pořádání školení pro pracovníky veřejné správy, příspěvkových organizací, AOPK, 

ČIŽP, státních podniků Povodí atp., 

 poradenská a konzultační činnost, 

 přednášková činnost pořádaná na ZŠ, SŠ a VŠ, 

 environmentální vzdělávání, výchova a osvěta a environmentální poradenství, 

 spolupráce s tiskem, rozhlasem a televizí. 

 

7.1 Probíhající specifické výzkumné aktivity 

Probíhající specifické výzkumné aktivity jsou uvedeny v tabulce 18. 

Tabulka 18: Probíhající specifické výzkumné aktivity 

Název aktivity a stručný popis Partner (pokud relevantní) Trvání 

Vzdělávání 

Pedagogická činnost, vedení, asistence a 

oponování bakalářských, diplomových a 

disertačních prací, odborné stáže pro studenty 

Česká zemědělská univerzita v 

Praze 

2012–

2017 

Univerzita Karlova, 

Přírodovědecká fakulta 

2012–

2017 

České vysoké učení technické 

v Praze, Fakulta stavební 

2012–

2017 

Vysoká škola báňská – 

Technická univerzita Ostrava 

2012–

2017 

Ostravská univerzita 2012–

http://www.vuv.cz/
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Název aktivity a stručný popis Partner (pokud relevantní) Trvání 

2017 

Inovace bakalářského a navazujícího 

magisterského studijního programu v oboru 

Bezpečnost a kvalita potravin 

Veterinární a farmaceutická 

univerzita Brno 

2014 

Jiná odborná činnost 

Posuzování záměrů projektů ve vztahu k části 4. 

(popř. 4.7) směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 2000/60/ES 

ŘSD ČR, SŽDC, ŘVC, 

Pragoprojekt, Sudop, ČEZ, 

Pražská energetika, E.ON 

Česká republika a další 

2015–

2017 

Spolupráce při předávání odborných zkušeností Akademia Górniczo-Hutnicza, 

Polsko 

2012–

2017 

Posuzovatel v rámci veřejné soutěže v 

Programu bezpečnostního výzkumu České 

republiky 2015–2020 (BV III/1-VS) 

Ministerstvo vnitra České 

republiky 

2015–

2016 

Uspořádání odborného semináře Aktuální otázky 

hydrologie pro studenty magisterského studia v 

Kazachstánu 

Prague Development Center 

s.r.o. 

2015, 

2016 

Odborný seminář pro potenciální uživatele 

výsledků projektu Specifika zajištění jakosti pitné 

vody při zásobování obyvatelstva malých obcí 

z místních vodních zdrojů (TA02020184) 

Geotest, a.s. 2015 

Uspořádání 6. Leonardo konference HYPER 

Droughts (HYdrological Precipitation – 

Evaporation – Runoff Droughts) 

Česká zemědělská univerzita v 

Praze 

2014 

Uspořádání XIV. hydrogeologického kongresu v 

Liberci 

Technická univezita v Liberci, 

Česká asociace hydrogeologů 

2014 

Uspořádání mezinárodní multidisciplinární 

konference Mineral Waters: Genesis, 

Exploitation, Protection and Valorisation (MinWat 

2014) 

Mezinárodní asociace 

hydrogeologů (International 

Association of Hydrogeologists 

(IAH)) 

2014 

Uspořádání semináře pro pracovníky Krajského 

úřadu 

Kraj Vysočina 2014 

Uspořádání mezinárodního workshopu 

Proceedings of the workshop Assessment the 

Safety of Uranium Mining and Milling Facilities 

pro pracovníky čínského atomového průmyslu 

ÚJV Řež, a. s. 2016 

Další (pokud relevantní) 
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Název aktivity a stručný popis Partner (pokud relevantní) Trvání 

Bilance vodních zdrojů ve východní části česko-

saského pohraničí a hodnocení možnosti jejich 

dlouhodobého užívání (ResiBil) 

Sächsisches Landesamt für 

Umwelt, Landwirtschaft und 

Geologie 

2016–

2019 

VÚV TGM, v.v.i., je sídlem Českého komitétu 

IAH 

Mezinárodní asociace 

hydrogeologů (International 

Association of Hydrogeologists 

(IAH)) 

2014– 

 

7.2 Zamýšlené specifické výzkumné aktivity v období 2018–2022 

V rámci zamýšlených specifických výzkumných aktivit v období 2018–2022 byli identifikováni 

tito partneři a předměty specifické výzkumné aktivity: 

ČHMÚ Vývoj nástrojů pro aktualizaci datových sad 
vodních toků, rozvodnic a vodních ploch 

ČHMÚ Možnosti využití DPZ ve vodním hospodářství 

ČHMÚ Vývoj aplikací pro tvorbu kartografických výstupů 
ve vodním hospodářství 

ČHMÚ Vývoj nástrojů a metod pro využití GIS ve vodním 
hospodářství 

Zeměměřický úřad Vývoj nástrojů pro aktualizaci datových sad 
vodních toků, rozvodnic a vodních ploch 

Zeměměřický úřad Možnosti využití DPZ ve vodním hospodářství 

Zeměměřický úřad Vývoj aplikací pro tvorbu kartografických výstupů 
ve vodním hospodářství 

Zeměměřický úřad Vývoj nástrojů a postupů pro splnění 
implementačních pravidel Směrnice INSPIRE ve 
VÚV TGM, v.v.i. 

Zeměměřický úřad Vývoj nástrojů a metod pro využití GIS ve vodním 
hospodářství 

CENIA Možnosti využití DPZ ve vodním hospodářství 

CENIA Vývoj nástrojů a postupů pro splnění 
implementačních pravidel Směrnice INSPIRE ve 
VÚV TGM, v.v.i. 

CENIA Vývoj nástrojů a metod pro využití GIS ve vodním 
hospodářství 

Vodoprávní úřady Systémové možnosti plošné ochrany vod 

Mezinárodní asociace hydrogeologů 
(International Association of 
Hydrogeologists (IAH)) 

VÚV TGM, v.v.i., bude sídlem Českého komitétu 
IAH 
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Česká zemědělská univerzita v Praze Pedagogická činnost, vedení, asistence a 
oponování bakalářských, diplomových a 
disertačních prací, odborné stáže pro studenty 

Univerzita Karlova, Přírodovědecká 
fakulta 

Pedagogická činnost, vedení, asistence a 
oponování bakalářských, diplomových a 
disertačních prací, odborné stáže pro studenty 

České vysoké učení technické v Praze, 
Fakulta stavební 

Pedagogická činnost, vedení, asistence a 
oponování bakalářských, diplomových a 
disertačních prací, odborné stáže pro studenty 

 

 



 

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce 

Dlouhodobá koncepce rozvoje výzkumné organizace na období 2018–2022 

Oblasti výzkumu zajišťované jednotlivými výzkumnými týmy výzkumné organizace 

v období 2018–2022 

 

 

Stránka 98 z 357 

8 Oblasti výzkumu zajišťované jednotlivými výzkumnými týmy 

výzkumné organizace v období 2018–2022 

Aktivity VO v období 2018–2022 budou zahrnovat následující oblasti výzkumu (OV). 

V přehledu jsou uvedena označení OV a jsou uvedeni jejich garanti. 

OV1 Výzkum a hodnocení hydrologického režimu v současných a 
výhledových podmínkách 

Ing. Adam Vizina, 
Ph.D. 

OV2 Výzkum a vývoj v oblasti hydrauliky a hydrotechniky z hlediska 
antropogenního ovlivnění 

Ing. Pavel Balvín 

OV3 Výzkum vzájemné interakce povrchových a podzemních vod 
za běžných a extrémních situací 

RNDr. Josef V. 
Datel, Ph.D. 

OV4 Výzkum a vývoj nástrojů pro zjišťování a hodnocení stavu vod a 
výzkum pro potřeby plánování v oblasti vod 

Ing. Petr Tušil, 
Ph.D., MBA 

OV5 Výzkum antropogenních vlivů na stav vod a vodních 
ekosystémů 

Mgr. Pavel 
Rosendorf 

OV6 Výzkum a ochrana biodiverzity ve vodních ekosystémech Mgr. Ondřej 
Simon, Ph.D. 

OV7 Výzkum v oblasti zpracování informací, databází a 
geografických informačních systémů 

Mgr. Aleš Zbořil 

OV8 Výzkum v oblasti technologických procesů úpravy a čištění vody 
a recyklace vody 

Ing. Jiří Kučera 

OV9 Výzkum v oblasti hospodaření s odpady a obaly Ing. Dagmar 
Vološinová 

OV10 Výzkum v oblasti kalového hospodářství, nakládání s kaly a 
sedimenty 

Ing. Eva Mlejnská 

OV11 Využívání a popularizace historických a současných 
vodohospodářských zdrojů informací pro rozvoj environmentálně 
příznivé společnosti 

RNDr. Hana 
Mlejnková, Ph.D. 

OV12 Výzkum a hodnocení životního cyklu výrobků, služeb a institucí 
s vazbou na vodu 

Ing. Libor 
Ansorge, Ph.D. 

 

Plánované činnosti, kontrolovatelné cíle, počty výsledků a pracovní týmy včetně 

úvazků uvedené níže v rámci oblastí výzkumu (OV) a jejich dílčích dílů (DC) byly 

stanoveny bez ohledu na zdroje jejich financování. 
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8.1 Oblast výzkumu 1: Výzkum a hodnocení hydrologického režimu 

v současných a výhledových podmínkách 

Obor vědy a výzkumu 

Zařazení oblasti výzkumu podle klasifikace oborů OECD Fields of Research and 

Development (FRASCATI manuál 2015) je následující: 

Vědní oblast – širší 
klasifikace: 

Fields of Research and Development (FORD) – klasifikace 
druhé úrovně: 

1. Přírodní vědy (Natural 
Sciences) 

1.5. Vědy o zemi a příbuzné vědy životního prostředí (Earth and 
related environmental sciences) 

 

8.1.1 Popis oblasti výzkumu 

Výzkum v oblasti výzkumu OV1 je zaměřen na hodnocení vodního režimu v současných a 

měnících se podmínkách, kdy v celosvětovém měřítku dochází k navyšování počtu oblastí 

postižených hydrologickými extrémy, a to především suchem a nedostatkem vody, které 

v některých případech dosahují živelné katastrofy s masivními dopady. 

V případě sucha dochází k zásadnímu nárůstu jeho četnosti v některých oblastech včetně 

střední Evropy. Tento jev úzce souvisí s procesem globální klimatické změny. Problém 

zabezpečení vodních zdrojů se už začíná projevovat i v oblastech, v nichž si obyvatelstvo 

dosud ataky sucha příliš neuvědomovalo, ale začíná je už čím dál výrazněji pociťovat. Navíc 

míru dopadů sucha a nedostatku vody na obyvatelstvo a průmysl v posledních letech 

na našem území příznivě ovlivnila skutečnost, že došlo k poklesu odběrů vody přibližně 

o polovinu oproti situaci v roce 1990. Zmírňující efekt tohoto vývoje se však již postupně 

vytrácí.  

Výzkum v této oblasti bude zaměřen tak, aby bylo možné řešit tyto problémy pomocí 

nejnovějších technologií, jako jsou podrobné výstupy klimatických a hydrologických modelů, 

dálkového průzkumu Země, a to pomocí snímkování drony a satelitního snímkování. 

Výsledky budou využity také pro navrhování a hodnocení adaptačních opatření. 

8.1.2 Nejvýznamnější výsledky dosažené v dané oblasti v letech 2012–2016 

Přehled nejvýznamnějších výsledků dosažených v období 2012–2016 v dané oblasti 

výzkumu je uveden v tabulce 19. 

Tabulka 19: Nejvýznamnější výsledky dosažené v období 2012–2016 v dané oblasti 
výzkumu 

Kód výsledku z RIV 

Kód 

druhu 

výsledku 

Název výsledku v původním jazyce výsledku 
Rok 

uplatnění 

RIV/00020711:_____/16:00004487 D 
Stanovení minimálních zůstatkových průtoků v 

České republice 
2016 
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Kód výsledku z RIV 

Kód 

druhu 

výsledku 

Název výsledku v původním jazyce výsledku 
Rok 

uplatnění 

RIV/00020711:_____/16:00004439 J 
Teplota vzduchu a srážky na meteorologické 

stanici Bučnice v povodí horní Metuje 
2016 

RIV/00020711:_____/15:00004230 J 

Možnosti zmírnění dopadů změny klimatu 

využitím území chráněných pro akumulaci 

povrchových vod 

2015 

RIV/00020711:_____/15:00004115 N 
Metodika pro stanovení mezních hodnot 

indikátorů hydrologického sucha 
2015 

RIV/00020711:_____/15:00004292 N 
Vyhodnocení změn ve vybraných územích 

chráněných pro akumulaci povrchových vod 
2015 

RIV/00020711:_____/15:00004367 J Hydrologické sucho v České republice 2015 

RIV/00020711:_____/14:00004165 N 
Vyhodnocení možných dopadů změny klimatu ve 

vodním hospodářství a při plánování v oblasti vod 
2014 

RIV/00020711:_____/14:00004166 R 

Informační portál pro podporu 

vodohospodářského plánování v kontextu změn 

klimatu 

2014 

RIV/00020711:_____/13:00003824 J 

Evaluation of simple statistical downscaling 

methods for monthly regional climate model 

simulations with respect to the estimated 

changes in runoff in the Czech Republic 

2013 

RIV/00020711:_____/12:00003639 J 

A multi-model assessment of climate change 

impact on hydrological regime in the Czech 

Republic 

2012 

 

8.1.3 Vazby oblasti výzkumu na Koncepci VaV MŽP 

Vazby na dílčí cíle 

Cílem výzkumných a vývojových činností v rámci oblasti výzkumu OV1 je naplňovat dílčí cíle 

definované v dokumentu Koncepce výzkumu a vývoje Ministerstva životního prostředí na léta 

2016 až 2025 (únor 2017).  

V oblasti 1. (Přírodní zdroje), podoblasti 1.2 (Voda) jsou to dílčí cíle 1.2.2 (Udržitelné užívání 

vodních zdrojů a kvantita povrchových vod) a 1.2.3 (Výzkum a hodnocení stavu povrchových 

vod).  

V podoblasti 1.3 (Půda) jsou to dílčí cíle 1.3.2 (Zvyšování obsahu stabilní organické hmoty a 

podpora funkční diverzity půdních organismů při současném zachování produkčních 

vlastností půd) a 1.3.3 (Vývoj inovativních metod monitoringu založených na využití 

dálkového průzkumu Země). 

V oblasti 2. (Globální změny), podoblasti 2.1 (Metody mitigace a adaptace na globální a 

lokální změny klimatu) jsou to dílčí cíle 2.1.1 (Návrh adaptačních opatření v jednotlivých 

http://publikace.vuv.cz/index.php/cz/vypis-publikaci/form_publikace/view/3665


 

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce 

Dlouhodobá koncepce rozvoje výzkumné organizace na období 2018–2022 

Oblasti výzkumu zajišťované jednotlivými výzkumnými týmy výzkumné organizace 

v období 2018–2022 

 

 

Stránka 101 z 357 

sektorech hospodářství ČR a návrh nástrojů pro snižování emisí GHG) a 2.1.4 (Studium 

geofaktorů životního prostředí s cílem prevence a mitigace dopadů globální změny). 

V podoblasti 2.3 (Nebezpečné látky v životním prostředí) je to dílčí cíl 2.3.2 (Dlouhodobý 

monitoring biogeochemických a hydrologických cyklů). 

V oblasti 3. (Udržitelný rozvoj krajiny a lidských sídel), podoblasti 3.1 (Zelená infrastruktura – 

stabilní struktura krajiny) je to dílčí cíl 3.1.1 (Vytvoření koncepčních nástrojů plánování 

krajiny). 

V podoblasti 3.2 (Zemědělství a lesnictví) jsou to dílčí cíle 3.2.1 (Získání prakticky 

využitelných poznatků pro efektivní zemědělskou produkci v ekologicky a ekonomicky 

dlouhodobě udržitelných systémech hospodaření na půdě) a 3.2.2 (Vývoj a využití 

inovativních metod monitoringu vegetace založených na využití dálkového průzkumu Země, 

geografických informačních systémech a dalších metodách. Využití prediktivního 

modelování). 

V podoblasti 3.3 (Urbanismus a inteligentní lidská sídla) jsou to dílčí cíle 3.3.1 (Návrh 

moderních metod a systémů budování a provozu inteligentních lidských sídel s minimálními 

dopady na životní prostředí) a 3.3.2 (Vývoj inovativních metod monitoringu založených 

na využití dálkového průzkumu Země). 

 

Vazby na výzkumné potřeby 

OV1 má vazby na výzkumné potřeby pro resort MŽP uvedené v Příloze 6 Národní politiky 

výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2016–2020 (NP VaVaI 2016), která byla 

schválena usnesením vlády ČR č. 135/2016 a jejíž součástí je seznam výzkumných potřeb 

jednotlivých resortů. 

Z přehledu výzkumných potřeb uvedených v NP VaVaI 2016 pak vycházejí přehledy 

aktuálních výzkumných potřeb pro resort MŽP a prioritních výzkumných potřeb pro resort 

MŽP, které jsou uvedeny v Koncepci VaV MŽP. 

OV1 má vazby na prioritní výzkumné potřeby pro resort MŽP. 

V části Udržitelnost energetiky a materiálových zdrojů je to: 

 Snižování energetické náročnosti a snižování emisí do ovzduší. 

 

V části Prostředí pro kvalitní život, oblasti Přírodní zdroje je to: 

 Odborná podpora pro plánování v oblasti podzemních a povrchových vod a 

pro optimalizaci vodního režimu krajiny. 

 

V části Prostředí pro kvalitní život, oblasti Udržitelný rozvoj krajiny lidských sídel je to: 

 Zajištění nových metod, postupů a řešení pro zvyšování odolnosti měst a obcí proti 

dopadům krizových situací (katastrof) antropogenního a přírodního původu. 
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OV1 má vazby na aktuální výzkumné potřeby pro resort MŽP. 

V části Udržitelnost energetiky a materiálových zdrojů je to: 

 Snižování energetické náročnosti a snižování emisí do ovzduší. 

 

V části Prostředí pro kvalitní život, oblasti Přírodní zdroje jsou to: 

 Působení antropogenních vlivů a geofaktorů na složky životního prostředí, 

 Odborná podpora pro plánování v oblasti podzemních a povrchových vod a 

pro optimalizaci vodního režimu krajiny. 

 

V části Prostředí pro kvalitní život, oblasti Udržitelný rozvoj krajiny lidských sídel jsou to: 

 Zajištění nových metod, postupů a řešení pro zvyšování odolnosti měst a obcí proti 

dopadům krizových situací (katastrof) antropogenního a přírodního původu, 

 Analýza vlivu antropogenních jevů a dějů na ekologickou stabilitu krajiny; možnosti 

zachování a obnovy přirozených vlastností (funkcí) krajiny - ekologická stabilita, vodní 

režim krajiny, půdotvorné procesy, biodiverzita, migrační prostupnost krajiny), 

 Udržitelný model funkčního využití krajiny, 

 Dlouhodobě udržitelný model sledování a hodnocení stavu krajiny a jejích složek 

(soustava indikátorů, datové zdroje, informační systémy).  

 

V části Bezpečná společnost jsou to: 

 Ochrana životního prostředí před negativními dopady krizových situací (katastrof), 

nástroje prevence, mitigace a adaptace, 

 Vytvoření metodik a nástrojů k identifikaci, hodnocení a prevenci antropogenních 

rizik. 

 

Přehled vazeb dílčích cílů oblasti výzkumu na dílčí cíle Koncepce výzkumu a vývoje 

Ministerstva životního prostředí na léta 2016 až 2025 je uveden v tabulce 20. 
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Tabulka 20: Přehled vazeb dílčích cílů oblasti výzkumu na dílčí cíle Koncepce VaV MŽP 

Dílčí cíle Koncepce VaV MŽP na 

léta 2018 až 2025 

OV1 

DC1-

1 

DC1-

2 

DC1-

3 

DC1-

4 

DC1-

5 

DC1-

6 

DC1-

7 

DC1-

8 

DC1-

9 

DC1-

10 

Oblast 1. Přírodní zdroje 

Podoblast 1.1: Biodiverzita  

Dílčí cíl 1.1.1 
          

Dílčí cíl 1.1.2 
          

Dílčí cíl 1.1.3 
          

Dílčí cíl 1.1.4 
          

Dílčí cíl 1.1.5 
          

Dílčí cíl 1.1.6 
          

Dílčí cíl 1.1.7 
          

Podoblast 1.2: Voda 

Dílčí cíl 1.2.1 
          

Dílčí cíl 1.2.2 X X X X X X X X X X 

Dílčí cíl 1.2.3 X X X X X X 
 

X X 
 

Dílčí cíl 1.2.4 
          

Dílčí cíl 1.2.5 
          

Podoblast 1.3: Půda  

Dílčí cíl 1.3.1 
          

Dílčí cíl 1.3.2 
      

X 
  

X 

Dílčí cíl 1.3.3 X X 
   

X 
  

X 
 

Podoblast 1.4: Ovzduší  

Dílčí cíl 1.4.1 
          

Dílčí cíl 1.4.2 
          

Dílčí cíl 1.4.3 
          

Podoblast 1.5: Nerostné zdroje a vlivy těžby na životní prostředí  

Dílčí cíl 1.5.1 
          

Dílčí cíl 1.5.2 
          

Dílčí cíl 1.5.3 
          

Dílčí cíl 1.5.4 
          

Oblast 2. Globální změny 

Podoblast 2.1: Metody mitigace a adaptace na globální a lokální změny klimatu 

Dílčí cíl 2.1.1 
    

X 
 

X X 
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Dílčí cíle Koncepce VaV MŽP na 

léta 2018 až 2025 

OV1 

DC1-

1 

DC1-

2 

DC1-

3 

DC1-

4 

DC1-

5 

DC1-

6 

DC1-

7 

DC1-

8 

DC1-

9 

DC1-

10 

Dílčí cíl 2.1.2 
          

Dílčí cíl 2.1.3 
          

Dílčí cíl 2.1.4 
  

X X X 
 

X 
  

X 

Podoblast 2.2: Biogeochemické cykly dusíku a fosforu  

Dílčí cíl 2.2.1 
          

Dílčí cíl 2.2.2 
          

Podoblast 2.3: Nebezpečné látky v životním prostředí  

Dílčí cíl 2.3.1 
          

Dílčí cíl 2.3.2 
 

X 
 

X X X 
  

X 
 

Dílčí cíl 2.3.3 
          

Oblast 3. Udržitelný rozvoj krajiny a lidských sídel 

Podoblast 3.1: Zelená infrastruktura – stabilní struktura krajiny  

Dílčí cíl 3.1.1 
     

X X 
  

X 

Dílčí cíl 3.1.2 
          

Podoblast 3.2: Zemědělství a lesnictví  

Dílčí cíl 3.2.1 
      

X 
  

X 

Dílčí cíl 3.2.2 
 

X 
   

X 
    

Dílčí cíl 3.2.3 
          

Podoblast 3.3: Urbanismus a inteligentní lidská sídla  

Dílčí cíl 3.3.1 
 

X 
   

X 
 

X X X 

Dílčí cíl 3.3.2 
       

X 
  

Dílčí cíl 3.3.3 
          

Oblast 4. Environmentální technologie a ekoinovace 

Podoblast 4.1: Technologie, techniky a materiály přátelské k životnímu prostředí  

Dílčí cíl 4.1.1 
          

Dílčí cíl 4.1.2 
          

Podoblast 4.2: Biotechnologie, materiálově, energeticky a emisně efektivní technologie, výrobky a služby  

Dílčí cíl 4.2.1 
          

Dílčí cíl 4.2.2 
          

Dílčí cíl 4.2.3 
          

Podoblast 4.3: Minimalizace tvorby odpadů a jejich opětovné použití a využití  

Dílčí cíl 4.3.1 
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Dílčí cíle Koncepce VaV MŽP na 

léta 2018 až 2025 

OV1 

DC1-

1 

DC1-

2 

DC1-

3 

DC1-

4 

DC1-

5 

DC1-

6 

DC1-

7 

DC1-

8 

DC1-

9 

DC1-

10 

Dílčí cíl 4.3.2 
          

Podoblast 4.4: Odstraňování nebezpečných látek – starých škod z životního prostředí  

Dílčí cíl 4.4.1 
          

Podoblast 4.5: Minimalizace rizik z chemických látek  

Dílčí cíl 4.5.1 
          

Dílčí cíl 4.5.2 
          

Dílčí cíl 4.5.3 
          

Oblast 5. Environmentálně příznivá společnost 

Podoblast 5.1: Spotřební vzorce obyvatelstva 

Dílčí cíl 5.1.1 
          

Podoblast 5.2: Nástroje environmentálně příznivého růstu  

Dílčí cíl 5.2.1 
          

 

8.1.3.1 Vazby oblasti výzkumu na další dokumenty resortu MŽP 

OV1 má rovněž vazbu na dokument Koncepce řešení problematiky ochrany před povodněmi 

v České republice s využitím technických a přírodě blízkých opatření (listopad 2010), který 

byl schválen usnesením vlády ČR č. 799/2010. MŽP bylo jedním z dotčených resortů. 

Dále má vazbu na dokumenty Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe, Plán 

pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje a Plán pro zvládání povodňových rizik 

v povodí Odry, které byly schváleny usnesením vlády ČR č. 1082/2015. Ministerstvo 

životního prostředí následně v souladu s ustanovením § 25 odst. 5 zákona č. 254/2001 Sb., 

o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů vydalo 

22. 12. 2015 plány pro zvládání povodňových rizik pro všechna tři povodí formou opatření 

obecné povahy.  

Dále to je Národní akční plán adaptace na změnu klimatu, který je implementačním 

dokumentem Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR (2015) a byl 

schválen usnesením vlády ČR č. 34/2017.  

Dalším dokumentem, na který má OV1 vazbu, je Koncepce na ochranu před následky sucha 

pro území České republiky schválená usnesením vlády ČR 528/2017, která je strategickým 

dokumentem, který byl na základě výstupů činnosti Mezirezortní komise VODA- 

-SUCHO zpracován skupinou pracovníků Ministerstva zemědělství, Ministerstva životního 

prostředí a VÚV TGM, v.v.i. 

http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/pravni-predpisy-mze/tematicky-prehled/Legislativa-MZe_uplna-zneni_zakon-2001-254-viceoblasti.html
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8.1.4 Vazby oblasti výzkumu na koncepce jiných poskytovatelů 

Vazby oblasti výzkumu na koncepce jiných aktuálních poskytovatelů 

Oblast výzkumu OV1 nemá žádné vazby na koncepce jiných aktuálních poskytovatelů. 

 

Vazby oblasti výzkumu na koncepce jiných potenciálních poskytovatelů 

Oblast výzkumu OV1 nemá žádné vazby na koncepce jiných potenciálních poskytovatelů. 

8.1.5 Společenská relevance oblasti výzkumu 

Výsledky oblasti výzkumu OV1 budou sloužit zejména samotnému MŽP ČR, jeho resortním 

organizacím, vodoprávním úřadům, státním podnikům povodí a široké odborné veřejnosti. 

Budou především popisovat a kvantifikovat dopady očekávané změny klimatu ve vodním 

hospodářství a vodního režimu krajiny, a to z pohledu mikroklimatu a mezoklimatu. Výsledky 

budou šířeny formou workshopů, aktivní účastí na tuzemských a mezinárodních 

konferencích a publikováním v odborných periodikách. Výsledky budou také zveřejněny 

na k tomu určených webových portálech. Prostřednictvím výše uvedené implementace bude 

mít OV1 vliv na kvalitu života společnosti i samotných jednotlivců. Aplikace výstupů dílčích 

cílů do praxe bude mít nepřímý ekonomicko-sociální přínos. V rámci výzkumné činnosti je 

možné uvažovat i o zapojení studentů do řešených dílčích činností, a to především v případě 

studentů vysokých škol zabývajících se daným tématem, jako jsou Karlova univerzita, České 

vysoké učení technické v Praze a Česká zemědělská univerzita v Praze. 

8.1.6 Předpokládané složení týmu v období 2018–2022 

Předpokládané složení týmu zajišťujícího oblast výzkumu Výzkum a hodnocení 

hydrologického režimu v současných a výhledových podmínkách v období 2018–2022 

je uvedeno v tabulce 21. Jmenovité složení týmu bude vždy uváděno ve Specifikaci plnění 

DKRVO pro rok 2018 a ve specifikacích plnění DKRVO pro roky další. 

Tabulka 21: Složení týmu 

Úroveň vzdělání (resp. akademický 

titul, vědecká hodnost) 

Formální 

pozice v rámci 

VO 

Pozice v týmu 

OV 

Přepočtený 

úvazek 

Bakalářský nebo magisterský stupeň 

(Bc., Ing., Mgr., RNDr.), 

postgraduální stupeň (Ph.D., CSc.), 

ostatní (MBA), vědecká hodnost 

(doc.) 

výzkumný 

pracovník 

hlavní řešitel, 

řešitel, laborant, 

technický 

pracovník 

12,100 

Základní, střední, úplné střední, 

Bakalářský nebo magisterský stupeň 

(Bc., Ing., Mgr., RNDr.) 

technický 

pracovník, 

laborant 

technický 

pracovník, 

laborant, vzorkař, 

IT pracovník 

1,600 
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Úroveň vzdělání (resp. akademický 

titul, vědecká hodnost) 

Formální 

pozice v rámci 

VO 

Pozice v týmu 

OV 

Přepočtený 

úvazek 

Základní, střední, úplné střední, 

Bakalářský nebo magisterský stupeň 

(Bc., Ing., Mgr.) 

režijní 

zaměstnanec 

ekonom, účetní, 

správa IT 0 

Bakalářský stupeň (Bc.) student technická 

podpora 
0 

Celková výše pracovních úvazků uvedená jako FTE (Full Time Equivalent): 13,700 

 

8.1.7 Předpokládané výsledky oblasti výzkumu v období 2018–2022 

Počty předpokládaných výsledků v dané oblasti výzkumu uplatněných v období 2018–2022 

jsou uvedeny v tabulce 22. 

Tabulka 22: Počty předpokládaných výsledků v oblasti výzkumu 

Druh výsledku dle číselníku RIV 
Počet 

výsledků 

celkem 

Počet v jednotlivých letech 

Kód (pod)druhu 

výsledku 
Název (pod)druhu výsledku 2018 2019 2020 2021 2022 

Publikační výsledky 

J Článek v odborném periodiku       

Jimp Článek v impaktovaném 

periodiku 
14 2 2 4 4 2 

Jsc Článek v databázi SCOPUS 9 1 2 2 2 2 

Jneimp Článek v databázi ERIH       

Jrec Článek v neimpaktovaném 

recenzovaném periodiku 
10 2 2 2 2 2 

B Odborná kniha 1   1   

C Kapitola resp. kapitoly v 

odborné knize 
1  1    

D Článek ve sborníku 10 2 2 2 2 2 

Výsledky aplikovaného výzkumu 

P Patent 
 

     

Z Poloprovoz, ověřená technologie, odrůda, plemeno 
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Druh výsledku dle číselníku RIV 
Počet 

výsledků 

celkem 

Počet v jednotlivých letech 

Kód (pod)druhu 

výsledku 
Název (pod)druhu výsledku 2018 2019 2020 2021 2022 

Zpolop (Z/A) Poloprovoz 
 

     

Ztech (Z/B) Ověřená technologie       

Zodru (Z/C) Odrůda       

Zplem (Z/D) Plemeno       

F Výsledky s právní ochranou (užitný vzor, průmyslový vzor) 

Fprum (F/P) Průmyslový vzor       

Fuzit (F/U) Užitný vzor       

G Technicky realizované výsledky (prototyp, funkční vzorek) 

Gprot (G/A) Prototyp       

Gfunk (G/B) Funkční vzorek       

H Poskytovatelem realizované výsledky (výsledky promítnuté do právních 

předpisů a norem, do směrnic a předpisů nelegislativní povahy 

závazných v rámci kompetence příslušeného poskytovatele) 

Hleg (H/A) Výsledky promítnuté do 

právních předpisů a norem 
      

Hneleg (H/B) Výsledky promítnuté do 

směrnic a předpisů 

nelegislativní povahy 

závazných v rámci 

kompetence příslušného 

poskytovatele 

      

Hkonc (H/C) Výsledky promítnuté do 

schválených strategických a 

koncepčních dokumentů 

VaVaI orgánů státní nebo 

veřejné správy 

 
     

N Certifikované metodiky, léčebné postupy, památkové postupy, 

specializované mapy s odborným obsahem 

Nmet (N/A) Uplatněná certifikovaná 

metodika 
9 2 1 2 2 2 

Nlec (N/B) Léčebný postup       

Npam (N/C) Památkový postup       
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Druh výsledku dle číselníku RIV 
Počet 

výsledků 

celkem 

Počet v jednotlivých letech 

Kód (pod)druhu 

výsledku 
Název (pod)druhu výsledku 2018 2019 2020 2021 2022 

Nmap (N/D) Specializovaná mapa s 

odborným obsahem 
23 3 5 5 5 5 

R Software 9 2  2 3 2 

V Výzkumná zpráva obsahující utajované informace nebo souhrnná 

výzkumná zpráva 

Vsouhrn (V/S) Souhrnná výzkumná zpráva       

V (V/U) Výzkumná zpráva obsahující 

utajované informace 
      

Ostatní výsledky 

A Audiovizuální tvorba       

E Uspořádání (zorganizování) 

výstavy 
      

M Uspořádání (zorganizování) 

konference 
      

W Uspořádání (zorganizování) 

workshopu 
10 2 2 2 2 2 

O Ostatní výsledky, které nelze 

zařadit do žádného z výše 

uvedených druhů výsledku 

      

  Prezentace na 

mezinárodních konferencích 
      

  Prezentace na národních 

konferencích 
      

 

8.1.8 Dílčí cíle DKRVO pro danou oblast výzkumu a kontrolovatelné cíle 

pro jednotlivé roky na období 2018–2022 

V rámci oblasti výzkumu Výzkum a hodnocení hydrologického režimu v současných a 

výhledových podmínkách byly stanoveny následující dílčí cíle (DC) a jejich garanti. 

DC1-1 Komplexní výzkum v oblasti hydrologie povrchových a 
podzemních vod 

Ing. Adam 
Vizina, Ph.D. 

DC1-2 Vývoj metod zpracování hydrologických dat Ing. Adam 
Vizina, Ph.D. 
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DC1-3 Průběžný vývoj a údržba vlastního modelu BILAN pro 
modelování hydrologické bilance (ČHMÚ využívá pro hodnocení 
hydrologické bilance) a vývoj metod hydrologické bilance 

Ing. Adam 
Vizina, Ph.D. 

DC1-4 Sledování a vyhodnocování dlouhodobého vývoje změn 
hydrologického režimu na základě historických dat (např. využití 
dendrochronologie), novodobého monitoringu hydrologických a 
klimatických parametrů povrchových a podzemních vod, vývoj 
metod hydrologických předpovědí 

doc. Ing. 
Martin Hanel, 
Ph.D. 

DC1-5 Výzkum vlivu klimatických změn na hydrologické poměry doc. Ing. 
Martin Hanel, 
Ph.D. 

DC1-6 Výzkum extrémních hydrologických jevů – povodní a sucha, 
včetně vyhodnocování aktuální situace 

Ing. Adam 
Vizina, Ph.D. 

DC1-7 Výzkum adaptačních opatření včetně dopadů výstavby vodních 
nádrží na hydrologické poměry 

Ing. 
Magdalena 
Nesládková 

DC1-8 Výzkum v oblasti urbánní hydrologie a hodnocení dopadů změn 
městské zástavby na vodní režim 

Ing. Adam 
Beran 

DC1-9 Využití dálkového průzkumu Země při stanovení vodní a 
hydrologické bilance krajiny 

Ing. Adam 
Vizina, Ph.D. 

DC1-10 Vývoj postupů efektivního zadržování vody v krajině jako 
opatření na zmírnění dopadů intenzivních srážek, resp. 
nedostatku vody – optimalizace vodního režimu krajiny 

Ing. Miriam 
Dzuráková 

 

8.1.8.1 Dílčí cíl: Komplexní výzkum v oblasti hydrologie povrchových a podzemních 

vod 

Dílčí cíl DC1-1 je zaměřena na základní výzkum v oblasti hydrologie týkající se především: 

 vývoje metod a nástrojů pro monitoring především v období nízkých průtoků a 

nedostatku vody (vývoj nových tvarů měrných profilů),  

 odhadu výparu z vodních ploch na základě měření na experimentální stanici Hlasivo, 

 kalibrací vodoměrných vrtulí a dalších hydrometrických zařízení a 

 pozorování na hydrogeologicky uzavřeném povodí Metuje (unikátní v evropském 

měřítku).  

 

Dále bude v rámci výzkumu udržována a rozšiřována mezinárodní spolupráce v rámci 

mezinárodního výzkumného programu Flow Regimes from International Experimental and 

Network Data (FRIEND) a jiných mezinárodních programů. 
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Kontrolovatelné cíle 

Kontrolovatelnými cíli v rámci stanoveného dílčího cíle jsou: 

2018 Uspořádání (zorganizování) workshopu; článek v impaktovaném periodiku 

2019 Kapitola v odborné knize; článek ve sborníku 

2020 Uspořádání (zorganizování) workshopu; článek v impaktovaném periodiku 

2021 Článek v databázi SCOPUS 

2022 Uspořádání (zorganizování) workshopu; článek v neimpaktovaném 
recenzovaném periodiku 

 

8.1.8.2 Dílčí cíl: Vývoj metod zpracování hydrologických dat 

Dílčí cíl 1-2 je zaměřen na vývoj metod a nástrojů pro hromadné zpracování hydrologických 

a klimatických dat, tak aby data byla jednoduše dostupná pro koncové uživatele, kteří nemají 

se zpracováním takového množství dat zkušenosti. Jde především o výstupy klimatických 

modelů a údajů z dálkového průzkumu Země (data obsahují desítky miliónů záznamů), které 

následně vstupují do hydrologického a vodohospodářského modelování. Cílem je poskytnout 

dostupné informace širokému spektru uživatelů, a to od odborné veřejnosti po laiky. 

 

Kontrolovatelné cíle 

Kontrolovatelnými cíli v rámci stanoveného dílčího cíle jsou: 

2018 Certifikovaná metodika; specializovaná mapa s odborným obsahem; článek 
v databázi SCOPUS; článek ve sborníku 

2019 Uspořádání (zorganizování) workshopu; článek v neimpaktovaném recenzovaném 
periodiku 

2020 Odborná kniha 

2021 Článek v impaktovaném periodiku 

2022 Certifikovaná metodika; software 

 

8.1.8.3 Dílčí cíl: Průběžný vývoj a údržba vlastního modelu BILAN pro modelování 

hydrologické bilance (ČHMÚ využívá pro hodnocení hydrologické bilance) a 

vývoj metod hydrologické bilance 

Model Bilan využívá Český hydrometeorologický ústav pro stanovení hydrologické bilance, 

kterou musí každoročně na území České republiky vyčíslit. V současné době se toto 

hodnocení provádí řádově na 80 povodích, což není dostatečné. Existuje požadavek, aby se 

tato bilance vyhodnocovala dle jednotlivých vodních útvarů, kterých je však 1044. Z tohoto 

důvodu bude v rámci dílčího cíle DC1-3 model upraven a rozšířen tak, aby bylo možné jej 

kalibrovat na povodích, kde pro jeho kalibraci nejsou dostupná hydrologická data (chybí 

vodoměrná stanice). Jde především o testování modelu, kdy bude kalibrace nejdříve 
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probíhat na základě hydrologických charakteristik, jako jsou průměrný odtok, minimální 

odtok, variace odtoku atd. a následně bude kalibrace probíhat pro všechny vodní útvary. 

 

Kontrolovatelné cíle 

Kontrolovatelnými cíli v rámci stanoveného dílčího cíle jsou: 

2018 Software; článek v neimpaktovaném recenzovaném periodiku 

2019 Článek v impaktovaném periodiku 

2020 Software; článek v impaktovaném periodiku; článek ve sborníku 

2021 Certifikovaná metodika; uspořádání (zorganizování) workshopu; článek 
v impaktovaném periodiku 

2022 Článek v databázi SCOPUS 

 

8.1.8.4 Dílčí cíl: Sledování a vyhodnocování dlouhodobého vývoje změn 

hydrologického režimu na základě historických dat (např. využití 

dendrochronologie), novodobého monitoringu hydrologických a klimatických 

parametrů povrchových a podzemních vod, vývoj metod hydrologických 

předpovědí 

Dílčí cíl DC1-4 je zaměřen na hodnocení změn hydrologického režimu s využitím dostupných 

proxy dat (příkladem zdrojů pro proxy data jsou ledovcová jádra, letokruhy, fosilní pyl, 

zkušební vrty, korály, a mořské a jezerní usazeniny), která musí být kombinována s 

instrumentálním měřením, které je dostupné od konce 19. století. Proxy data poskytnou 

informaci o základních klimatologických veličinách (srážkových úhrnech a teplot vzduchu), 

na jejichž základě bude modelována hydrologická bilance. Vyhodnocení historických událostí 

nám poskytne informaci, zda se na našem území vyskytovaly hydrologické extrémy, a je dále 

možné vyhodnotit, zda ve vývoji existuje nějaký trend či cyklus. Rekonstrukce klimatických a 

hydrologických dat bude také dobrým podkladem pro vývoj hydrologických předpovědí, které 

se zabývají extrémy sucha a povodní. 

 

Kontrolovatelné cíle 

Kontrolovatelnými cíli v rámci stanoveného dílčího cíle jsou: 

2018 Certifikovaná metodika; uspořádání (zorganizování) workshopu 

2019 Specializovaná mapa s odborným obsahem 

2020 Specializovaná mapa s odborným obsahem; článek v impaktovaném periodiku 

2021 Software; článek v neimpaktovaném recenzovaném periodiku; článek ve sborníku 

2022 Článek v databázi SCOPUS 
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8.1.8.5 Dílčí cíl: Výzkum vlivu klimatických změn na hydrologické poměry 

Změna klimatu a její dopady na různé oblasti lidských činností se stávají stále více aktuální. 

Již v dnešní době jsou projevy změny klimatu znát. Vodní hospodářství je jednou z oblastí, 

které mohou být tímto jevem nejvíce zasaženy. Výzkumu uvedené problematiky je proto 

nutné věnovat prvořadou pozornost. Řešení v rámci dílčího cíle DC1-5 je účelné rozdělit 

do dvou částí.  

První část se zabývá poznáváním a odhadem vlivu klimatické změny na změnu současného 

hydrologického režimu. V druhé části je pak kvantifikován dopad předpokládané změny 

hydrologického režimu na kapacitu současných vodních zdrojů, a tím i dopad na možné 

užívání vod (zásobování obyvatelstva, průmyslu a energetiky vodou, atd.), a to pro jeho 

současný i předpokládaný výhledový stav. Přitom je nutné tento dopad posoudit ve velkých 

územních celcích, aby bylo možné zahrnout všechny vazby a věcné souvislosti stávajících i 

potenciálních prvků vodohospodářských soustav. Na základě získaných výsledků lze 

v případě potřeby provést v další fázi návrh účelných opatření. 

 

Kontrolovatelné cíle 

Kontrolovatelnými cíli v rámci stanoveného dílčího cíle jsou: 

2018 Certifikovaná metodika; článek v neimpaktovaném recenzovaném periodiku 

2019 Specializovaná mapa s odborným obsahem; článek v impaktovaném periodiku 

2020 Certifikovaná metodika; specializovaná mapa s odborným obsahem 

2021 Software; specializovaná mapa s odborným obsahem; článek ve sborníku 

2022 Specializovaná mapa s odborným obsahem 

 

8.1.8.6 Dílčí cíl: Výzkum extrémních hydrologických jevů – povodní a sucha, včetně 

vyhodnocování aktuální situace 

Výzkum v rámci dílčího cíle DC1-6 je zaměřen na hodnocení a tvorbu nástrojů 

pro hodnocení hydrologických extrémů. V oblasti sucha a nedostatku vody se předpokládá 

vývoj celého systému, který by hodnotil nejen sucho hydrologické, ale i sucho 

meteorologické a sucho agronomické. Systém bude založen na propojení: 

 modelů simulujících vodní bilanci v půdě a v krajině,  

 modelu chronologické hydrologické bilance modelujícího tři složky odtoku (přímý, 

hypodermický a základní) a zásoby vody v půdě, ve sněhu a v podzemní vodě a  

 modelu vodohospodářské soustavy.  

 

Současný stav bude upřesňován aktuálními daty ČHMÚ a státních podniků Povodí. Systém 

bude také provádět predikce, které budou založeny na výhledech předpovědního modelu 

European Center for Medium Range Weather Forecasting (ECMWF) a ensemblových 
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simulacích. Povodně budou hodnoceny pomocí statistického modelu založeného na GEV 

rozdělení (generalized extreme value distribution). 

 

Kontrolovatelné cíle 

Kontrolovatelnými cíli v rámci stanoveného dílčího cíle jsou: 

2018 Software 

2019 Certifikovaná metodika; specializovaná mapa s odborným obsahem; článek 
v neimpaktovaném recenzovaném periodiku 

2020 Specializovaná mapa s odborným obsahem; článek v databázi SCOPUS 

2021 Článek v impaktovaném periodiku 

2022 Software; specializovaná mapa s odborným obsahem; článek ve sborníku 

 

8.1.8.7 Dílčí cíl: Výzkum adaptačních opatření včetně dopadů výstavby vodních 

nádrží na hydrologické poměry 

Výzkum v rámci dílčího cíle DC1-7 bude zaměřen na hodnocení a návrh adaptačních 

opatření s akcentem dopadu na vodní režim a jakost vody. V současné době jsou adaptační 

opatření hodnocena především pro daný účel a jejich zhodnocení nebývá komplexní. Cílem 

projektu je posoudit na pilotních lokalitách všechna opatření a následně je kvantifikovat 

dle ekonomické náročnosti na výstavbu, dle dopadů na vodní režim (průměrný a 

hydrologické extrémy), dle časové náročnosti a dle rozsahu. Koncovému uživateli by pak měl 

vzniknout určitý návod s informací, jaká opatření jsou pro danou lokalitu vhodná a zda je 

dobré tato opatření v dané lokalitě zpracovat podrobně. 

DC1-7 bude také zaměřen na výzkum možného využití hybridních modelů srážko- 

-odtokových a hydrodynamických procesů při hodnocení účinků a efektivity 

protipovodňových a protierozních opatření z pohledu ucelených hydrologických celků. Jde 

především o opatření využívaná v procesech komplexních pozemkových úprav a územního 

plánování. 

 

Kontrolovatelné cíle 

Kontrolovatelnými cíli v rámci stanoveného dílčího cíle jsou: 

2018 Certifikovaná metodika; článek ve sborníku 

2019 Uspořádání (zorganizování) workshopu; článek ve sborníku 

2020 Článek v databázi SCOPUS; článek v neimpaktovaném recenzovaném periodiku 

2021 Článek v impaktovaném periodiku 

2022 Specializovaná mapa s odborným obsahem 

 



 

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce 

Dlouhodobá koncepce rozvoje výzkumné organizace na období 2018–2022 

Oblasti výzkumu zajišťované jednotlivými výzkumnými týmy výzkumné organizace 

v období 2018–2022 

 

 

Stránka 115 z 357 

8.1.8.8 Dílčí cíl: Výzkum v oblasti urbánní hydrologie a hodnocení dopadů změn 

městské zástavby na vodní režim 

Dílčí cíl DC1-8 je zaměřen na výzkum tzv. urbánní hydrologie, která se v posledních letech 

dostala na okraj zájmu, neboť její výpočty využívají mnohá zjednodušení. S rostoucím 

výkonem výpočetní techniky se však stupňuje tlak na užití komplexních řešení založených 

na plně distribuovaných modelech ve vysokém rozlišení. Z pohledu urbánní hydrologie však 

existuje pouze málo studií tohoto typu.  

S územním rozvojem měst dochází ke změnám přírodních podmínek na jejich území. S tím, 

jak jsou postupně zastavovány dosud volné plochy či zemědělská půda, nastávají změny 

v hydrologických poměrech jednotlivých toků i podzemních vod. Dochází ke zmenšování 

přirozených infiltračních ploch, ke změněnému režimu zasakování vlivem umělých 

zasakovacích opatření a k řízeným i neřízeným změnám odtokových poměrů.  

Výzkum bude probíhat na vyhodnocení srážko-odtokového procesu v antropogenně 

ovlivněné krajině, kdy jsou záměry pro výstavbu objektů většinou posuzovány jednotlivě, což 

s sebou může nést problémy při přívalových povodních, ale také sníženou retencí půdy a 

sníženou infiltraci. V rámci DC1-8 bude také posouzena hydraulika urbánního území. 

Pro hodnocení budou využity modely urbánní hydrologie, jako jsou Storm Water 

Management Model (SWWM) a MIKE URBAN. 

 

Kontrolovatelné cíle 

Kontrolovatelnými cíli v rámci stanoveného dílčího cíle jsou: 

2018 Článek v databázi SCOPUS 

2019 Specializovaná mapa s odborným obsahem 

2020 Software; článek v neimpaktovaném recenzovaném periodiku; článek ve sborníku 

2021 Certifikovaná metodika; specializovaná mapa s odborným obsahem 

2022 Uspořádání (zorganizování) workshopu; článek v impaktovaném periodiku 

 

8.1.8.9 Dílčí cíl: Využití dálkového průzkumu Země při stanovení vodní a hydrologické 

bilance krajiny 

V poslední době se stále více uplatňují satelitní případně jiná distanční data pro upřesnění 

parametrů hydrologických modelů, zejména těch, jejichž prostorové rozložení je zatíženo 

nejistotami. Typickým příkladem je využití ze satelitních dat vycházejících odhadů veličin, 

jako jsou vlhkost půdy nebo evapotranspirace, vlastností vegetace (např. leaf area index, typ 

vegetace) nebo celkové zásoby vody v povodí. Distanční měření navíc umožňují monitoring 

využívání vodních zdrojů a vodní bilance v prostoru obecně. Tyto metody jsou však v rámci 

České republiky využívány minimálně a pro zpřesnění hydrologické bilance a aktuální vodní 

bilance v krajině se prakticky nevyužívají. Tento fakt může být způsoben složitostí získání 

dat DPZ a možností přímého využití, kdy je pro většinu produktů nutné provést korekci dat 

na základě pozorování, jako je tomu například u výstupů klimatických modelů. S těmito 
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korekcemi, které budou prováděny v rámci dílčího cíle DC1-9, má uvedený tým dlouhodobé 

zkušenosti a patří v ČR mezi vůdčí instituce zabývající se touto problematikou. 

 

Kontrolovatelné cíle 

Kontrolovatelnými cíli v rámci stanoveného dílčího cíle jsou: 

2018 Specializovaná mapa s odborným obsahem 

2019 Specializovaná mapa s odborným obsahem; článek v databázi SCOPUS 

2020 Certifikovaná metodika; software; uspořádání (zorganizování) workshopu; 
specializovaná mapa s odborným obsahem 

2021 Software; specializovaná mapa s odborným obsahem; článek v neimpaktovaném 
recenzovaném periodiku 

2022 Specializovaná mapa s odborným obsahem; článek v impaktovaném periodiku; 
článek ve sborníku 

 

8.1.8.10 Dílčí cíl: Vývoj postupů efektivního zadržování vody v krajině jako opatření na 

zmírnění dopadů intenzivních srážek, resp. nedostatku vody – optimalizace 

vodního režimu krajiny 

Současná krajina včetně urbanizovaných území se potýká s rychlým povrchovým odtokem 

srážkové vody, která je navíc příčinou erozních procesů, zanášení vodohospodářské 

infrastruktury, škod na majetku apod. Zadržení dostatečného množství vody v krajině je také 

nezbytné pro zajištění zásobování pitnou i užitkovou vodou (průmysl, zemědělství).  

Dílčí cíl DC1-10 bude zaměřený na vývoj efektivních způsobů zadržení vody v zemědělské 

krajině a v lesích, které umožní získání vláhy pro rostlinstvo a umožní i dotaci podzemních 

vod. Vyhodnocován bude i dopad těchto opatření na vodní ekosystémy. Budou hledány 

postupy pro efektivní zadržování vody v urbanizovaných územích za účelem jejího dalšího 

využití. Důraz bude kladen na vytváření podmínek pro udržitelné hospodaření s vodou tak, 

aby byly sladěny požadavky na užívání vodních zdrojů s požadavky ochrany vod a zároveň s 

realizací opatření na snížení škodlivých účinků vod vyvolaných hydrologickými extrémy, 

kterými jsou povodně a sucho. 

 

Kontrolovatelné cíle 

Kontrolovatelnými cíli v rámci stanoveného dílčího cíle jsou: 

2018 Certifikovaná metodika; software; specializovaná mapa s odborným obsahem; článek 
v impaktovaném periodiku 

2019 Článek v databázi SCOPUS 

2020 Specializovaná mapa s odborným obsahem; článek v impaktovaném periodiku 

2021 Uspořádání (zorganizování) workshopu; specializovaná mapa s odborným obsahem; 
článek v databázi SCOPUS 
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2022 Certifikovaná metodika; článek v neimpaktovaném recenzovaném periodiku 
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8.2 Oblast výzkumu 2: Výzkum a vývoj v oblasti hydrauliky a 

hydrotechniky z hlediska antropogenního ovlivnění 

Obor vědy a výzkumu 

Zařazení oblasti výzkumu podle klasifikace oborů OECD Fields of Research and 

Development (FRASCATI manuál 2015) je následující: 

Vědní oblast – širší klasifikace: Fields of Research and Development (FORD) – 
klasifikace druhé úrovně: 

2. Inženýrství a technologie 
(Engineering and Technology) 

2.1 Stavební inženýrství (Civil engineering) 

 

8.2.1 Popis oblasti výzkumu 

Oblast výzkumu OV2 se zabývá především výzkumem v oblasti hydrauliky, hydrotechniky, 

ale rovněž i dopady případné výstavby na biotu ve vodních tocích. Výzkum je zaměřen 

především na způsoby posuzování vlivu výstavby v oblastech dopravní infrastruktury, 

energetiky (hydroenergetické využití v MVE), průmyslu a nakládání s vodami na vodní toky a 

biotu v nich. Důležitou roli zde hraje i vliv potenciálních staveb na změnu odtokových 

poměrů.  

Výzkum se bude rovněž zabývat metodami umožňujícími harmonizaci mezi nakládáním 

s vodami a jeho dopady na biotu ve vodních tocích. Tedy mezi dvěma oblastmi, které vůči 

sobě stojí v přirozeném rozporu.  

Další oblastí výzkumu je problematika vlivu silně ovlivněných vodních útvarů resp. nádrží, 

které ovlivňují nejen hydrologický režim na vodních tocích, a to jak pozitivně tak i negativně, 

ale rovněž i kvalitu vody pod nádrží např. formou teplotního znečištění nebo obsahem 

kyslíku.  

Výzkum se bude v neposlední řadě zabývat i vývojem nových metod a nástrojů 

pro sledování, vyhodnocování a predikci dopadů extrémních situací, které jsou signifikantní 

pro současné období klimatických změn. 

8.2.2 Nejvýznamnější výsledky dosažené v dané oblasti v letech 2012–2016 

Přehled nejvýznamnějších výsledků dosažených v období 2012–2016 v dané oblasti 

výzkumu je uveden v tabulce 23. 

Tabulka 23: Nejvýznamnější výsledky dosažené v období 2012–2016 v dané oblasti 
výzkumu 

Kód výsledku z RIV 

Kód 

druhu 

výsledku 

Název výsledku v původním jazyce výsledku 
Rok 

uplatnění 

RIV/00020711:_____/16:00004487 D 
Stanovení minimálních zůstatkových průtoků v 

České republice 
2016 
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Kód výsledku z RIV 

Kód 

druhu 

výsledku 

Název výsledku v původním jazyce výsledku 
Rok 

uplatnění 

RIV/00020711:_____/16:00004390 N 
Vliv změny využití krajiny na ohroženost půdy 

vodní erozí v zázemí vodního díla Nové Mlýny 
2016 

RIV/00020711:_____/15:00004326 A 

Hodnocení území na bývalých rybničních 

soustavách (vodních plochách) s cílem posílení 

udržitelného hospodaření s vodními a půdními 

zdroji v ČR - interaktivní aplikace 

2015 

RIV/00020711:_____/14:00004104 B Výpočet průtoku v otevřených korytech 2014 

RIV/00020711:_____/13:00003853 C 

Arable land degradation with special focus to 

water erosion: A serious threat in the Czech 

Republic 

2013 

RIV/00020711:_____/13:00003936 J 
Vliv fyzicko-geografických charakteristik na 

velikost povodně v srpnu 2002 
2013 

RIV/00020711:_____/12:00003676 J 
Výzkum nautických podmínek na hydraulickém 

modelu plavebního stupně Děčín 
2012 

RIV/00020711:_____/12:00003733 O 

Posouzení českých a durynských přehrad při 

povodních na Vltavě a Labi v České republice a 

Německu matematickým říčním modelem 

2012 

RIV/00020711:_____/12:00003644 O Splaveninová studie toku Bobrůvka 2012 

RIV/00020711:_____/12:00003645 O Splaveninová studie toku Jevíčka 2012 

 

8.2.3 Vazby oblasti výzkumu na Koncepci VaV MŽP 

Vazby na dílčí cíle 

Cílem výzkumných a vývojových činností v rámci této oblasti je naplňovat dílčí cíle 

definované v dokumentu Koncepce výzkumu a vývoje Ministerstva životního prostředí na léta 

2016 až 2025 (únor 2017). V oblasti 1. (Přírodní zdroje), podoblasti 1.1 (Biodiverzita) jsou to 

dílčí cíle 1.1.3 (Vytvoření efektivních typů opatření k udržení přirozených společenstev 

a přirozených stanovišť druhů) a 1.1.6 (Hodnocení, mapování a kategorizace 

ekosystémových služeb včetně vytvoření nástrojů hodnocení jejich věcné správnosti a 

praktické využitelnosti). V podoblasti 1.2 (Voda) jsou to 1.2.2 (Udržitelné užívání vodních 

zdrojů a kvantita povrchových vod) a 1.2.3 (Výzkum a hodnocení stavu povrchových vod). 

V podoblasti 1.3 (Půda) je to dílčí cíl 1.3.3 (Vývoj inovativních metod monitoringu založených 

na využití dálkového průzkumu Země). 

V oblasti 2. (Globální změny), podoblasti 2.1 (Metody mitigace a adaptace na globální a 

lokální změny klimatu) je to dílčí cíl 2.1.4 (Studium geofaktorů životního prostředí s cílem 

prevence a mitigace dopadů globální změny). 

Částečně má OV2 vazbu i na oblast 3. (Udržitelný rozvoj krajiny a lidských sídel), podoblast 

3.3 (Urbanismus a inteligentní lidská sídla) a její dílčí cíl 3.3.1 (Návrh moderních metod a 



 

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce 

Dlouhodobá koncepce rozvoje výzkumné organizace na období 2018–2022 

Oblasti výzkumu zajišťované jednotlivými výzkumnými týmy výzkumné organizace 

v období 2018–2022 

 

 

Stránka 120 z 357 

systémů budování a provozu inteligentních lidských sídel s minimálními dopady na životní 

prostředí). 

 

Vazby na výzkumné potřeby 

OV2 má vazby na výzkumné potřeby pro resort MŽP uvedené v Příloze 6 Národní politiky 

výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2016–2020 (NP VaVaI 2016), která byla 

schválena usnesením vlády ČR č. 135/2016 a jejíž součástí je seznam výzkumných potřeb 

jednotlivých resortů. 

Z přehledu výzkumných potřeb uvedených v NP VaVaI 2016 pak vycházejí přehledy 

aktuálních výzkumných potřeb pro resort MŽP a prioritních výzkumných potřeb pro resort 

MŽP, které jsou uvedeny v Koncepci VaV MŽP. 

OV2 má vazby na prioritní výzkumné potřeby pro resort MŽP. 

V části Udržitelnost energetiky a materiálových zdrojů je to: 

 Snižování energetické náročnosti a snižování emisí do ovzduší. 

 

V části Prostředí pro kvalitní život, oblasti Přírodní zdroje je to: 

 Odborná podpora pro plánování v oblasti podzemních a povrchových vod a pro 

optimalizaci vodního režimu krajiny. 

 

V části Prostředí pro kvalitní život, oblasti Udržitelný rozvoj krajiny lidských sídel jsou to: 

 Zachování přirozených vlastností (funkcí) krajiny (ekologická stabilita, vodní režim 

krajiny, půdotvorné procesy, biodiverzita, migrační prostupnost krajiny), 

 Zajištění nových metod, postupů a řešení pro zvyšování odolnosti měst a obcí proti 

dopadům krizových situací (katastrof) antropogenního a přírodního původu. 

 

OV2 má vazby na aktuální výzkumné potřeby pro resort MŽP. 

V části Udržitelnost energetiky a materiálových zdrojů je to: 

 Snižování energetické náročnosti a snižování emisí do ovzduší. 

 

V části Prostředí pro kvalitní život, oblasti Přírodní zdroje jsou to: 

 Působení antropogenních vlivů a geofaktorů na složky životního prostředí, 

 Odborná podpora pro plánování v oblasti podzemních a povrchových vod a 

pro optimalizaci vodního režimu krajiny. 

 

V části Prostředí pro kvalitní život, oblasti Udržitelný rozvoj krajiny lidských sídel jsou to: 
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 Zachování přirozených vlastností (funkcí) krajiny (ekologická stabilita, vodní režim 

krajiny, půdotvorné procesy, biodiverzita, migrační prostupnost krajiny), 

 Zvýšení efektivity predikce vlivu přírodních jevů a procesů, využití přírodního 

potenciálu na vyhodnocování jejich dopadů na krajinu, společnost a kvalitu složek 

životního prostředí, 

 Zajištění nových metod, postupů a řešení pro zvyšování odolnosti měst a obcí proti 

dopadům krizových situací (katastrof) antropogenního a přírodního původu, 

 Analýza vlivu antropogenních jevů a dějů na ekologickou stabilitu krajiny; možnosti 

zachování a obnovy přirozených vlastností (funkcí) krajiny - ekologická stabilita, vodní 

režim krajiny, půdotvorné procesy, biodiverzita, migrační prostupnost krajiny), 

 Udržitelný model funkčního využití krajiny, 

 Dlouhodobě udržitelný model sledování a hodnocení stavu krajiny a jejích složek 

(soustava indikátorů, datové zdroje, informační systémy).  

 

V části Bezpečná společnost jsou to: 

 Ochrana životního prostředí před negativními dopady krizových situací (katastrof), 

nástroje prevence, mitigace a adaptace, 

 Vytvoření metodik a nástrojů k identifikaci, hodnocení a prevenci antropogenních 

rizik. 

 

Přehled vazeb dílčích cílů oblasti výzkumu na dílčí cíle Koncepce výzkumu a vývoje 

Ministerstva životního prostředí na léta 2016 až 2025 je uveden v tabulce 24. 

Tabulka 24: Přehled vazeb dílčích cílů oblasti výzkumu na dílčí cíle Koncepce VaV MŽP 

Dílčí cíle Koncepce VaV MŽP na léta 2018 až 2025 
OV2 

DC2-1 DC2-2 DC2-3 DC2-4 DC2-5 DC2-6 

Oblast 1. Přírodní zdroje 

Podoblast 1.1: Biodiverzita  

Dílčí cíl 1.1.1 
      

Dílčí cíl 1.1.2 
      

Dílčí cíl 1.1.3 X X 
    

Dílčí cíl 1.1.4 
      

Dílčí cíl 1.1.5 
      

Dílčí cíl 1.1.6 
  

X 
   

Dílčí cíl 1.1.7 
      

Podoblast 1.2: Voda 
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Dílčí cíle Koncepce VaV MŽP na léta 2018 až 2025 
OV2 

DC2-1 DC2-2 DC2-3 DC2-4 DC2-5 DC2-6 

Dílčí cíl 1.2.1 
      

Dílčí cíl 1.2.2 X X X X X X 

Dílčí cíl 1.2.3 X X 
    

Dílčí cíl 1.2.4 
      

Dílčí cíl 1.2.5 
      

Podoblast 1.3: Půda  

Dílčí cíl 1.3.1 
      

Dílčí cíl 1.3.2 
      

Dílčí cíl 1.3.3 
     

X 

Podoblast 1.4: Ovzduší  

Dílčí cíl 1.4.1 
      

Dílčí cíl 1.4.2 
      

Dílčí cíl 1.4.3 
      

Podoblast 1.5: Nerostné zdroje a vlivy těžby na životní prostředí  

Dílčí cíl 1.5.1 
      

Dílčí cíl 1.5.2 
      

Dílčí cíl 1.5.3 
      

Dílčí cíl 1.5.4 
      

Oblast 2. Globální změny 

Podoblast 2.1: Metody mitigace a adaptace na globální a lokální změny klimatu 

Dílčí cíl 2.1.1 
      

Dílčí cíl 2.1.2 
      

Dílčí cíl 2.1.3 
      

Dílčí cíl 2.1.4 X X 
  

X X 

Podoblast 2.2: Biogeochemické cykly dusíku a fosforu  

Dílčí cíl 2.2.1 
      

Dílčí cíl 2.2.2 
      

Podoblast 2.3: Nebezpečné látky v životním prostředí  

Dílčí cíl 2.3.1 
      

Dílčí cíl 2.3.2 
      

Dílčí cíl 2.3.3 
      

Oblast 3. Udržitelný rozvoj krajiny a lidských sídel 

Podoblast 3.1: Zelená infrastruktura – stabilní struktura krajiny  
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Dílčí cíle Koncepce VaV MŽP na léta 2018 až 2025 
OV2 

DC2-1 DC2-2 DC2-3 DC2-4 DC2-5 DC2-6 

Dílčí cíl 3.1.1 
      

Dílčí cíl 3.1.2 
      

Podoblast 3.2: Zemědělství a lesnictví  

Dílčí cíl 3.2.1 
      

Dílčí cíl 3.2.2 
      

Dílčí cíl 3.2.3 
      

Podoblast 3.3: Urbanismus a inteligentní lidská sídla  

Dílčí cíl 3.3.1 
  

X 
   

Dílčí cíl 3.3.2 
      

Dílčí cíl 3.3.3 
      

Oblast 4. Environmentální technologie a ekoinovace 

Podoblast 4.1: Technologie, techniky a materiály přátelské k životnímu prostředí  

Dílčí cíl 4.1.1 
      

Dílčí cíl 4.1.2 
      

Podoblast 4.2: Biotechnologie, materiálově, energeticky a emisně efektivní technologie, výrobky a služby  

Dílčí cíl 4.2.1 
      

Dílčí cíl 4.2.2 
      

Dílčí cíl 4.2.3 
      

Podoblast 4.3: Minimalizace tvorby odpadů a jejich opětovné použití a využití  

Dílčí cíl 4.3.1 
      

Dílčí cíl 4.3.2 
      

Podoblast 4.4: Odstraňování nebezpečných látek – starých škod z životního prostředí  

Dílčí cíl 4.4.1 
      

Podoblast 4.5: Minimalizace rizik z chemických látek  

Dílčí cíl 4.5.1 
      

Dílčí cíl 4.5.2 
      

Dílčí cíl 4.5.3 
      

Oblast 5. Environmentálně příznivá společnost 

Podoblast 5.1: Spotřební vzorce obyvatelstva 

Dílčí cíl 5.1.1 
      

Podoblast 5.2: Nástroje environmentálně příznivého růstu  

Dílčí cíl 5.2.1 
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8.2.3.1 Vazby oblasti výzkumu na další dokumenty resortu MŽP 

OV2 má rovněž vazbu na dokument Koncepce řešení problematiky ochrany před povodněmi 

v České republice s využitím technických a přírodě blízkých opatření (listopad 2010), který 

byl schválen usnesením vlády ČR č. 799/2010. MŽP bylo jedním z dotčených resortů. 

Dále má vazbu na dokumenty Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe, Plán 

pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje a Plán pro zvládání povodňových rizik 

v povodí Odry, které byly schváleny usnesením vlády ČR č. 1082/2015. Ministerstvo 

životního prostředí následně v souladu s ustanovením § 25 odst. 5 zákona č. 254/2001 Sb., 

o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů vydalo 

22. 12. 2015 plány pro zvládání povodňových rizik pro všechna tři povodí formou opatření 

obecné povahy.  

8.2.4 Vazby oblasti výzkumu na koncepce jiných poskytovatelů 

Vazby oblasti výzkumu na koncepce jiných aktuálních poskytovatelů 

Oblast výzkumu OV2 nemá žádné vazby na koncepce jiných aktuálních poskytovatelů. 

 

Vazby oblasti výzkumu na koncepce jiných potenciálních poskytovatelů 

Oblast výzkumu OV2 nemá žádné vazby na koncepce jiných potenciálních poskytovatelů. 

8.2.5 Společenská relevance oblasti výzkumu 

Výstupy projektu v rámci této oblasti výzkumu jsou zaměřeny především na využití 

v praktické oblasti. Předpokládá se, že výstupy budou využity především v rámci samotného 

MŽP ČR a jeho resortních organizací jako např. AOPK ČR. Dalšími významnými uživateli 

budou vodoprávní úřady, které využijí výstupy např. v procesu povolení nakládání s vodami. 

Během řešení se počítá s uspořádáním workshopů a konferencí, a to i mimo resort MŽP ČR. 

Prostřednictvím výše uvedených přístupů bude mít oblast výzkumu vliv na kvalitu života 

společnosti a občana. Aplikace výstupů dílčích cílů do praxe bude mít nepřímý ekonomicko- 

-sociální přínos. V rámci výzkumné oblasti je možné uvažovat i o zapojení studentů 

do řešených dílčích činností. 

8.2.6 Předpokládané složení týmu v období 2018–2022 

Předpokládané složení týmu zajišťujícího oblast výzkumu Výzkum a vývoj v oblasti 

hydrauliky a hydrotechniky z hlediska antropogenního ovlivnění v období 2018–2022 je 

uvedeno v tabulce 25. Jmenovité složení týmu bude vždy uváděno ve Specifikaci plnění 

DKRVO pro rok 2018 a ve specifikacích plnění DKRVO pro roky další. 

 

http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/pravni-predpisy-mze/tematicky-prehled/Legislativa-MZe_uplna-zneni_zakon-2001-254-viceoblasti.html
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Tabulka 25: Složení týmu 

Úroveň vzdělání (resp. akademický 

titul, vědecká hodnost) 

Formální 

pozice v rámci 

VO 

Pozice v týmu 

OV 

Přepočtený 

úvazek 

Bakalářský nebo magisterský stupeň 

(Bc., Ing., Mgr., RNDr.), 

postgraduální stupeň (Ph.D., CSc.), 

ostatní (MBA), vědecká hodnost 

(doc.) 

výzkumný 

pracovník 

hlavní řešitel, 

řešitel, laborant, 

technický 

pracovník 

8,950 

Základní, střední, úplné střední, 

Bakalářský nebo magisterský stupeň 

(Bc., Ing., Mgr., RNDr.) 

technický 

pracovník, 

laborant 

technický 

pracovník, 

laborant, vzorkař, 

IT pracovník 

1,000 

Základní, střední, úplné střední, 

Bakalářský nebo magisterský stupeň 

(Bc., Ing., Mgr.) 

režijní 

zaměstnanec 

ekonom, účetní, 

správa IT 0 

Bakalářský stupeň (Bc.) student technická 

podpora 
0 

Celková výše pracovních úvazků uvedená jako FTE (Full Time Equivalent): 9,950 

 

8.2.7 Předpokládané výsledky oblasti výzkumu v období 2018–2022 

Počty předpokládaných výsledků v dané oblasti výzkumu uplatněných v období 2018–2022 

jsou uvedeny v tabulce 26. 

Tabulka 26: Počty předpokládaných výsledků v oblasti výzkumu 

Druh výsledku dle číselníku RIV 
Počet 

výsledků 

celkem 

Počet v jednotlivých letech 

Kód (pod)druhu 

výsledku 

Název (pod)druhu 

výsledku 
2018 2019 2020 2021 2022 

Publikační výsledky 

J Článek v odborném periodiku 

Jimp Článek v impaktovaném 

periodiku 
4  1 2 1  

Jsc Článek v databázi SCOPUS 3 1  1 1  

Jneimp Článek v databázi ERIH 
 

     

Jrec Článek v neimpaktovaném 10 2 2 2 2 2 
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Druh výsledku dle číselníku RIV 
Počet 

výsledků 

celkem 

Počet v jednotlivých letech 

Kód (pod)druhu 

výsledku 

Název (pod)druhu 

výsledku 
2018 2019 2020 2021 2022 

recenzovaném periodiku 

B Odborná kniha       

C Kapitola resp. kapitoly v 

odborné knize 
      

D Článek ve sborníku 10 2 2 2 2 2 

Výsledky aplikovaného výzkumu 

P Patent 
 

     

Z Poloprovoz, ověřená technologie, odrůda, plemeno 

Zpolop (Z/A) Poloprovoz 
 

     

Ztech (Z/B) Ověřená technologie 
 

     

Zodru (Z/C) Odrůda 
 

     

Zplem (Z/D) Plemeno 
 

     

F Výsledky s právní ochranou (užitný vzor, průmyslový vzor) 

Fprum (F/P) Průmyslový vzor 
 

     

Fuzit (F/U) Užitný vzor 5 1 1 1 1 1 

G Technicky realizované výsledky (prototyp, funkční vzorek) 

Gprot (G/A) Prototyp 
 

     

Gfunk (G/B) Funkční vzorek 
 

     

H Poskytovatelem realizované výsledky (výsledky promítnuté do právních 

předpisů a norem, do směrnic a předpisů nelegislativní povahy 

závazných v rámci kompetence příslušeného poskytovatele) 

Hleg (H/A) Výsledky promítnuté do 

právních předpisů a norem 
2 1  1   

Hneleg (H/B) Výsledky promítnuté do 

směrnic a předpisů 

nelegislativní povahy 

závazných v rámci 

kompetence příslušného 

poskytovatele 
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Druh výsledku dle číselníku RIV 
Počet 

výsledků 

celkem 

Počet v jednotlivých letech 

Kód (pod)druhu 

výsledku 

Název (pod)druhu 

výsledku 
2018 2019 2020 2021 2022 

Hkonc (H/C) Výsledky promítnuté do 

schválených strategických a 

koncepčních dokumentů 

VaVaI orgánů státní nebo 

veřejné správy 

2  1  1  

N Certifikované metodiky, léčebné postupy, památkové postupy, 

specializované mapy s odborným obsahem 

Nmet (N/A) Uplatněná certifikovaná 

metodika 
4 1 1 1 1  

Nlec (N/B) Léčebný postup       

Npam (N/C) Památkový postup       

Nmap (N/D) Specializovaná mapa s 

odborným obsahem 
9 3 1 2 1 2 

R Software 4 2 1  1  

V Výzkumná zpráva obsahující utajované informace nebo souhrnná 

výzkumná zpráva 

Vsouhrn (V/S) Souhrnná výzkumná zpráva 5 1 1 1 1 1 

V (V/U) Výzkumná zpráva 

obsahující utajované 

informace  

     

Ostatní výsledky 

A Audiovizuální tvorba 
 

     

E Uspořádání (zorganizování) 

výstavy 
2  1  1  

M Uspořádání (zorganizování) 

konference 
2  1  1  

W Uspořádání (zorganizování) 

workshopu 
6 1 2 1 1 1 

O Ostatní výsledky, které nelze zařadit do žádného z výše uvedených druhů 

výsledku 

  Prezentace na 

mezinárodních konferencích 
9 1 3 1 3 1 
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Druh výsledku dle číselníku RIV 
Počet 

výsledků 

celkem 

Počet v jednotlivých letech 

Kód (pod)druhu 

výsledku 

Název (pod)druhu 

výsledku 
2018 2019 2020 2021 2022 

  Prezentace na národních 

konferencích 
17 3 4 3 4 3 

 Ostatní výsledky 10 2 2 2 2 2 

 

8.2.8 Dílčí cíle DKRVO pro danou oblast výzkumu a kontrolovatelné cíle 

pro jednotlivé roky na období 2018–2022 

V rámci oblasti výzkumu Výzkum a vývoj v oblasti hydrauliky a hydrotechniky z hlediska 

antropogenního ovlivnění byly stanoveny následující dílčí cíle a jejich garanti. 

DC2-1 Hydraulika a modelování v oblasti dopravní infrastruktury Ing. Pavel Balvín 

DC2-2 Hydraulika a modelování v oblasti energetiky a průmyslu Ing. Pavel Balvín 

DC2-3 Hydraulický výzkum vlivu staveb a dalších vlivů na vodní 
režim a vodní biotopy 

Ing. Pavel Balvín 

DC2-4 Hydraulický výzkum nádrží a toků v zimním období Ing. Pavel Balvín 

DC2-5 Studie odtokových poměrů 1D, 2D (stanovení záplavových 
území) 

Ing. Pavel Balvín 

DC2-6 Vývoj metod a nástrojů pro sledování, vyhodnocování a 
predikci dopadů extrémních situací 

Ing. Karel Drbal, 
Ph.D. 

 

8.2.8.1 Dílčí cíl: Hydraulika a modelování v oblasti dopravní infrastruktury 

V rámci DC2-1 bude prováděn výzkum v oblasti hydrauliky vodních cest a mostních objektů 

křížících vodní toky. Bude zajištěna podpora v oblasti právních předpisů, technických norem, 

technických podmínek a metodických pokynů. Dále bude prováděn výzkum v oblasti 

fyzikálního a matematického modelování zaměřeného na novou výstavbu a úpravy 

stávajících dopravních vodních cest, včetně mostních a dalších objektů na vodních tocích. 

Modelování v oblasti dopravní infrastruktury se týká především problematiky posouzení 

dopadu dopravních staveb na odtokové poměry v postižených lokalitách. S tím úzce souvisí i 

dodržování povodňových směrnic z hlediska změny odtokových poměrů a rovněž případný 

dopad na hydrologický režim způsobený vlivem výstavby dopravní stavby. 

Výzkum bude prováděn v souladu s odvětvovými technickými normami vodního hospodářství 

TNV 75 2321 Zprůchodnění migračních bariér rybími přechody, TNV 75 2322 Zařízení 

pro migraci ryb a dalších vodních živočichů přes překážky v malých vodních tocích a TNV 

75 2323 Zajištění poproudové migrace ryb ve vodních tocích. 
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Kontrolovatelné cíle 

Kontrolovatelnými cíli v rámci stanoveného dílčího cíle jsou: 

2018 Shromáždění podkladů 

2019 Zpracování podkladů 

2020 Metodika pro posouzení vlivu výstavby v dopravní infrastruktuře na odtokové poměry 

2021 Specializovaná mapa s odborným obsahem 

2022 Výzkumná zpráva 

 

8.2.8.2 Dílčí cíl: Hydraulika a modelování v oblasti energetiky a průmyslu 

Výzkum v dílčím cíli DC2-2 směřuje k posouzení dopadu a možnostem využití vody 

pro energetické účely. Možnosti využití vodních toků s hydroenergetickým potenciálem má 

nepochybně celou řadu pozitivních i negativních dopadů v oblasti energetiky, ale především 

v oblasti možného vlivu na hydrologický režim vodního toku. Ovlivnění hydrologického 

režimu pak vede k negativním dopadům na biotu vodního toku. Výzkum bude veden nejen 

z pohledu negativních dopadů MVE, ale i nových možností z hlediska harmonizace povolení 

nakládání s vodami. Problém harmonizace povolení nakládání s vodami je spojen i se 

stanovením minimálních zůstatkových průtoků v úsecích toků s energetickým a průmyslovým 

využitím. Výzkum bude soustředěn i do oblasti fyzikálního a matematického modelování 

zaměřeného na dopady stávajících a výstavbu nových hydrotechnických děl, objektů a 

dalších zásahů na vodních tocích nebo nádržích.  

Výzkum bude prováděn v souladu s odvětvovými technickými normami vodního hospodářství 

TNV 75 2321 Zprůchodnění migračních bariér rybími přechody, TNV 75 2322 Zařízení 

pro migraci ryb a dalších vodních živočichů přes překážky v malých vodních tocích a TNV 

75 2323 Zajištění poproudové migrace ryb ve vodních tocích. 

 

Kontrolovatelné cíle 

Kontrolovatelnými cíli v rámci stanoveného dílčího cíle jsou: 

2018 Sběr dat a podkladů 

2019 Vyhodnocení dostupných dat 

2020 Uspořádání (zorganizování) workshopu 

2021 Certifikovaná metodika 

2022 Specializovaná mapa s odborným obsahem; souhrnná výzkumná zpráva 

 

8.2.8.3 Dílčí cíl: Hydraulický výzkum vlivu staveb a dalších vlivů na vodní režim a 

vodní biotopy 

Zaměření dílčího cíle DC2-3 se soustředí na výzkum v oblasti hydrauliky a hydrologie s 

ohledem na dopady staveb (a dalších vlivů a zásahů v korytech toků i v jejich okolí) na vodní 
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režim toků a nádrží, a to včetně řešení extrémních vodních stavů. Dále se soustředí 

na stanovení a možnosti zachování minimálních zůstatkových průtoků. Výzkum bude dále 

zaměřen na hydrauliku v oblasti zdravotního inženýrství a v urbanizovaných územích, 

v neposlední řadě i na hydraulické a hydrologické řešení dešťových vod. Bude prováděn 

výzkum v oblasti dopadu výstavby vodních děl na habitat ve vodních tocích. Budou 

modelovány změny habitatu, hydraulických a hydrologických podmínek, a to včetně 

zachování minimálních zůstatkových průtoků s ohledem na dopady na vodní habitat.  

Výzkum bude prováděn v souladu s odvětvovými technickými normami vodního hospodářství 

TNV 75 2321 Zprůchodnění migračních bariér rybími přechody, TNV 75 2322 Zařízení 

pro migraci ryb a dalších vodních živočichů přes překážky v malých vodních tocích a TNV 

75 2323 Zajištění poproudové migrace ryb ve vodních tocích. 

 

Kontrolovatelné cíle 

Kontrolovatelnými cíli v rámci stanoveného dílčího cíle jsou: 

2018 Shromáždění podkladů 

2019 Certifikovaná metodika 

2020 Uspořádání (zorganizování) workshopu 

2021 Specializovaná mapa s odborným obsahem 

2022 Souhrnná výzkumná zpráva 

 

8.2.8.4 Dílčí cíl: Hydraulický výzkum nádrží a toků v zimním období 

Zaměření dílčího cíle DC2-4 se soustředí na výzkum v oblasti výskytu ledových jevů 

na vodních tocích a jejich vlivu na odtokové poměry. Bude prováděno hodnocení teplotního 

režimu v nádržích v zimním období s ohledem na kvalitu vody. Dále bude prováděn 

hydraulický výzkum a metodologie v oblasti monitoringu průtoků za specifických podmínek 

(monitoring průtoků v zimním období, měření nízkých průtokových stavů apod.). 

 

Kontrolovatelné cíle 

Kontrolovatelnými cíli v rámci stanoveného dílčího cíle jsou: 

2018 Sběr dat 

2019 Uspořádání (zorganizování) workshopu 

2020 Specializovaná mapa s odborným obsahem 

2021 Uspořádání (zorganizování) workshopu 

2022 Souhrnná výzkumná zpráva 
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8.2.8.5 Dílčí cíl: Studie odtokových poměrů 1D, 2D (stanovení záplavových území) 

Zaměření dílčího cíle DC2-5 je soustředěno na výzkum statistických metod, které se dají 

využít pro stanovení hodnot N-letých průtoků s následnou interpretací do plochy rozlivu 

kolem vodního toku, a to pomocí klasických metod modelování hydrodynamických procesů, 

které využívají programové prostředky (např. MIKE-SHE, HEC-RAS aj.), a metod, které jsou 

založeny na statistickém vyhodnocení. Tento přístup je vhodný pro odhad záplavových 

území, avšak nelze jej plně srovnávat se standardním hydrodynamickým modelováním, kdy 

jsou využívány matematické modely. Přístup je rovněž využitelný pro hodnocení vlivu 

dopadů změn klimatu na velikost záplavového území.  

V další části je problematika zaměřena na metody a nástroje vhodné pro stanovení 

záplavových území a aktivních zón záplavových území. S tím jsou rovněž spojeny metody a 

nástroje používané pro mapy ohrožení, nebezpečí a rizik. 

 

Kontrolovatelné cíle 

Kontrolovatelnými cíli v rámci stanoveného dílčího cíle jsou: 

2018 Výběr modelových lokalit 

2019 Vyhodnocení modelových lokalit 

2020 Příprava softwaru 

2021 Software 

2022 Souhrnná výzkumná zpráva 

 

8.2.8.6 Dílčí cíl: Vývoj metod a nástrojů pro sledování, vyhodnocování a predikci 

dopadů extrémních situací 

Dílčí cíl DC2-6 bude směřovat k vývoji postupů a metod, které budou sloužit ke sledování, 

vyhodnocování a predikci dopadů extrémních hydrologických situací. V případě povodní 

bude výzkum zaměřen na rozvoj postupů rizikové analýzy záplavových území, která 

představuje především semi-kvantitativní a kvantitativní hodnocení míry ohrožení území a 

rozsahu následků povodní (povodně z přívalových srážek, říční povodně). V co nejširší míře 

budou rozvíjeny a využívány nástroje hydraulického modelování tak, aby bylo možné 

zpřesňovat rozsah dopadů těchto extrémních jevů na infrastrukturu (zvláštní zřetel bude brán 

na kritickou infrastrukturu).  

Pro zaznamenávání a vyhodnocování negativních dopadů jednotlivých typů povodní, ale i 

nedostatku vody budou vyvíjeny metody bezpilotního snímkování. Jejich použití umožní 

rychlý a přesný záznam rozsahu popř. průběhu povodní i nedostatku vody, a to především 

na zemědělské půdě, ale i v zastavěném území.  

Pozornost bude věnována i dalšímu významnému projevu extrémních situací – erozi. Budou 

hledány metody pro přesnější popis jejího vzniku, průběhu a dopadů. Výstupy umožní 

optimalizaci návrhů efektivních komplexních systémů opatření ke zpomalení povrchového 
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odtoku, na ochranu zemědělské půdy, zastavěného území a omezení zanášení (stárnutí) 

vodohospodářské infrastruktury. 

 

Kontrolovatelné cíle 

Kontrolovatelnými cíli v rámci stanoveného dílčího cíle jsou: 

2018 Certifikovaná metodika; článek v databázi SCOPUS; specializovaná mapa 
s odborným obsahem; uspořádání (zorganizování) workshopu 

2019 Certifikovaná metodika; článek v neimpaktovaném recenzovaném periodiku 

2020 Specializovaná mapa s odborným obsahem 

2021 Článek v neimpaktovaném recenzovaném periodiku 

2022 Software 
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8.3 Oblast výzkumu 3: Výzkum vzájemné interakce povrchových a 

podzemních vod za běžných a extrémních situací 

Obor vědy a výzkumu 

Zařazení oblasti výzkumu podle klasifikace oborů OECD Fields of Research and 

Development (FRASCATI manuál 2015) je následující: 

Vědní oblast – širší 
klasifikace: 

Fields of Research and Development (FORD) – klasifikace 
druhé úrovně: 

1. Přírodní vědy (Natural 
Sciences) 

1.5. Vědy o zemi a příbuzné vědy životního prostředí (Earth and 
related environmental sciences) 

 

8.3.1 Popis oblasti výzkumu 

Oblast výzkumu OV3 se zabývá výzkumem hydrosféry se zaměřením na vzájemný vztah 

povrchových a podzemních vod a na procesy, které mezi nimi probíhají, jak z hlediska 

množství, tak i kvality. Útvary podzemních vod jsou stěžejní pro zásobování obyvatelstva 

pitnou vodou a závisí na nich i řada ekosystémů (vodní a mokřadní společenstva vázaná 

na prameny, mokřady, vývěry podzemních vod zajišťující minimální průtoky v tocích v době 

sucha apod.). Vztah mezi útvary povrchových a podzemních vod je velmi pestrý a tyto vody 

se vzájemně ovlivňují. Studium kvalitativních i kvantitativních interakcí mezi povrchovými a 

podzemními vodami je proto stěžejní částí oborů hydrologie i hydrogeologie. Navrhovaná 

oblast výzkumu je pokryta pěti dílčími cíli, které se v různé míře zabývají jak hodnocením 

množství (DC3-1, DC3-4), tak hodnocením kvality vod (DC3-2, DC3-3). DC3-5 se pak 

zabývá pokročilými metodami výzkumu a průzkumu vod z obou těchto hledisek. 

OV 3 svým zaměřením naplňuje prioritní výzkumné potřeby MŽP, především „podporu, 

ochranu a šetrné a efektivní využívání podzemních vod“, zajistí podklady 

pro „odbornou podporu plánování v oblasti povrchových a podzemních vod a 

pro optimalizaci vodního režimu krajiny“, „zvýší efektivitu predikce vlivu přírodních 

jevů a procesů na složky životního prostředí, na krajinu a společnost“ (hlavně 

z hlediska predikce výskytu a dopadů extrémních hydrologických situací – sucha a povodní), 

přinese „nové metody, postupy a řešení pro zvyšování odolnosti vůči krizovým 

situacím“ (ochranná, preventivní a adaptační opatření vůči projevům sucha a povodní), 

čímž přispěje i k budování bezpečné společnosti, a to „nástroji k identifikaci, sledování a 

snižování rizika krizových situací antropogenního a přírodního původu a monitorování 

jejich dopadů“ (např. výzkumem málo zranitelných strategických zdrojů podzemní vody, 

bilancováním zdrojů podzemních vod v různých místech a strukturách za běžných i 

extrémních hydrologických situací, návrhem adaptačních opatření posilujících tvorbu zásob 

podzemních vod, jejich ochranu před kontaminanty různého druhu aj.). 

8.3.2 Nejvýznamnější výsledky dosažené v dané oblasti v letech 2012–2016 

Přehled nejvýznamnějších výsledků dosažených v období 2012–2016 v dané oblasti 

výzkumu je uveden v tabulce 27. 
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Tabulka 27: Nejvýznamnější výsledky dosažené v období 2012–2016 v dané oblasti 
výzkumu 

Kód výsledku z RIV 

Kód 

druhu 

výsledku 

Název výsledku v původním jazyce výsledku 
Rok 

uplatnění 

RIV/00020711:_____/16:00004455 H 

Nařízení vlády č. 235/2016 Sb. kterým se mění 

nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení 

zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění 

pozdějších předpisů 

2016 

RIV/00020711:_____/15:00004297 N 

Metodika komplexního řízení malých vodních 

zdrojů pro optimální zajištění jakosti pitné vody za 

běžných i mimořádných situací 

2015 

RIV/00020711:_____/15:00004185 J 

Development of the 137Cs, 90Sr and 3H con-

centrations in the hydrosphere in the vicinity of 

NPP Temelín (South Bohemia) 

2015 

RIV/00020711:_____/14:00004075 J 

Pharmaceuticals in groundwaters: a case study 

of the psychiatric hospital at Horní Beřkovice, 

Czech Republic 

2014 

RIV/00020711:_____/14:00004231 J 
Possible impacts of climate change on water 

quality in streams of the Czech Republic 
2014 

RIV/00020711:_____/14:00004083 B 

Grundwasserressourcen im tschechisch-

sächsischen Grenzgebiet I. Gebiet 

Hřensko?Křinice/ Kirnitzsch (Erster Teil) 

2014 

RIV/00020711:_____/14:00004151 J 

Výpočet velikosti dotace podzemních vod za 

pomoci hydrologického modelování na vybraných 

hydrogeologických rajonech ČR 

2014 

RIV/00020711:_____/13:00003845 R Internetový portál - Jakost surové vody 2013 

RIV/00020711:_____/13:00003824 J 

Evaluation of simple statistical downscaling 

methods for monthly regional climate model 

simulations with respect to the estimated 

changes in runoff in the Czech Republic 

2013 

RIV/00020711:_____/12:00003639 J 

A multi-model assessment of climate change 

impact on hydrological regime in the Czech 

Republic 

2012 

 

8.3.3 Vazby oblasti výzkumu na Koncepci VaV MŽP 

Vazby na dílčí cíle 

Cílem výzkumných a vývojových činností v rámci oblasti výzkumu OV3 je naplňovat cíle 

výzkumu definované v rámci dokumentu Koncepce výzkumu a vývoje Ministerstva životního 

prostředí na léta 2016 až 2025 (únor 2017). Jde o cíle výzkumu z oblasti 1 (Přírodní zdroje), 

z oblasti 2 (Globální změny) a částečně i z oblasti 4 (Environmentální technologie a 

ekoinovace). 
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V oblasti 1. (Přírodní zdroje) naplňuje OV3 dílčí cíle v podoblasti 1.2 (Voda), jejímž stěžejním 

cílem je „dosažení dobrého ekologického a chemického stavu povrchových vod a dobrého 

chemického a kvantitativního stavu podzemních vod, který vytváří stabilní podmínky 

pro vodní a na vodu vázané ekosystémy a zároveň zajistí dostatečně vydatné zdroje kvalitní 

vody pro ekonomicky a environmentálně udržitelný rozvoj společnosti“. OV3 se týkají hlavně 

dílčí cíl 1.2.1 (Snížení znečištění vod z bodových a nebodových zdrojů a udržitelné užívání 

vodních zdrojů) který budou naplňovat DC3-2, DC3-3, dílčí cíl 1.2.2 (Udržitelné užívání 

vodních zdrojů a kvantita povrchových vod), který budou naplňovat DC3-1, DC3-3, částečně 

i DC3-5, a dílčí cíl 1.2.4 (Výzkum a hodnocení stavu podzemních vod), který naplňují DC3-1, 

DC3-4 a DC3-5.  

Navrhovaný výzkum se částečně týká i podoblasti 1.5 (Nerostné zdroje a vlivy těžby 

na životní prostředí), dílčího cíle 1.5.1 (Efektivní využívaní surovinové základny ČR 

s využitím alternativních surovin při minimálních vlivech těžby na životní prostředí). 

V Koncepci VaV MŽP se uvádí: „Zvláštní pozornost je třeba věnovat kolektorům s 

podzemními vodami. Podzemní vody slouží v ČR zejména k zásobování obyvatelstva pitnou 

vodou (cca 1/2 pitné vody), ale jsou využívány i v dalších sektorech hospodářství.“ Tento 

požadavek naplňují všechny dílčí cíle OV3, protože ve všech je třeba hodnotit vliv těžby 

na hodnocené vodohospodářské aspekty. 

Oblast 2. (Globální změny) zahrnuje dvě podoblasti, které se týkají navrhovaného výzkumu 

v OV3, a to 2.1 a 2.3.  

Podoblast 2.1 (Metody mitigace a adaptace na globální a lokální změny klimatu) má stěžejní 

cíl „zavedení adaptačních a mitigačních opatření v jednotlivých sektorech ČR“ a OV3 

naplňuje dílčí cíl 2.1.1 (Návrh adaptačních opatření v jednotlivých sektorech hospodářství 

ČR a návrh nástrojů pro snižování emisí GHG), protože v Koncepci VaV MŽP se mj. uvádí 

„výzkum a modelování dopadů změny klimatu na vodní režim, ekosystémy a 

agroekosystémy“, což naplňují DC3-1, DC3-2, DC3-3 a DC3-4. 

Podoblast 2.3 (Nebezpečné látky v životním prostředí) má stěžejní cíl „snížení vypouštění 

nebezpečných látek (POP, TK a dalších polutantů) do prostředí v důsledku lidské činnosti“. 

DC3-2 a DC3-3 naplňují dílčí cíle 2.3.1 (Životní prostředí a zdraví), 2.3.2 (Dlouhodobý 

monitoring biochemických a hydrologických cyklů), DC3-3 pak naplňuje i další dílčí cíl 2.3.3 

(Výzkum kontaminace organickými polutanty a těžkými kovy včetně jejich transportu, 

zachycení a degradace v krajinných celcích). 

OV3 se týká i oblast 4. (Environmentální technologie a ekoinovace), podoblast 4.1 

(Technologie, techniky a materiály přátelské k životnímu prostředí), jejímž stěžejním cílem je 

„aplikace nových technologií, materiálů a výrobků, které umožní snížit negativní dopady 

současných výrobních postupů a které přispějí ke zlepšení životního prostředí a kultury 

života společnosti“. DC3-2 a DC3-3 naplňují dílčí cíl 4.1.1 (Technologie a výrobky zvyšující 

celkovou účinnost využití primárních zdrojů), protože se týkají požadavku z Koncepce VaV 

MŽP na „omezení vypouštění nežádoucích látek do povrchových a podzemních vod 

a/nebo omezení spotřeby vody“. 
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Vazby na výzkumné potřeby 

OV3 má také vazby na výzkumné potřeby pro resort MŽP uvedené v Příloze 6 Národní 

politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2016–2020 (NP VaVaI 2016), 

která byla schválena usnesením vlády ČR č. 135/2016 a jejíž součástí je seznam 

výzkumných potřeb jednotlivých resortů. 

Z přehledu výzkumných potřeb uvedených v NP VaVaI 2016 pak vycházejí přehledy 

aktuálních výzkumných potřeb pro resort MŽP a prioritních výzkumných potřeb pro resort 

MŽP, které jsou uvedeny v Koncepci VaV MŽP. 

OV3 má úzké vazby na prioritní výzkumné potřeby pro resort MŽP. 

V části Prostředí pro kvalitní život, oblasti Přírodní zdroje jsou to: 

 Podpora, ochrana, šetrné a efektivní využívání surovinových zdrojů a podzemních 

vod v návaznosti na poznatky ze studia vývoje a stavby zemské kůry a využívání 

druhotných surovin, 

 Odborná podpora pro plánování v oblasti podzemních a povrchových vod a 

pro optimalizaci vodního režimu krajiny.  

 

Konkrétně je vazba OV3 na tuto část zajištěna zaměřením výzkumu na kvantifikaci 

přírodních zdrojů podzemních vod jako základního předpokladu jejich efektivního využívání 

(zvláště v DC3-1). K optimalizaci vodního režimu krajiny přispívá DC3-2 zaměřený 

na pobíhající negativní změny v množství a kvalitě mělkých podzemních vod v interakci 

s povrchovými vodami (v důsledku klimatických změn i antropogenních vlivů). Na ochranu 

zdrojů povrchových a mělkých podzemních vod před relativně novou hrozbou mikropolutanty 

(látky typu PPCP, pesticidy a jejich metabolity a některé další organické látky) je zaměřen 

DC3-3. Ochranou a efektivním využíváním strategických zdrojů podzemních vod se zabývá 

DC3-4, podporou efektivního využívání podzemních vod a jejich ochrany pak navržené 

pokročilé výzkumné úkoly v DC3-5 (správná konstrukce monitorovacích vrtů a studní, 

metody jejich hydraulického testování, využití radiochemických metod pro hodnocení stáří a 

původu vod). 

V části Prostředí pro kvalitní život, oblasti Udržitelný rozvoj krajiny lidských sídel jsou to: 

 Zvýšení efektivity predikce vlivu přírodních jevů a procesů, využití přírodního 

potenciálu a vyhodnocování jejich dopadu na složky životního prostředí, na krajinu a 

společnost, 

 Zajištění nových metod, postupů a řešení pro zvyšování odolnosti měst a obcí proti 

dopadům krizových situací (katastrof) antropogenního a přírodního původu. 

 

Vazba OV3 na tuto část prioritních výzkumných potřeb je zajištěna hlavním zaměřením 

výzkumu na dopady sucha a povodní na přírodní zdroje vod a vodní režim krajiny (rizika 

přírodního původu), práce ale budou pokrývat i další rizika antropogenního původu, jako jsou 

rizika kontaminace vod, ekologických havárií různého druhu aj. Tyto aspekty se objevují 

především v DC3-1 (bilancování zdrojů přírodních vod a vliv sucha a dalších extrémních 
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situací na množství přírodních zdrojů podzemních vod) a v DC3-2 hodnotícím zranitelnost a 

dopady přírodních procesů (hlavně období sucha) na mělké útvary podzemních vod, které 

jsou v úzké spojitosti s útvary povrchových vod (kvantita i kvalita), a to včetně specifik 

monitoringu kvality za různých hydrologických situací. S prostředím pro kvalitní život souvisí i 

problematika tzv. mikropolutantů, které jsou potenciální hrozbou pro budoucí využívání 

přírodních zdrojů povrchových i podzemních vod a na které je zaměřen DC3-3. Zvyšování 

odolnosti společnosti vůči dopadu sucha jako jedné z krizových situací (katastrof) řeší DC3-4 

zabývající se strategickými zásobami podzemních vod, které jsou odolné vůči suchu (ale i 

dalším rizikům antropogenního původu, jako jsou kontaminace vod a životního prostředí, 

teroristické hrozby apod.) a kterými tak bude možné v případě potřeby nahradit jiné, více 

zranitelné zdroje. K vyhodnocování dopadů vlivu hydrologických extrémů i výzkumu dalších 

rizik na vodní útvary podzemních vod poslouží i výstupy pokročilého výzkumu v DC3-5 

(využití radiochemických metod, hydrodynamických testů, správná technická konstrukce 

monitorovacích vrtů). 

 

V části Sociální a kulturní výzvy, oblasti Bezpečná společnost je to: 

 Vytvoření nástrojů a technologií k identifikaci, sledování, predikci, prevenci a 

snižování rizika krizových situací (katastrof) antropogenního a přírodního původu a 

monitorování jejich dopadů. 

 

OV3 je celý zaměřen nejen na hydrologický výzkum za běžných situací, ale i za extrémních 

situací. Pokrývá tedy krizové situace přírodního původu (zejména sucho a povodně) a 

hodnocení jejich dopadů na útvary podzemních vod, ale i krizové situace antropogenního 

původu a zranitelnost hodnocených vodních útvarů povrchových a podzemních vod vůči nim. 

Poskytne nástroje pro eliminaci těchto dopadů, a to v oblasti přesnějších metod bilancování 

přírodních zdrojů vod (DC3-1), v oblasti dopadů na kvalitu přírodních zdrojů vod (DC3-2 a 

DC3-3) a také v oblasti identifikace zdrojů podzemních vod odolných vůči těmto krizovým 

situacím (strategické zdroje podzemních vod v DC3-4). DC3-5 pak poskytne pro tyto účely 

moderní pokročilé metody výzkumu (určování stáří a původu vod, moderní metody 

monitoringu, sofistikované metody hydraulického výzkumu horninového prostředí). 

 

Přehled vazeb dílčích cílů oblasti výzkumu na dílčí cíle Koncepce výzkumu a vývoje 

Ministerstva životního prostředí na léta 2016 až 2025 je uveden v tabulce 28. 

Tabulka 28: Přehled vazeb dílčích cílů oblasti výzkumu na dílčí cíle Koncepce VaV MŽP 

Dílčí cíle Koncepce VaV MŽP na léta 2018 až 2025 
OV3 

DC3-1 DC3-2 DC3-3 DC3-4 DC3-5 

Oblast 1. Přírodní zdroje 

Podoblast 1.1: Biodiverzita  

Dílčí cíl 1.1.1      
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Dílčí cíle Koncepce VaV MŽP na léta 2018 až 2025 
OV3 

DC3-1 DC3-2 DC3-3 DC3-4 DC3-5 

Dílčí cíl 1.1.2      

Dílčí cíl 1.1.3      

Dílčí cíl 1.1.4      

Dílčí cíl 1.1.5      

Dílčí cíl 1.1.6      

Dílčí cíl 1.1.7      

Podoblast 1.2: Voda 

Dílčí cíl 1.2.1 
 

X X   

Dílčí cíl 1.2.2 X   X X 

Dílčí cíl 1.2.3      

Dílčí cíl 1.2.4 X   X X 

Dílčí cíl 1.2.5      

Podoblast 1.3: Půda  

Dílčí cíl 1.3.1      

Dílčí cíl 1.3.2      

Dílčí cíl 1.3.3      

Podoblast 1.4: Ovzduší  

Dílčí cíl 1.4.1      

Dílčí cíl 1.4.2      

Dílčí cíl 1.4.3      

Podoblast 1.5: Nerostné zdroje a vlivy těžby na životní prostředí  

Dílčí cíl 1.5.1 
 

X 
 

X 
 

Dílčí cíl 1.5.2      

Dílčí cíl 1.5.3      

Dílčí cíl 1.5.4      

Oblast 2. Globální změny 

Podoblast 2.1: Metody mitigace a adaptace na globální a lokální změny klimatu 

Dílčí cíl 2.1.1 X X X X 
 

Dílčí cíl 2.1.2      

Dílčí cíl 2.1.3      

Dílčí cíl 2.1.4      

Podoblast 2.2: Biogeochemické cykly dusíku a fosforu  

Dílčí cíl 2.2.1      
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Dílčí cíle Koncepce VaV MŽP na léta 2018 až 2025 
OV3 

DC3-1 DC3-2 DC3-3 DC3-4 DC3-5 

Dílčí cíl 2.2.2      

Podoblast 2.3: Nebezpečné látky v životním prostředí  

Dílčí cíl 2.3.1  X X   

Dílčí cíl 2.3.2  X X   

Dílčí cíl 2.3.3   X   

Oblast 3. Udržitelný rozvoj krajiny a lidských sídel 

Podoblast 3.1: Zelená infrastruktura – stabilní struktura krajiny  

Dílčí cíl 3.1.1      

Dílčí cíl 3.1.2      

Podoblast 3.2: Zemědělství a lesnictví  

Dílčí cíl 3.2.1      

Dílčí cíl 3.2.2      

Dílčí cíl 3.2.3      

Podoblast 3.3: Urbanismus a inteligentní lidská sídla  

Dílčí cíl 3.3.1      

Dílčí cíl 3.3.2      

Dílčí cíl 3.3.3      

Oblast 4. Environmentální technologie a ekoinovace 

Podoblast 4.1: Technologie, techniky a materiály přátelské k životnímu prostředí  

Dílčí cíl 4.1.1 
 

X X   

Dílčí cíl 4.1.2      

Podoblast 4.2: Biotechnologie, materiálově, energeticky a emisně efektivní technologie, výrobky a služby  

Dílčí cíl 4.2.1      

Dílčí cíl 4.2.2      

Dílčí cíl 4.2.3      

Podoblast 4.3: Minimalizace tvorby odpadů a jejich opětovné použití a využití  

Dílčí cíl 4.3.1      

Dílčí cíl 4.3.2      

Podoblast 4.4: Odstraňování nebezpečných látek – starých škod z životního prostředí  

Dílčí cíl 4.4.1      

Podoblast 4.5: Minimalizace rizik z chemických látek  

Dílčí cíl 4.5.1      

Dílčí cíl 4.5.2      
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Dílčí cíle Koncepce VaV MŽP na léta 2018 až 2025 
OV3 

DC3-1 DC3-2 DC3-3 DC3-4 DC3-5 

Dílčí cíl 4.5.3      

Oblast 5. Environmentálně příznivá společnost 

Podoblast 5.1: Spotřební vzorce obyvatelstva 

Dílčí cíl 5.1.1      

Podoblast 5.2: Nástroje environmentálně příznivého růstu  

Dílčí cíl 5.2.1      

 

8.3.3.1 Vazby oblasti výzkumu na další dokumenty resortu MŽP 

OV3 navazuje i na některé další dokumenty a významné výzkumné projekty z resortu MŽP, 

především na výstupy projektů Rebilance zásob podzemních vod (ČGS, 2010–2016) a 

Řešení problematiky sucha v roce 2017 (VÚV TGM, v.v.i., 2017). 

8.3.4 Vazby oblasti výzkumu na koncepce jiných poskytovatelů 

Problematika výzkumu, ochrany a bilancování podzemních vod je plně v kompetenci MŽP, 

OV3 tak nemá bezprostřední návaznost na jiné resorty. Vodárenské a jiné využívání 

podzemních vod spadá podle kompetenčního zákona do resortu MZe, problematikou 

využívání vod se ale OV3 nezabývá.  

Vazby oblasti výzkumu na koncepce jiných aktuálních poskytovatelů 

Oblast výzkumu OV3 nemá žádné vazby na koncepce jiných aktuálních poskytovatelů. 

 

Vazby oblasti výzkumu na koncepce jiných potenciálních poskytovatelů 

Oblast výzkumu OV3 nemá žádné vazby na koncepce jiných potenciálních poskytovatelů. 

8.3.5 Společenská relevance oblasti výzkumu 

Oblast výzkumu OV3 má významné společenské relevance. Výzkum byl koncipován 

s ohledem na závažné výzvy, kterým naše společnost čelí, především v souvislosti s dopady 

klimatických změn na vodní zdroje povrchových a podzemních vod, a na udržení vysoké 

kvality zásobování obyvatelstva pitnou vodou. Za tím účelem je třeba disponovat vysokou 

úrovní zabezpečenosti využitelného množství vody ve vodních útvarech podzemních a 

povrchových vod, disponovat podrobnými údaji o jejich kvalitě, vývojových trendech 

v kvantitativních i kvalitativních parametrech a používat sofistikované metody průzkumu a 

sběru potřebných dat. 

Výzkumné aktivity jsou jednoznačně zaměřeny aplikačně a budou prováděny v úzké 

spolupráci s praxí, aby reflektovaly potřeby praxe a také byl zajištěn rychlý transfer 

dosažených poznatků do provozních organizací (vodárenské společnosti, podniky povodí, 

geologické a environmentální průzkumné firmy a organizace). Řešitelský tým je otevřen i 
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diskusi se správními orgány (MŽP, vodoprávní orgány nižších stupňů aj.), aby 

do realizovaných aktivit zahrnul i aspekty problémů vyskytujících se na úrovni správních 

řízení a legislativní činnosti. Šíření výsledků výzkumných aktivit bude věnována velká 

pozornost, je počítáno s pravidelnými semináři a školeními pro širokou odbornou i správní 

veřejnost, popularizací výsledků i úzkými konzultacemi s potenciálními uživateli výsledků, a 

to především z neakademické sféry (majitelé a uživatelé vodních zdrojů, správní orgány 

nižších stupňů, soukromé podnikatelské subjekty v oblasti hydrologie a hydrogeologie 

apod.). 

Probíhající klimatické změny mohou mít velmi závažné negativní dopady na život občanů i 

celé společnosti. Škody způsobené extrémními hydrologickými jevy (sucho, povodně, 

bleskové povodně apod.) v důsledku větší rozkolísanosti hydrologicko-klimatických 

charakteristik se již nyní začínají odrážet na nižší zabezpečenosti zásobování obyvatelstva 

pitnou vodou, a to jak z hlediska množství, tak kvality (např. jižní Morava). Podrobné a 

ověřené informace o bilanci množství vody (dílčí cíl DC3-1), o vývoji jakosti vody (DC3-2, 

DC3-3), o využitelných strategických zdrojích podzemní vody odolných vůči klimatickým 

změnám a dalším hrozbám (DC3-4) a znalost a používání nejmodernějších metod průzkumu 

(DC3-5) jsou nezbytným předpokladem, aby mohla společnost úspěšně čelit negativním 

tendencím ve zranitelnosti a využitelnosti vodních zdrojů do budoucna. Jen na základě 

skutečně relevantních informací je možné definovat skutečně efektivní ochranná, preventivní 

a adaptační opatření v oblasti vodního hospodářství, optimalizace vodního režimu krajiny i 

zásobování obyvatelstva vodou.  

Navrhovaný výzkum v OV3 má i velmi důležitý aspekt ekonomických přínosů. V současné 

době, kdy klesá zabezpečenost množství i kvality vody, je zásobování obyvatelstva 

zajišťováno v mnoha územích stále obtížněji, a to mnohdy při nasazení výjimečných 

provozních opatření na straně vodárenských společností. Tato skutečnost se nutně projevuje 

v cenách vody. Na rozkolísanost klimaticko-hydrologické situace musí vodárenské 

společnosti reagovat vytvářením rezerv jak ve využitelné vydatnosti vodních zdrojů, tak i 

rezerv v oblasti úpravárenských technologií ke zvládání zhoršené kvality surové vody 

v dílčích částech roku. Dostatek informací o vývojových tendencích v kvalitě vody, 

zabezpečenosti množství vody v různých vodních útvarech a hydrogeologických rajonech, 

přesné identifikaci míry vlivu klimatických změn na různé vodní zdroje apod. může významně 

pomoci podnikům povodí i vodárenským operátorům k dlouhodobému plánování svých 

správních a provozních činností, což se odrazí v nižších ekonomických nákladech, a tedy i 

ceně vody. Výstupy budou důležité i pro průzkumné organizace, které budou moci lépe 

zacílit průzkumné práce na nalezení nových málo zranitelných a kvalitních vodních zdrojů 

v době klimatické změny, a to za použití moderních metodických i technických postupů, které 

budou v rámci OV3 vyvíjeny a které výrazně zefektivní hydrogeologické průzkumy.  

Navrhovaný výzkum OV3 má i nezanedbatelný sociální rozměr. Podrobné a ověřené 

informace, postupy a techniky, které budou výstupem projektu, umožní srovnatelný přístup 

k relevantním informacím ohledně zásobování kvalitní vodou jak velkým vodárenským 

operátorům (kteří mnohdy disponují vlastními výzkumnými kapacitami), tak malým 

společnostem na venkově a v malých obcích, případně i soukromým odběratelům pitné a 

užitkové vody, jejichž možnosti dostat se k potřebným informacím jsou omezenější. 

Z uvedeného pak plyne objektivně horší zabezpečenost množství i kvality malých vodních 
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zdrojů, jak opakovaně zjišťuje SZÚ. Výzkum bude proto koncipován směrem k zajištění 

rovného přístupu k výsledkům pro různé uživatele vod, a tedy ve svém důsledku pro zajištění 

srovnatelné úrovně zásobování pitnou vodou pro obyvatele měst i venkova, zvláště 

za situace probíhajících klimatických změn s vážnými dopady na vodní zdroje v krajině. 

Navrhovaný výzkum bude mít i důležitou edukativní funkci. Dosažené výsledky budou 

využity při výchově nové generace odborníků v oblastech vodního hospodářství, hydrologie a 

hydrogeologie na vysokých školách. Přímo v řešitelském týmu budou zapojeni tři doktorandi, 

během řešení budou vytvořeny předpoklady pro několik témat diplomových prací. Někteří 

členové řešitelského týmu současně působí jako přednášející na vysokých školách 

(Univerzita Karlova, Česká zemědělská univerzita v Praze). Ti jsou připraveni v rámci svých 

klíčových přednášek zajistit transfer nových poznatků směrem ke studentům, a tím zvýšit 

odbornou úroveň vysokoškolské výuky a lépe propojit výukový proces a aplikovaným 

výzkumem. 

8.3.6 Předpokládané složení týmu v období 2018–2022 

Předpokládané složení týmu zajišťujícího oblast výzkumu Výzkum vzájemné interakce 

povrchových a podzemních vod za běžných a extrémních situací v období 2018–2022 je 

uvedeno v tabulce 29. Jmenovité složení týmu bude vždy uváděno ve Specifikaci plnění 

DKRVO pro rok 2018 a ve specifikacích plnění DKRVO pro roky další. 

Tabulka 29: Složení týmu 

Úroveň vzdělání (resp. akademický 

titul, vědecká hodnost) 

Formální 

pozice v rámci 

VO 

Pozice v týmu 

OV 

Přepočtený 

úvazek 

Bakalářský nebo magisterský stupeň 

(Bc., Ing., Mgr., RNDr.), 

postgraduální stupeň (Ph.D., CSc.), 

ostatní (MBA), vědecká hodnost 

(doc.) 

výzkumný 

pracovník 

hlavní řešitel, 

řešitel, laborant, 

technický 

pracovník 

7,950 

Základní, střední, úplné střední, 

Bakalářský nebo magisterský stupeň 

(Bc., Ing., Mgr., RNDr.) 

technický 

pracovník, 

laborant 

technický 

pracovník, 

laborant, vzorkař, 

IT pracovník 

0 

Základní, střední, úplné střední, 

Bakalářský nebo magisterský stupeň 

(Bc., Ing., Mgr.) 

režijní 

zaměstnanec 

ekonom, účetní, 

správa IT 0 

Bakalářský stupeň (Bc.) student technická 

podpora 
0 

Celková výše pracovních úvazků uvedená jako FTE (Full Time Equivalent): 7,950 
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8.3.7 Předpokládané výsledky oblasti výzkumu v období 2018–2022 

Počty předpokládaných výsledků v dané oblasti výzkumu uplatněných v období 2018–2022 

jsou uvedeny v tabulce 30. 

Tabulka 30: Počty předpokládaných výsledků v oblasti výzkumu 

Druh výsledku dle číselníku RIV 
Počet 

výsledků 

celkem 

Počet v jednotlivých letech 

Kód 

(pod)druhu 

výsledku 

Název (pod)druhu výsledku 2018 2019 2020 2021 2022 

Publikační výsledky 

J Článek v odborném periodiku 

Jimp Článek v impaktovaném 

periodiku 
2    1 1 

Jsc Článek v databázi SCOPUS 2   1 1  

Jneimp Článek v databázi ERIH 
 

     

Jrec Článek v neimpaktovaném 

recenzovaném periodiku 
14 4 2 5 2 1 

B Odborná kniha 3  1 1  1 

C Kapitola resp. kapitoly v 

odborné knize 
      

D Článek ve sborníku       

Výsledky aplikovaného výzkumu 

P Patent 
 

     

Z Poloprovoz, ověřená technologie, odrůda, plemeno 

Zpolop (Z/A) Poloprovoz       

Ztech (Z/B) Ověřená technologie       

Zodru (Z/C) Odrůda       

Zplem (Z/D) Plemeno       

F Výsledky s právní ochranou (užitný vzor, průmyslový vzor) 

Fprum (F/P) Průmyslový vzor 
 

     

Fuzit (F/U) Užitný vzor 2    1 1 

G Technicky realizované výsledky (prototyp, funkční vzorek) 

Gprot (G/A) Prototyp       
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Druh výsledku dle číselníku RIV 
Počet 

výsledků 

celkem 

Počet v jednotlivých letech 

Kód 

(pod)druhu 

výsledku 

Název (pod)druhu výsledku 2018 2019 2020 2021 2022 

Gfunk (G/B) Funkční vzorek       

H Poskytovatelem realizované výsledky (výsledky promítnuté do právních 

předpisů a norem, do směrnic a předpisů nelegislativní povahy závazných v 

rámci kompetence příslušeného poskytovatele) 

Hleg (H/A) Výsledky promítnuté do 

právních předpisů a norem 
      

Hneleg (H/B) Výsledky promítnuté do 

směrnic a předpisů 

nelegislativní povahy 

závazných v rámci 

kompetence příslušného 

poskytovatele 

      

Hkonc (H/C) Výsledky promítnuté do 

schválených strategických a 

koncepčních dokumentů 

VaVaI orgánů státní nebo 

veřejné správy 

      

N Certifikované metodiky, léčebné postupy, památkové postupy, 

specializované mapy s odborným obsahem 

Nmet (N/A) Uplatněná certifikovaná 

metodika 
2   1 1  

Nlec (N/B) Léčebný postup 
 

     

Npam (N/C) Památkový postup 
 

     

Nmap (N/D) Specializovaná mapa s 

odborným obsahem 
3   1 1 1 

R Software 1    1  

V Výzkumná zpráva obsahující utajované informace nebo souhrnná výzkumná 

zpráva 

Vsouhrn (V/S) Souhrnná výzkumná zpráva 7     7 

V (V/U) Výzkumná zpráva obsahující 

utajované informace 

 

     

Ostatní výsledky 

A Audiovizuální tvorba       
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Druh výsledku dle číselníku RIV 
Počet 

výsledků 

celkem 

Počet v jednotlivých letech 

Kód 

(pod)druhu 

výsledku 

Název (pod)druhu výsledku 2018 2019 2020 2021 2022 

E Uspořádání (zorganizování) 

výstavy 
      

M Uspořádání (zorganizování) 

konference 
      

W Uspořádání (zorganizování) 

workshopu 
      

O Ostatní výsledky, které nelze zařadit do žádného z výše uvedených druhů 

výsledku  

  Prezentace na mezinárodních 

konferencích 
5  2  1 2 

  Prezentace na národních 

konferencích 
4 1 2  1  

 

8.3.8 Dílčí cíle DKRVO pro danou oblast výzkumu a kontrolovatelné cíle 

pro jednotlivé roky na období 2018–2022 

V rámci oblasti výzkumu Výzkum vzájemné interakce povrchových a podzemních vod 

za běžných a extrémních situací byly stanoveny následující dílčí cíle a jejich garanti. 

DC3-1 Výzkum metod pro bilanci a kvantifikaci přírodních zdrojů 
podzemních vod 

Ing. Adam Vizina, 
Ph.D. 

DC3-2 Výzkum příčin probíhajících změn v množství i kvalitě vody 
mělkých útvarů podzemních vod a jejich monitoring 

Ing. Anna 
Hrabánková 

DC3-3 Mikropolutanty v hydrosféře doc. RNDr. Zbyněk 
Hrkal, CSc. 

DC3-4 Výzkum možností využití strategických zdrojů podzemních 
vod v podmínkách klimatické změny 

Mgr. David Rozman 

DC3-5 Pokročilé metody výzkumu povrchových a podzemních vod RNDr. Josef V. 
Datel, Ph.D. 

 

8.3.8.1 Dílčí cíl: Výzkum metod pro bilanci a kvantifikaci přírodních zdrojů 

podzemních vod 

Dílčí cíl úzce souvisí s interakcí mezi povrchovou a podzemní vodou, a to především 

z hlediska množstevního. Hodnocení povrchové vody probíhá jednodušeji, kdy výzkum a 

měření v útvarech povrchových vod probíhá na přístupných úsecích toku, vodních dílech 
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na něm a na instalovaných vodoměrných stanicích. To však neplatí při kvantifikaci zásob 

podzemních vod, jejichž sledování je mnohem komplikovanější, protože jsou dostupné 

zpravidla jen pomocí technických děl (hlavně vrty). Zhodnocení vzájemných vztahů mezi 

povrchovými a podzemními vodami je také důležité z hlediska minimálních průtoků v tocích, 

které jsou většinou rovny odtoku ze zásob podzemní vody (základní odtok, podzemní odtok). 

Vzájemné vztahy povrchových a podzemních vod se také liší podle geologického prostředí 

(kvartér, krystalinikum, pánevní struktury). Pro každoroční doplnění těchto zásob je v našich 

podmínkách zcela rozhodující množství sněhu v zimním období. A právě tento fakt, kdy s 

nárůstem teplot klesá zásoba vody ve sněhu (a současně ke zvýšení výparu), může vést a 

již vede (například zima 2014 a 2015) k malým dotacím zásob podzemních vod, která se 

dále propaguje do toku tak, že klesají hodnoty M-denních vod 330, 355 a 364, které lze 

považovat za limitní hodnoty pro hodnocení sucha. S poklesem průtoků může také docházet 

ke zhoršování kvality vody. Z těchto důvodů je důležité se danou problematikou zabývat, a to 

i z pohledu očekávaných změn klimatu, protože je nutné se podrobněji zabývat 

hydrologickým výzkumem těch oblastí ČR, kde by mohlo dojít k nedostatku vody (povrchové 

i podzemní) pro zásobování obyvatelstva. 

 

Kontrolovatelné cíle 

Kontrolovatelnými cíli v rámci stanoveného dílčího cíle jsou: 

2018 Etapová zpráva – koncept řešení problematiky; článek v neimpaktovaném 
recenzovaném periodiku 

2019 Etapová zpráva; odborná monografie; prezentace výsledků výzkumu na národní 
konferenci 

2020 Etapová zpráva, článek v databázi SCOPUS; článek v neimpaktovaném 
recenzovaném periodiku; odborná mapa se specializovaným obsahem 

2021 Etapová zpráva; prezentace výsledků výzkumu na mezinárodní konferenci; odborný 
software 

2022 Souhrnná výzkumná zpráva; užitný vzor  

 

8.3.8.2 Dílčí cíl: Výzkum příčin probíhajících změn v množství i kvalitě vody mělkých 

útvarů podzemních vod a jejich monitoring 

V období klimatických změn se projevuje značná zranitelnost přírodních zdrojů mělkých 

podzemních vod a kolísání jejich množství a kvality, což může omezovat jejich praktickou 

využitelnost. Režim mělkých podzemních vod je v přímé vazbě na povrchové vody a 

klimatické poměry, především srážky a teploty. Mělké podzemní vody mají i naopak 

významný dopad na povrchové toky (množství i kvalitu povrchových vod), protože se do nich 

odvodňují. Výzkum bude zaměřen na optimalizaci metod monitoringu mělkých útvarů 

podzemních vod, mj. z hlediska reprezentativnosti vůči potenciálním zdrojům znečištění, a 

dále i na optimalizaci interpretačních metod časových řad z probíhajícího monitoringu, a jeho 

časoprostorové vizualizace. Výzkum se zaměří na mělké podzemní vody, především 

v kvartérních sedimentech. Např. tzv. „poříční voda“ v údolních terasách je úzce navázána 
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na povrchový tok po stránce množství, stavu hladin i kvality. Oblasti krystalinika zabírající 

70 % území ČR mají prakticky významné výskyty mělkých podzemních vod (tzv. freatická 

zvodeň), které jsou přímo závislé na srážkách a místních tocích. Nezbytnou součástí 

výzkumu mělkých zdrojů podzemních vod je i zajištění jejich ochrany před znečišťováním. 

Specifický je vztah mělkých podzemních vod a celkového využití krajiny (způsob 

hospodaření na zemědělských a lesních pozemcích, meliorační zásahy, zastavování krajiny, 

omezování infiltrace srážek do podzemí nebo naopak opatření k zadržování vody v krajině, 

režim ochranných pásem vodních zdrojů, vliv těžby surovin a podzemních staveb aj.). 

Navrhovaný výzkum je důležitý i z hlediska zachování využitelnosti mělkých podzemních 

zdrojů, které tvoří významnou část místních i vodárenských zdrojů pro zásobování pitnou 

vodou, a také pro zajištění potřebné ochrany vodních a na vodu vázaných ekosystémů. 

 

Kontrolovatelné cíle 

Kontrolovatelnými cíli v rámci stanoveného dílčího cíle jsou: 

2018 Etapová zpráva – koncept řešení problematiky; článek v neimpaktovaném 
recenzovaném periodiku 

2019 Etapová zpráva, článek v neimpaktovaném recenzovaném periodiku; prezentace 
výsledků výzkumu na národní konferenci  

2020 Etapová zpráva; odborná monografie; první verze specializované mapy 

2021 Etapová zpráva; prezentace výsledků výzkumu na mezinárodní konferenci 

2022 Souhrnná výzkumná zpráva; specializovaná mapa s odborným obsahem 

 

8.3.8.3 Dílčí cíl: Mikropolutanty v hydrosféře 

V období klimatických změn se projevuje značná zranitelnost přírodních. Cílem této aktivity 

je aplikace nových trendů dynamicky se rozvíjejících se analytických metod, které umožňují 

detekovat ve vzájemné interakci neobyčejně pestrou škálu zcela nových látek. 

Před hydrogeologií se objevuje nový soubor otázek spojených s migrací těchto látek, jejich 

chováním v životním a horninovém prostředí a jejich studiem dopadu na životní prostředí a 

lidské zdraví. Útvary povrchových i mělkých podzemních vod ve vzájemné úzké souvislosti 

jsou postupně kontaminovány různými perzistentními organickými látkami (POP), mezi něž 

patří např. pesticidy a produkty jejich rozkladu, farmaka a jim podobné látky (tzv. skupina 

PPCP) a některé další látky (PAU, PCB, DDT aj.). Jde o výzkum, na který je kladen důraz 

celosvětově, protože postupně se zvyšující zátěž celé hydrosféry těmito látkami má 

potenciální významná rizika na zdraví lidí, dalších organismů, i stav celých ekosystémů. Je 

proto nezbytné se zabývat metodami výzkumu těchto látek, jejich vlastností a chováním 

v životním prostředí, možnostmi monitoringu, optimálními způsoby vyhodnocování 

dostupných dat, i výzkumem jejich škodlivých účinků. 
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Kontrolovatelné cíle 

Kontrolovatelnými cíli v rámci stanoveného dílčího cíle jsou: 

2018 Etapová zpráva – koncept řešení problematiky; článek v neimpaktovaném 
recenzovaném periodiku 

2019 Etapová zpráva; prezentace výsledků výzkumu na národní konferenci; projekt 
užitného vzoru 

2020 Etapová zpráva; článek v neimpaktovaném recenzovaném periodiku 

2021 Etapová zpráva; článek v impaktovaném periodiku; článek v neimpaktovaném 
recenzovaném periodiku; užitný vzor 

2022 Souhrnná výzkumná zpráva, prezentace výsledků výzkumu na mezinárodní 
konferenci 

 

8.3.8.4 Dílčí cíl: Výzkum možností využití strategických zdrojů podzemních vod v 

podmínkách klimatické změny 

Narůstající intenzita klimatických extrémů posiluje význam útvarů podzemních vod, které 

jsou na tyto jevy výrazně méně zranitelné než zdroje povrchových vod. Toto téma se proto 

zaměří na přehodnocování využitelných zdrojů, které hrají strategickou úlohu v regionech 

zasažených suchem, a na technologie, které zvýší efektivitu jejich využívání. Budou 

vytipovány především ty útvary podzemních vod, které jsou významně odolnější vůči dopadu 

klimatických změn – půjde většinou o hlubší hydrogeologické struktury pánevního typu, které 

se vyznačují dlouhou dobou zdržení a vyšším stářím podzemní vody (v průměru až stovky 

let), a dále podzemní vodu hlubšího oběhu v hydrogeologických rajonech krystalinika s vyšší 

nadmořskou výškou, kde není předpokládán významný dopad současně probíhajících 

klimatických změn. Tyto geologické struktury se vesměs vyznačují nižší prozkoumaností a 

menší znalostí o tvorbě přírodních zdrojů podzemních vod. Je proto třeba zajistit další 

systémový výzkum těchto struktur, navrhnout optimalizaci sběru dat a zhodnotit existující 

monitorovací síť. Na základě dostupných dat budou hodnoceny možnosti využití těchto 

podzemních vod a jejich dlouhodobě využitelné množství, mj. i ve vazbě na kvalitu těchto 

vod. Součástí přístupu budou i nezbytné závěry k zajištění ochrany těchto strategických 

zdrojů podzemních vod (ochrana před znečištěním, ochrana před těžbou surovin a dalšími 

podzemními aktivitami – stavby, ukládání odpadů, CO2 atd.). 

 

Kontrolovatelné cíle 

Kontrolovatelnými cíli v rámci stanoveného dílčího cíle jsou: 

2018 Etapová zpráva – koncept řešení problematiky; článek v neimpaktovaném 
recenzovaném periodiku 

2019 Etapová zpráva; prezentace výsledků výzkumu na mezinárodní konferenci; první 
verze metodiky 

2020 Etapová zpráva; článek v neimpaktovaném recenzovaném periodiku; certifikace 
metodiky 
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2021 Etapová zpráva; článek v neimpaktovaném recenzovaném periodiku; specializovaná 
mapa s odborným obsahem 

2022 Souhrnná výzkumná zpráva; odborná monografie 

 

8.3.8.5 Dílčí cíl: Pokročilé metody výzkumu povrchových a podzemních vod 

Tato oblast výzkumu se zaměří na výzkum moderních metod a pokročilých přístupů k řešení 

problematiky interakce povrchových a podzemních vod za účelem řešení dané problematiky 

na potřebné špičkové úrovni za využití nejnovějších dostupných technologií. Výzkumná 

oblast bude zahrnovat několik okruhů problémů. 

 

Hydrodynamické a stopovací zkoušky pro hodnocení interakce povrchových a podzemních 

vod 

Pro studium vzájemné interakce povrchových a podzemních vod je efektivní především 

využívání různých hydrodynamických zkoušek, často v kombinaci se zkouškami 

stopovacími. Vědecký vývoj v daných oblastech se vyvíjí v posledních letech velmi rychle, 

objevují se nové metody provádění těchto zkoušek, nové metody provádění různých 

terénních měření, pokročilé způsoby jejich vyhodnocování (včetně využití vhodných 

analytických a numerických modelových řešení), vhodnější a bezpečnější stopovače 

šetrnější k životnímu prostředí atd. Pro plné využití v praxi je třeba zajistit v daném směru 

aplikovaný výzkum a vývoj, přípravu nových metodických postupů, návodů, soulad s 

platnými předpisy apod. 

 

Radionuklidy a stabilní izotopy v hydrologii a hydrogeologii 

Pro sledování interakce podzemních vod s vodou povrchovou, případně srážkami, lze využít 

radionuklidů jako indikačních látek, především tritium a radiouhlík, které se běžně vyskytují 

v životním prostředí včetně povrchové a podzemní vody. Radioaktivní látky se rozpadají 

v důsledku radioaktivní přeměny, na zemském povrchu však také neustále vznikají. Lze je 

vyžít při odhadu doby zdržení a stáří podzemní vody, délky jejího oběhu či její míry 

komunikace s vodou povrchovou či srážkami, což je zásadní pro hodnocení rizik zdrojů pitné 

vody, a to včetně znečištění s povrchu. Je tedy možno odhadovat, jak povrchová voda 

ovlivňuje podzemní vodu, která je využívána např. pro pitné účely. K daným problémům 

může významně přispět i studium některých stabilních izotopů, jejichž odborný potenciál není 

v praxi zdaleka plně využíván, jako jsou např. izotopy kyslíku, vodíku, dusíku, síry aj. 

 

Pokročilé metody instalace a konstrukce průzkumných vrtů, a jejich využití v průzkumu 

podzemních vod a studiu interakce podzemních a povrchových vod 

Průzkumné vrty jsou ve většině případů jediným prostředkem přístupu k podzemní vodě a 

jejímu výzkumu, v současnosti převažují v praxi zastaralé technologie jejich výstavby 

neodrážející poslední vývoj v oboru vrtných technologií. Výzkum se zaměří na nové metody 

související s lokalizací vrtů (metody DPZ, moderních geofyzikálních metod), na návrh 



 

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce 

Dlouhodobá koncepce rozvoje výzkumné organizace na období 2018–2022 

Oblasti výzkumu zajišťované jednotlivými výzkumnými týmy výzkumné organizace 

v období 2018–2022 

 

 

Stránka 150 z 357 

optimálních konstrukcí vrtů do daných geologických a hydraulických podmínek odrážejících 

použití nových materiálů a postupů, na moderní metody sběru dat z vrtů za využití 

automatických záznamových zařízení a komplexu karotážních a hydrodynamických měření a 

v neposlední řadě i na potřebnou údržbu, opravy a převystrojování starších vrtů, případně i 

správné postupy jejich odborné likvidace. 

 

Kontrolovatelné cíle 

Kontrolovatelnými cíli v rámci stanoveného dílčího cíle jsou: 

2018 Etapová zpráva – koncept řešení problematiky; prezentace výsledků výzkumu 
na národní konferenci 

2019 Etapová zpráva; článek v neimpaktovaném recenzovaném periodiku 

2020 Etapová zpráva; dva články v neimpaktovaném recenzovaném periodiku 

2021 Etapová zpráva; článek v impaktovaném periodiku; článek v databázi SCOPUS; 
certifikovaná metodika 

2022 Tři souhrnné výzkumné zprávy; článek v impaktovaném periodiku nebo článek 
v databázi SCOPUS; článek v neimpaktovaném recenzovaném periodiku; prezentace 
výsledků výzkumu na mezinárodní konferenci 
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8.4 Oblast výzkumu 4: Výzkum a vývoj nástrojů pro zjišťování a 

hodnocení stavu vod a výzkum pro potřeby plánování v oblasti vod 

Obor vědy a výzkumu 

Zařazení oblasti výzkumu podle klasifikace oborů OECD Fields of Research and 

Development (FRASCATI manuál 2015) je následující: 

Vědní oblast – širší 
klasifikace: 

Fields of Research and Development (FORD) – klasifikace 
druhé úrovně: 

1. Přírodní vědy (Natural 
Sciences) 

1.5. Vědy o zemi a příbuzné vědy životního prostředí (Earth and 
related environmental sciences) 

 

8.4.1 Popis oblasti výzkumu 

Řešení výzkumných a vývojových činností v rámci této oblasti se bude zejména zaměřovat 

na zpracování využitelných výstupů aplikovaného výzkumu pro naplnění povinností 

při zjišťování a hodnocení stavu povrchových a podzemních vod a chráněných oblastí. Jako 

klíčové prvky procesu plánování v oblasti vod jsou legislativně zakotveny v § 21 odst. 4 

zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 

pozdějších předpisů a v jeho prováděcích právních předpisech. Tyto aktivity velmi úzce 

souvisejí s implementací požadavků příslušných evropských směrnic a rozhodnutí, popř. 

obecných CIS WFD Guidance dokumentů. Vývoj nástrojů pro zajištění výše uvedených 

požadavků bude jednou ze základních priorit resortu MŽP v následujících letech. Vývoj 

nástrojů pro zajištění výše uvedených požadavků bude jednou ze základních priorit resortu 

MŽP v následujících letech. 

8.4.2 Nejvýznamnější výsledky dosažené v dané oblasti v letech 2012–2016 

Přehled nejvýznamnějších výsledků dosažených v období 2012–2016 v dané oblasti 

výzkumu je uveden v tabulce 31. 

Tabulka 31: Nejvýznamnější výsledky dosažené v období 2012–2016 v dané oblasti 
výzkumu 

Kód výsledku z RIV 

Kód 

druhu 

výsledku 

Název výsledku v původním jazyce výsledku 
Rok 

uplatnění 

RIV/00020711:_____/16:00004453 H 

Odvození norem environmentální kvality pro 

vybrané specifické znečišťující látky: 

benzo(a)anthracen, bisfenol A, fenanthren, 

glyfosát, kyselinu aminomethylfosfonovou, 

kyselinu ethylendiamintetraoctovou (EDTA), 

kyselinu 2-[Bis(karboxymethyl)amino]octovou 

(NTA), metazachlor, prochloraz, pyren 

2016 

RIV/00020711:_____/16:00004452 H 
Studie účelnosti vymezení mísicích zón podle § 6 

vyhlášky č. 98/2011 Sb. v podmínkách České 
2016 
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Kód výsledku z RIV 

Kód 

druhu 

výsledku 

Název výsledku v původním jazyce výsledku 
Rok 

uplatnění 

republiky 

RIV/00020711:_____/15:00004198 D 
Výskyt mikropolutantů v odpadních a 

podzemních vodách 
2015 

RIV/00020711:_____/14:00004053 J 
Determination of sorption characteristics for 

artificial radionuclides in the hydrosphere 
2015 

RIV/00020711:_____/15:00004106 J 

The European technical report on aquatic effect-

based monitoring tools under the water 

framework directive 

2015 

RIV/00020711:_____/14:00004028 N 
Metodika hodnocení biologické složky bentičtí 

bezobratlí pro velké nebroditelné řeky 
2014 

RIV/00020711:_____/14:00003978 N 

Metodika hodnocení ekologického stavu útvarů 

povrchových vod tekoucích (kategorie řeka) - 

specifické znečišťující látky 

2014 

RIV/00020711:_____/14:00003983 N 

Metodika hodnocení ekologického stavu útvarů 

povrchových vod tekoucích (kategorie řeka) 

pomocí biologické složky makrofyta 

2014 

RIV/00020711:_____/14:00003976 N 
Metodika hodnocení chemického stavu útvarů 

povrchových vod tekoucích (kategorie řeka) 
2014 

RIV/00020711:_____/14:00003767 N 

Metodika hodnocení všeobecných fyzikálně-

chemických složek ekologického stavu útvarů 

povrchových vod tekoucích 

2014 

 

8.4.3 Vazby oblasti výzkumu na Koncepci VaV MŽP 

Vazby na dílčí cíle 

Cílem výzkumných a vývojových činností v rámci oblasti výzkumu OV4 je prostřednictvím 

výsledků a výstupů aplikovaného výzkumu naplňovat prioritní výzkumné potřeby a dílčí cíle 

definované v dokumentu Koncepce výzkumu a vývoje Ministerstva životního prostředí na léta 

2016 až 2025 (únor 2017) v oblasti 1. (Přírodní zdroje), podoblasti 1.2 (Voda), a to zejména 

dílčí cíle 1.2.2 (Udržitelné užívání vodních zdrojů a kvantita povrchových vod), 1.2.3 (Výzkum 

a hodnocení stavu povrchových vod) a 1.2.4 (Výzkum a hodnocení stavu podzemních vod). 

V souladu se stěžejním cílem uvedené podoblasti (Dosažení dobrého ekologického a 

chemického stavu povrchových vod a dobrého chemického a kvantitativního stavu 

podzemních vod, který vytváří stabilní podmínky pro vodní a na vodu vázané ekosystémy a 

zároveň zajistí dostatečně vydatné zdroje kvalitní vody pro ekonomicky a environmentálně 

udržitelný rozvoj společnosti) budou výzkumné aktivity zaměřeny na výzkum a vývoj metod a 

nástrojů pro zjišťování a hodnocení stavu povrchových a podzemních vod a chráněných 

oblastí, a to s důrazem na integraci postupů a nástrojů potřebných pro zajištění činností 

v rámci plánování v oblasti vod. Zejména půjde o provazbu jednotlivých kroků v procesu 

plánování v oblasti vod, tj. vlivů – monitoringu – hodnocení stavu – opatření – výjimek – 
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přínosů dosažení environmetálních cílů v oblasti ochrany vodních ekosystémů a činností 

souvisejících s udržitelným rozvojem společnosti. 

 

Vazby na výzkumné potřeby 

OV4 má vazby na výzkumné potřeby pro resort MŽP uvedené v Příloze 6 Národní politiky 

výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2016–2020 (NP VaVaI 2016), která byla 

schválena usnesením vlády ČR č. 135/2016 a jejíž součástí je seznam výzkumných potřeb 

jednotlivých resortů. 

Z přehledu výzkumných potřeb uvedených v NP VaVaI 2016 pak vycházejí přehledy 

aktuálních výzkumných potřeb pro resort MŽP a prioritních výzkumných potřeb pro resort 

MŽP, které jsou uvedeny v Koncepci VaV MŽP. 

OV4 má vazby na prioritní výzkumné potřeby pro resort MŽP. 

V části Prostředí pro kvalitní život, oblasti Přírodní zdroje jsou to: 

 Podpora, ochrana, šetrné a efektivní využívání surovinových zdrojů a podzemních 

vod v návaznosti na poznatky ze studia vývoje a stavby zemské kůry a využívání 

druhotných surovin, 

 Odborná podpora pro plánování v oblasti podzemních a povrchových vod a 

pro optimalizaci vodního režimu krajiny.  

 

V části Prostředí pro kvalitní život, oblasti Udržitelný rozvoj krajiny lidských sídel jsou to: 

 Zvýšení efektivity predikce vlivu přírodních jevů a procesů, využití přírodního 

potenciálu a vyhodnocování jejich dopadu na složky životního prostředí, na krajinu a 

společnost, 

 Zajištění nových metod, postupů a řešení pro zvyšování odolnosti měst a obcí proti 

dopadům krizových situací (katastrof) antropogenního a přírodního původu. 

 

V části Prostředí pro kvalitní život, oblasti Environmentálně příznivá společnost je to: 

 Vývoj a ověřování technických, metodických a legislativních nástrojů pro hodnocení 

antropogenních dopadů na stav vodního prostředí. 

 

V části Sociální a kulturní výzvy, oblasti Bezpečná společnost je to: 

 Vytvoření nástrojů a technologií k identifikaci, sledování, predikci, prevenci a 

snižování rizika krizových situací (katastrof) antropogenního a přírodního původu a 

monitorování jejich dopadů. 

 

Přehled vazeb dílčích cílů oblasti výzkumu na dílčí cíle Koncepce výzkumu a vývoje 

Ministerstva životního prostředí na léta 2016 až 2025 je uveden v tabulce 32. 
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Tabulka 32: Přehled vazeb dílčích cílů oblasti výzkumu na dílčí cíle Koncepce VaV MŽP 

Dílčí cíle Koncepce VaV MŽP na léta 2018 až 2025 
OV4 

DC4-1 DC4-2 DC4-3 DC4-4 DC4-5 

Oblast 1. Přírodní zdroje 

Podoblast 1.1: Biodiverzita  

Dílčí cíl 1.1.1 
     

Dílčí cíl 1.1.2 
     

Dílčí cíl 1.1.3 
     

Dílčí cíl 1.1.4 
     

Dílčí cíl 1.1.5 
     

Dílčí cíl 1.1.6 
     

Dílčí cíl 1.1.7 
     

Podoblast 1.2: Voda 

Dílčí cíl 1.2.1 
     

Dílčí cíl 1.2.2 
   

X X 

Dílčí cíl 1.2.3 X 
 

X X 
 

Dílčí cíl 1.2.4 
 

X X X 
 

Dílčí cíl 1.2.5 
     

Podoblast 1.3: Půda  

Dílčí cíl 1.3.1 
     

Dílčí cíl 1.3.2 
     

Dílčí cíl 1.3.3 
     

Podoblast 1.4: Ovzduší  

Dílčí cíl 1.4.1 
     

Dílčí cíl 1.4.2 
     

Dílčí cíl 1.4.3 
     

Podoblast 1.5: Nerostné zdroje a vlivy těžby na životní prostředí  

Dílčí cíl 1.5.1 
     

Dílčí cíl 1.5.2 
     

Dílčí cíl 1.5.3 
     

Dílčí cíl 1.5.4 
     

Oblast 2. Globální změny 

Podoblast 2.1: Metody mitigace a adaptace na globální a lokální změny klimatu 

Dílčí cíl 2.1.1 
     

Dílčí cíl 2.1.2 
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Dílčí cíle Koncepce VaV MŽP na léta 2018 až 2025 
OV4 

DC4-1 DC4-2 DC4-3 DC4-4 DC4-5 

Dílčí cíl 2.1.3 
     

Dílčí cíl 2.1.4 
     

Podoblast 2.2: Biogeochemické cykly dusíku a fosforu  

Dílčí cíl 2.2.1 
     

Dílčí cíl 2.2.2 
     

Podoblast 2.3: Nebezpečné látky v životním prostředí  

Dílčí cíl 2.3.1 
     

Dílčí cíl 2.3.2 
     

Dílčí cíl 2.3.3 
     

Oblast 3. Udržitelný rozvoj krajiny a lidských sídel 

Podoblast 3.1: Zelená infrastruktura – stabilní struktura krajiny  

Dílčí cíl 3.1.1 
     

Dílčí cíl 3.1.2 
     

Podoblast 3.2: Zemědělství a lesnictví  

Dílčí cíl 3.2.1 
     

Dílčí cíl 3.2.2 
     

Dílčí cíl 3.2.3 
     

Podoblast 3.3: Urbanismus a inteligentní lidská sídla  

Dílčí cíl 3.3.1 
     

Dílčí cíl 3.3.2 
     

Dílčí cíl 3.3.3 
     

Oblast 4. Environmentální technologie a ekoinovace 

Podoblast 4.1: Technologie, techniky a materiály přátelské k životnímu prostředí  

Dílčí cíl 4.1.1 
     

Dílčí cíl 4.1.2 
     

Podoblast 4.2: Biotechnologie, materiálově, energeticky a emisně efektivní technologie, výrobky a služby  

Dílčí cíl 4.2.1 
     

Dílčí cíl 4.2.2 
     

Dílčí cíl 4.2.3 
     

Podoblast 4.3: Minimalizace tvorby odpadů a jejich opětovné použití a využití  

Dílčí cíl 4.3.1 
     

Dílčí cíl 4.3.2 
     

Podoblast 4.4: Odstraňování nebezpečných látek – starých škod z životního prostředí  
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Dílčí cíle Koncepce VaV MŽP na léta 2018 až 2025 
OV4 

DC4-1 DC4-2 DC4-3 DC4-4 DC4-5 

Dílčí cíl 4.4.1 
     

Podoblast 4.5: Minimalizace rizik z chemických látek  

Dílčí cíl 4.5.1 
     

Dílčí cíl 4.5.2 
     

Dílčí cíl 4.5.3 
     

Oblast 5. Environmentálně příznivá společnost 

Podoblast 5.1: Spotřební vzorce obyvatelstva 

Dílčí cíl 5.1.1 
     

Podoblast 5.2: Nástroje environmentálně příznivého růstu  

Dílčí cíl 5.2.1 
     

 

8.4.4 Vazby oblasti výzkumu na koncepce jiných poskytovatelů 

Vazby oblasti výzkumu na koncepce jiných aktuálních poskytovatelů 

Z pohledu zaměření výzkumných aktivit má OV4 vazbu na Koncepci výzkumu, vývoje a 

inovací Ministerstva zemědělství na léta 2016–2022 v klíčové oblasti „Udržitelné 

hospodaření s přírodními zdroji“, a to na výzkumný směr II. (Voda) a jeho prioritní výzkumná 

témata: 

 a) optimalizace vodního režimu spojeného se zvýšením retenční schopnosti 

krajinných celků i ochranou jakosti vodních zdrojů v návaznosti na technická a přírodě 

blízká opatření pro udržení vody v krajině, 

 e) systémy ochrany jakosti vod (povrchových i podzemních) před jejich 

znečišťováním zemědělskou výrobou, kvantifikace vlivu rozdílných systémů 

hospodaření na půdě a jejich vliv na jakost povrchových vod a jakost podzemních 

vod, zabraňování smyvu živin do vodních toků vlivem eroze půdy, 

 j) výzkum výskytu přípravků na ochranu rostlin a jejich metabolitů ve vodách se 

zohledněním cest a dynamiky vyplavování v součinnosti s Národním akčním plánem 

ochrany před pesticidy (NAP), 

 r) optimalizace integrované ochrany území před nepříznivými účinky extrémních 

projevů vodního režimu. 

 

Vazby oblasti výzkumu na koncepce jiných potenciálních poskytovatelů 

Oblast výzkumu OV4 nemá žádné vazby na koncepce jiných potenciálních poskytovatelů. 
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8.4.5 Společenská relevance oblasti výzkumu 

Tato oblast výzkumu týkající se hodnocení stavu vod velice úzce souvisí se soustavnou 

koncepční činností, kterou je plánování v oblasti vod. Výsledky slouží hlavně uživatelům 

z veřejného sektoru. Především jde o resortní organizace MŽP a MZe, jako jsou zejména 

ČHMÚ, AOPK, CENIA a státní podniky Povodí. S těmito resortními organizacemi probíhá 

úzká spolupráce při verifikaci a aplikaci výsledků výzkumu.  

Výsledky výzkumu, které vzniknou v rámci OV4, budou sloužit jako metodický podklad 

pro zpracování plánů oblastí povodí. Tím bude zajištěna prakticky okamžitá zpětná vazba a 

přenos informací na neakademické subjekty z řad odborné a laické veřejnosti.  

Tím, že výzkum napomáhá k plnění hlavního účelu plánování v oblasti vod, kterým je 

vymezení a vzájemná harmonizace veřejných zájmů ochrany vod jako složky životního 

prostředí, snížení nepříznivých účinků povodní a sucha a udržitelné užívání vodních zdrojů, 

má výzkum pozitivní dopad na kvalitu života společnosti a současně i nepochybný 

ekonomický přínos v sektoru vodního hospodářství a při ochraně životního prostředí.  

Výzkumné aktivity v rámci této oblasti mají bezprostřední návaznost na dlouholetou tradici 

vodohospodářského plánování jako klíčové a nedílné součásti sektoru vodního hospodářství. 

V této souvislosti je tedy nepochybný i jejich přínos v oblasti formování národní a kulturní 

identity České republiky uvnitř společenství členských států Evropské unie.  

V rámci výzkumné oblasti se rovněž předpokládá zapojení omezeného počtu studentů SŠ a 

VŠ formou krátkodobých odborných stáží, a to zejména v hydroanalytických laboratořích. 

8.4.6 Předpokládané složení týmu v období 2018–2022 

Předpokládané složení týmu zajišťujícího oblast výzkumu Výzkum a vývoj nástrojů 

pro zjišťování a hodnocení stavu vod a výzkum pro potřeby plánování v oblasti vod 

v období 2018–2022 je uvedeno v tabulce 33. Jmenovité složení týmu bude vždy uváděno 

ve Specifikaci plnění DKRVO pro rok 2018 a ve specifikacích plnění DKRVO pro roky další. 

Tabulka 33: Složení týmu 

Úroveň vzdělání (resp. akademický 

titul, vědecká hodnost) 

Formální 

pozice v rámci 

VO 

Pozice v týmu 

OV 

Přepočtený 

úvazek 

Bakalářský nebo magisterský stupeň 

(Bc., Ing., Mgr., RNDr.), 

postgraduální stupeň (Ph.D., CSc.), 

ostatní (MBA), vědecká hodnost 

(doc.) 

výzkumný 

pracovník 

hlavní řešitel, 

řešitel, laborant, 

technický 

pracovník 

17,000 

Základní, střední, úplné střední, 

Bakalářský nebo magisterský stupeň 

(Bc., Ing., Mgr., RNDr.) 

technický 

pracovník, 

laborant 

technický 

pracovník, 

laborant, vzorkař, 

IT pracovník 

6,000 
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Úroveň vzdělání (resp. akademický 

titul, vědecká hodnost) 

Formální 

pozice v rámci 

VO 

Pozice v týmu 

OV 

Přepočtený 

úvazek 

Základní, střední, úplné střední, 

Bakalářský nebo magisterský stupeň 

(Bc., Ing., Mgr.) 

režijní 

zaměstnanec 

ekonom, účetní, 

správa IT 0 

Bakalářský stupeň (Bc.) student technická 

podpora 
0 

Celková výše pracovních úvazků uvedená jako FTE (Full Time Equivalent): 23,000 

 

8.4.7 Předpokládané výsledky oblasti výzkumu v období 2018–2022 

Počty předpokládaných výsledků v dané oblasti výzkumu uplatněných v období 2018–2022 

jsou uvedeny v tabulce 34. 

Tabulka 34: Počty předpokládaných výsledků v oblasti výzkumu 

Druh výsledku dle číselníku RIV 
Počet 

výsledků 

celkem 

Počet v jednotlivých letech 

Kód 

(pod)druhu 

výsledku 

Název (pod)druhu výsledku 2018 2019 2020 2021 2022 

Publikační výsledky 

J Článek v odborném periodiku 

Jimp Článek v impaktovaném 

periodiku 
3    1 2 

Jsc Článek v databázi SCOPUS       

Jneimp Článek v databázi ERIH       

Jrec Článek v neimpaktovaném 

recenzovaném periodiku 
12 2 2 2 3 3 

B Odborná kniha 1     1 

C Kapitola resp. kapitoly v 

odborné knize 
2    1 1 

D Článek ve sborníku 12 2 2 2 3 3 

Výsledky aplikovaného výzkumu 

P Patent 
 

     

Z Poloprovoz, ověřená technologie, odrůda, plemeno 
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Druh výsledku dle číselníku RIV 
Počet 

výsledků 

celkem 

Počet v jednotlivých letech 

Kód 

(pod)druhu 

výsledku 

Název (pod)druhu výsledku 2018 2019 2020 2021 2022 

Zpolop (Z/A) Poloprovoz       

Ztech (Z/B) Ověřená technologie       

Zodru (Z/C) Odrůda       

Zplem (Z/D) Plemeno       

F Výsledky s právní ochranou (užitný vzor, průmyslový vzor) 

Fprum (F/P) Průmyslový vzor       

Fuzit (F/U) Užitný vzor       

G Technicky realizované výsledky (prototyp, funkční vzorek) 

Gprot (G/A) Prototyp       

Gfunk (G/B) Funkční vzorek       

H Poskytovatelem realizované výsledky (výsledky promítnuté do právních 

předpisů a norem, do směrnic a předpisů nelegislativní povahy závazných v 

rámci kompetence příslušeného poskytovatele) 

Hleg (H/A) Výsledky promítnuté do 

právních předpisů a norem 
2    1 1 

Hneleg (H/B) Výsledky promítnuté do 

směrnic a předpisů 

nelegislativní povahy 

závazných v rámci 

kompetence příslušného 

poskytovatele 

1     1 

Hkonc (H/C) Výsledky promítnuté do 

schválených strategických a 

koncepčních dokumentů 

VaVaI orgánů státní nebo 

veřejné správy 

2    1 1 

N Certifikované metodiky, léčebné postupy, památkové postupy, 

specializované mapy s odborným obsahem 

Nmet (N/A) Uplatněná certifikovaná 

metodika 
4  1 1 1 1 

Nlec (N/B) Léčebný postup       

Npam (N/C) Památkový postup       
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Druh výsledku dle číselníku RIV 
Počet 

výsledků 

celkem 

Počet v jednotlivých letech 

Kód 

(pod)druhu 

výsledku 

Název (pod)druhu výsledku 2018 2019 2020 2021 2022 

Nmap (N/D) Specializovaná mapa s 

odborným obsahem 
10  2 2 3 3 

R Software 1   1   

V Výzkumná zpráva obsahující utajované informace nebo souhrnná výzkumná 

zpráva 

Vsouhrn (V/S) Souhrnná výzkumná zpráva       

V (V/U) Výzkumná zpráva obsahující 

utajované informace 
      

Ostatní výsledky 

A Audiovizuální tvorba       

E Uspořádání (zorganizování) 

výstavy 
      

M Uspořádání (zorganizování) 

konference 
      

W Uspořádání (zorganizování) 

workshopu 
3 1  1  1 

O Ostatní výsledky, které nelze zařadit do žádného z výše uvedených druhů 

výsledku 

  Prezentace na mezinárodních 

konferencích 
3   1 1 1 

  Prezentace na národních 

konferencích 
6 1 1 1 1 2 

 

8.4.8 Dílčí cíle DKRVO pro danou oblast výzkumu a kontrolovatelné cíle 

pro jednotlivé roky na období 2018–2022 

V rámci oblasti výzkumu Výzkum a vývoj nástrojů pro zjišťování a hodnocení stavu vod 

a výzkum pro potřeby plánování v oblasti vod byly stanoveny následující dílčí cíle a jejich 

garanti. 

DC4-1 Výzkum a vývoj metod a nástrojů v oblasti zjišťování a 
hodnocení stavu povrchových vod 

Ing. Petr Tušil, 
Ph.D., MBA 

DC4-2 Výzkum v oblasti zjišťování a hodnocení stavu podzemních 
vod 

RNDr. Hana 
Prchalová 
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DC4-3 Výzkum v oblasti zjišťování a hodnocení stavu chráněných 
oblastí 

Mgr. Pavel 
Rosendorf 

DC4-4 Vývoj metod a nástrojů pro posuzování návrhu jednotlivých 
typů opatření pro splnění environmentálních cílů a 
navazujících typů výjimek v rámci procesu plánování v oblasti 
vod 

Ing. Martin 
Durčák 

DC4-5 Výzkumná podpora plánování podle Povodňové směrnice Mgr. Pavla 
Štěpánková, 
Ph.D. 

 

8.4.8.1 Dílčí cíl: Výzkum a vývoj metod a nástrojů v oblasti zjišťování a hodnocení 

stavu povrchových vod 

Cílem vývojových a výzkumných aktivit v rámci naplňování dílčího cíle DC4-1 bude zajištění 

využitelných postupů a metod pro zjišťování a hodnocení chemického stavu (pro různé 

matrice) a ekologického stavu/potenciálu (biologické složky, fyzikálně-chemické složky, 

hydromorfologie) v přímé návaznosti na identifikované antropogenní a přírodní vlivy. 

Samostatnou částí bude výzkum dopadů navrhovaných změn hydromorfologických 

charakteristik na stav jednotlivých biologických složek. Součástí výzkumných aktivit bude i 

vývoj analytických metod stanovení prioritních látek a prioritních nebezpečných látek a 

dalších perzistentních polutantů a jejich relevance v povrchových vodách v ČR. Výzkumné 

aktivity v této oblasti budou rovněž zahrnovat vývoj nových a aktualizaci současných nástrojů 

pro stanovení mísících zón a rovněž metod pro kvantifikaci účinnosti navržených opatření 

pro dosažení environmentálních cílů ochrany vod při zohlednění mitigačních opatření. 

Výsledky a výstupy realizované v této oblasti budou sloužit jako klíčová výzkumná a expertní 

metodická základna procesu plánování v oblasti vod.  

Výzkum v oblasti nových metod a nástrojů pro zjišťování a hodnocení stavu povrchových vod 

bude zahrnovat zejména následující výzkumné aktivity: 

 vývoj metodického postupu pro sledování a zjišťování stavu povrchových vod při 

zohlednění významnosti vlivů, 

 výzkum a vývoj nových analytických a vzorkovacích metod pro sledování prioritních 

látek a prioritních nebezpečných látek a dalších specifických znečišťujících látek 

(např. endokrinní disruptory, farmaka, pesticidy, nanočástice, mikroplasty apod.) 

včetně posouzení jejich relevance v hydrosféře České republiky, 

 vývoj metodického postupu pro hodnocení chemického stavu povrchových 

při zohlednění přirozeného pozadí a biodostupnosti kovů, 

 vývoj metodického postupu pro vyhodnocení chemických a fyzikálně-chemických 

parametrů v rámci hodnocení chemického a ekologického stavu/potenciálu útvarů 

povrchových vod, 

 vývoj metodického postupu pro hodnocení dlouhodobých trendů prioritních látek a 

prioritních nebezpečných látek v sedimentech a biotě, 
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 výzkum kvalitativního stavu vod z hlediska radioekologických parametrů a vývoj 

příslušných nástrojů a analytických metod, 

 vývoj metod pro výběr a určení limitů pro hodnocení specifických syntetických a 

nesyntetických znečišťujících látek relevantních pro ČR, 

 vývoj nástrojů pro aktualizaci vymezování mísicích zón, 

 vývoj nástrojů a metod pro hodnocení a začlenění hydromorfologické složky v rámci 

hodnocení ekologického stavu a potenciálu, 

 výzkum dopadů navrhovaných změn hydromorfologických parametrů na relevantní 

biologické složky vodních ekosystémů, 

 výzkum změn a hodnocení vývoje referenčních podmínek ekologického stavu 

v závislosti na antropogenních vlivech a probíhajících klimatických změnách, 

 výzkum v oblasti metod pro zjišťování a hodnocení ekologického potenciálu silně 

ovlivněných vodních útvarů při zohlednění mitigačních opatření. 

 

Kontrolovatelné cíle 

Kontrolovatelnými cíli v rámci stanoveného dílčího cíle jsou: 

2018 Komplexní analýza vstupních dat a informací; vývoj moderních metod monitoringu 

2019 Příprava podkladů pro zpracování výstupů 

2020 Příprava a kompletace výstupů; prezentace a realizace vybraných výstupů 

2021 Prezentace a realizace výstupů 

2022 Prezentace a realizace výstupů 

 

8.4.8.2 Dílčí cíl: Výzkum v oblasti zjišťování a hodnocení stavu podzemních vod 

Cílem vývojových a výzkumných aktivit v rámci naplňování dílčího cíle DC4-2 bude zajištění 

využitelných výsledků aplikovaného výzkumu v oblasti zjišťování a hodnocení stavu 

podzemních vod a souvisejících terestrických ekosystémů s přímou vazbou na podzemní 

vody. Součástí řešení bude i vývoj postupů pro hodnocení kvantitativního stavu, 

kontaminovaných míst a postupů pro vyhodnocení dlouhodobých trendů koncentrací 

znečišťujících látek v podzemních vodách. Další oblastí výzkumných aktivit bude studium 

ovlivnění přírodních zdrojů podzemních vod antropogenní činností, udržitelnost těchto zdrojů 

a jejich ochrana. Souvisejícím tématem bude i výzkum v oblasti ochrany podzemních vod, 

zejména mělkých kolektorů, vzhledem ke kontaminaci v důsledku intenzivní zemědělské 

činnosti. Výsledky a výstupy realizované v této oblasti budou sloužit jako klíčová výzkumná a 

expertní metodická základna procesu plánování v oblasti vod. 
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Výzkum v oblasti nových metod a nástrojů pro zjišťování a hodnocení stavu podzemních vod 

bude zahrnovat zejména následující výzkumné aktivity: 

 vývoj metodického postupu pro monitorování stavu podzemních vod při zohlednění 

významnosti vlivů, 

 vývoj nástrojů pro hodnocení kvantitativního stavu podzemních vod, včetně stanovení 

limitů a podmínek pro jejich odběr; 

 vývoj postupů pro hodnocení kontaminovaných míst s ohledem na hodnocení 

chemického stavu podzemních vod a navrhovaná opatření (sanace), 

 vývoj nástrojů pro zjišťování a hodnocení dlouhodobých trendů koncentrací 

znečišťujících látek v podzemních vodách, 

 výzkum v oblasti rizika znečištění podzemních vod v důsledku intenzivního 

zemědělského hospodaření. 

 

Kontrolovatelné cíle 

Kontrolovatelnými cíli v rámci stanoveného dílčího cíle jsou: 

2018 Komplexní analýza vstupních dat a informací 

2019 Příprava podkladů pro zpracování výstupů 

2020 Příprava a kompletace výstupů; prezentace a realizace vybraných výstupů 

2021 Prezentace a realizace výstupů 

2022 Prezentace a realizace výstupů 

 

8.4.8.3 Dílčí cíl: Výzkum v oblasti zjišťování a hodnocení stavu chráněných oblastí 

Cílem vývojových a výzkumných aktivit v rámci naplňování dílčího cíle DC4-3 bude zajištění 

využitelných výsledků aplikovaného výzkumu v oblasti zjišťování a hodnocení stavu 

chráněných oblastí s vazbou na vodu. Součástí výzkumných činností bude zejména vývoj 

metod pro hodnocení chráněných oblastí s odběrem surové vody určené pro lidskou 

spotřebu. Dále bude prováděn výzkum a vývoj metod pro hodnocení chráněných oblastí 

vymezených pro ochranu stanovišť a druhů s vazbou na vodu, a to včetně stanovení 

environmentálních cílů pro tyto typy chráněných oblastí. Výsledky a výstupy realizované 

v této oblasti budou sloužit jako klíčová výzkumná a expertní metodická základna procesu 

plánování v oblasti vod. 

Výzkum v oblasti zjišťování a hodnocení stavu chráněných oblastí bude zahrnovat zejména 

následující výzkumné aktivity: 

 výzkum v oblasti metod a postupů pro hodnocení chráněných oblastí surové vody 

určené pro lidskou spotřebu včetně vývoje nástroje pro zpracování dat ze systému 

kvality surové vody určené pro lidskou spotřebu, 
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 vývoj metodického postupu pro monitorování hodnocení chráněných oblastí 

vymezených pro ochranu stanovišť a druhů s vazbou na vodu, 

 vývoj metodického postupu pro monitorování stavu chráněných oblastí s vazbou 

na vodu při zohlednění významnosti antropogenních vlivů. 

 

Kontrolovatelné cíle 

Kontrolovatelnými cíli v rámci stanoveného dílčího cíle jsou: 

2018 Komplexní analýza vstupních dat a informací 

2019 Příprava podkladů pro zpracování výstupů 

2020 Příprava a kompletace výstupů; prezentace a realizace vybraných výstupů 

2021 Prezentace a realizace výstupů 

2022 Prezentace a realizace výstupů 

 

8.4.8.4 Dílčí cíl: Vývoj metod a nástrojů pro posuzování návrhu jednotlivých typů 

opatření pro splnění environmentálních cílů a navazujících typů výjimek 

v rámci procesu plánování v oblasti vod 

Cílem vývojových a výzkumných aktivit v rámci naplňování dílčího cíle DC4-4 bude zajištění 

využitelných výsledků aplikovaného výzkumu v oblasti sledování dopadů navržených 

opatření na dosažení environmentálních cílů ochrany vod a environmentální aspekty těchto 

opatření. Vývoj postupů a metod se bude zaměřovat na oblast uplatnění výjimek v rámci 

procesu plánování v oblasti vod, jako jsou prodloužení lhůt, méně přísné cíle, dočasné 

zhoršení stavu a zhoršení nebo ohrožení nedosažení dobrého stavu v budoucnu (z důvodů 

realizace nových fyzických změn v útvarech povrchových vod a změny hladin v útvarech 

podzemních vod, které souvisejí s novými rozvojovými činnostmi lidské společnosti), a 

postupy pro zdůvodnění těchto výjimek.  

Výzkum v oblasti vývoje metod a nástrojů pro posuzování návrhu jednotlivých typů opatření 

pro splnění environmentálních cílů a navazujících typů výjimek v rámci procesu plánování 

v oblasti vod zahrnuje následující aktivity: 

 vývoj postupů pro stanovení dopadu navrhovaných opatření na dosažení 

environmentálních cílů, 

 vývoj metod a nástrojů pro posuzování environmentálních aspektů navrhovaných 

opatření a zdůvodnění navazujících typů výjimek v rámci procesu plánování v oblasti 

vod. 

 

Kontrolovatelné cíle 

Kontrolovatelnými cíli v rámci stanoveného dílčího cíle jsou: 

2018 Komplexní analýza vstupních dat a informací 
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2019 Příprava podkladů pro zpracování výstupů 

2020 Příprava a kompletace výstupů; prezentace a realizace vybraných výstupů 

2021 Prezentace a realizace výstupů 

2022 Prezentace a realizace výstupů 

 

8.4.8.5 Dílčí cíl: Výzkumná podpora plánování podle Povodňové směrnice 

Výzkumné aktivity v rámci dílčího cíle DC4-5 budou směřovat k podpoře plnění požadavků 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání 

povodňových rizik (povodňová směrnice). Půjde především o zajištění využitelných výsledků 

aplikovaného výzkumu nezbytných pro aktualizaci jednotlivých výstupů požadovaných 

směrnicí. Důraz bude kladen na hledání takových postupů efektivních návrhů a posuzování 

protipovodňových opatření strukturálního i nestrukturálního charakteru, aby byly plněny cíle 

stanovené v plánovacích dokumentech. Vývoj postupů a metod se bude dále zaměřovat 

na proces koordinace plánování podle Povodňové směrnice a Rámcové směrnice tak, aby 

byl v maximální míře eliminován negativní dopad protipovodňových opatření na stav vodních 

útvarů. 

Výzkum pro potřeby plánování podle Povodňové směrnice bude obsahovat následující 

aktivity: 

 vývoj metod a nástrojů pro posuzování účinnosti navrhovaných opatření v rámci 

aktualizace plánovacích dokumentů, 

 vývoj metod a nástrojů pro posuzování dopadů navrhovaných protipovodňových 

opatření na stav vod, 

 vývoj postupů vyhodnocování protipovodňových opatření v dlouhodobém konceptu a 

v širších souvislostech větších hydrologických celků. 

 

Kontrolovatelné cíle 

Kontrolovatelnými cíli v rámci stanoveného dílčího cíle jsou: 

2018 Komplexní analýza vstupních dat a informací 

2019 Příprava podkladů pro zpracování výstupů 

2020 Příprava a kompletace výstupů, prezentace a realizace vybraných výstupů 

2021 Prezentace a realizace výstupů 

2022 Prezentace a realizace výstupů 
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8.5 Oblast výzkumu 5: Výzkum antropogenních vlivů na stav vod a 

vodních ekosystémů 

Obor vědy a výzkumu 

Zařazení oblasti výzkumu podle klasifikace oborů OECD Fields of Research and 

Development (FRASCATI manuál 2015) je následující: 

Vědní oblast – širší 
klasifikace: 

Fields of Research and Development (FORD) – klasifikace 
druhé úrovně: 

1. Přírodní vědy (Natural 
Sciences) 

1.5. Vědy o zemi a příbuzné vědy životního prostředí (Earth and 
related environmental sciences) 

 

8.5.1 Popis oblasti výzkumu 

Působení řady antropogenních vlivů spojených s užíváním vod v komunální sféře, 

v zemědělství nebo průmyslu se projevuje v povrchových a podzemních vodách zvyšováním 

koncentrací řady běžných i specifických znečišťujících látek, přispívá ke zrychlenému odtoku 

látek z povodí a projevuje se často velmi daleko od místa jejich původu. V krajním případě 

přispívá i k zatížení mořského prostředí a stává se tak významným i z pohledu 

přeshraničních a celoevropských vazeb. Působící antropogenní vlivy často vedou ke snížení 

odolnosti vodních ekosystémů, ke krátkodobým i trvalým změnám a v mnoha případech také 

přispívají k degradaci většiny biologických složek ve vodním prostředí a v některých 

případech také k ohrožení na vodu vázaných terestrických a přechodových ekosystémů. 

Kromě významných vlivů, které způsobují znečištění vod, jsou vodní ekosystémy ohroženy 

také změnami morfologických podmínek ve vodních tocích a nádržích, fragmentací říční sítě 

jako významných biokoridorů a migračních tras.  

Obohacování vodních ekosystémů znečišťujícími látkami je mimo jiné příčinou eutrofizace 

vod, zvyšování toxicity vodního prostředí a dnových sedimentů, změn přirozených populací 

živočichů a rostlin a omezených možností využití vod člověkem. Kromě tradičních 

antropogenních vlivů se objevují nové hrozby spojené s emergentními polutanty ve vodách, 

s biologickými invazemi nebo s výskytem mikroplastů ve vodách. Dále uvedené dílčí cíle 

výzkumné oblasti OV5 se detailněji zabývají vybranými významnými typy antropogenních 

vlivů a jejich působením na vodní prostředí a vodní ekosystémy. Cílem výzkumu v rámci 

OV5 je nejen sledování a hodnocení významnosti jednotlivých antropogenních vlivů, ale také 

výzkum vhodných opatření, která umožní účinně a efektivně snižovat zátěž vodního 

prostředí a zlepšovat celkový stav vod a vodních ekosystému v ČR. 

8.5.2 Nejvýznamnější výsledky dosažené v dané oblasti v letech 2012–2016 

Přehled nejvýznamnějších výsledků dosažených v období 2012–2016 v dané oblasti 

výzkumu je uveden v tabulce 35. 
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Tabulka 35: Nejvýznamnější výsledky dosažené v období 2012–2016 v dané oblasti 
výzkumu 

Kód výsledku z RIV 

Kód 

druhu 

výsledku 

Název výsledku v původním jazyce výsledku 
Rok 

uplatnění 

RIV/00020711:_____/16:00004478 F 
Přírodě blízký polopropustný rozrážeč říčního 

proudu 
2016 

RIV/00020711:_____/16:00004431 P 
Pasivní časově integrující vzorkovač vody a 

nerozpuštěných látek 
2016 

RIV/00020711:_____/16:00004382 J 

Estimated contribution of selected non-point 

pollution sources to the phosphorus and nitrogen 

loads in water bodies of the Vltava river basin 

2016 

RIV/00020711:_____/15:00004286 R 

Systém pro podporu rozhodování (DSS) při 

optimalizaci návrhu opatření v povodí vodních 

nádrží - VSTOOLS.EUTRO 

2015 

RIV/00020711:_____/15:00004282 N 
Metodika pro posuzování vlivu zdrojů znečištění 

na eutrofizaci vodních nádrží 
2015 

RIV/00020711:_____/15:00004209 J 

Temporal development of radiocaesium and 

radiostrontium concentrations in the hydrosphere 

– methods of evaluation 

2015 

RIV/00020711:_____/15:00004106 J 

The European technical report on aquatic effect-

based monitoring tools under the water 

framework directive 

2015 

RIV/00020711:_____/14:00004158 P Device for physical waste treatment 2014 

RIV/00020711:_____/14:00004148 N 
Metodika hodnocení dopadu emisí na vodní 

prostředí 
2014 

RIV/00020711:_____/12:00003600 J 

The response of the young of the year fish to 

river obstacles: Functional and numerical 

linkages between dams, weirs, fish habitat guilds 

and biotic integrity across large spatial scale 

2012 

 

8.5.3 Vazby oblasti výzkumu na Koncepci VaV MŽP 

Vazby na dílčí cíle 

OV5 má vazby na Koncepci výzkumu a vývoje Ministerstva životního prostředí na léta 2016 

až 2025, a to na oblast 1. (Přírodní zdroje), podoblast 1.1 (Biodiverzita) a její dílčí cíle 1.1.3 

(Vytvoření efektivních typů opatření k udržení přirozených společenstev a přirozených 

stanovišť druhů), 1.1.5 (Zhodnocení impaktu rostlinných, živočišných a mikrobiálních invazí a 

vývoj nástrojů k jejich omezení) a 1.1.6 (Hodnocení, mapování a kategorizace 

ekosystémových služeb včetně vytvoření nástrojů hodnocení jejich věcné správnosti a 

praktické využitelnosti). 
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V podoblasti 1.2 (Voda, má vazby na dílčí cíle 1.2.1 (Snížení znečištění vod z bodových a 

nebodových zdrojů a udržitelné užívání vodních zdrojů), 1.2.2 (Udržitelné užívání vodních 

zdrojů a kvantita povrchových vod) a 1.2.3 (Výzkum a hodnocení stavu povrchových vod), 

1.2.3 (Výzkum a hodnocení stavu povrchových vod) a 1.2.4 (Výzkum a hodnocení stavu 

podzemních vod). 

V podoblasti 1.5 (Nerostné zdroje a vlivy těžby na životní prostředí) má vazby na dílčí cíl 

1.5.3 (Výzkum historicky těžených oblastí). 

V oblasti 2. (Globální změny), podoblasti 2.2 (Biogeochemické cykly dusíku a fosforu) má 

vazby na dílčí cíle 2.2.1 (Optimalizovat toky reaktivních forem dusíku a fosforu (Nr a Pr)) a 

2.2.2 (Výzkum biogeochemických interakcí voda-hornina-vzduch a modelování kritických 

zátěží a scénářů vývoje). 

V podoblasti 2.3 (Nebezpečné látky v životním prostředí) má vazby na dílčí cíle 2.3.1 (Životní 

prostředí a zdraví) a 2.3.3 (Výzkum kontaminace organickými polutanty a těžkými kovy 

včetně jejich transportu, zachycení a degradace v krajinných celcích). 

V oblasti 4. (Environmentální technologie a ekoinovace), podoblasti 4.1 (Technologie, 

techniky a materiály přátelské k životnímu prostředí) má vazby na dílčí cíl 4.1.1 (Technologie 

a výrobky zvyšující celkovou účinnost využití primárních zdrojů), v podoblasti 4.3 

(Minimalizace tvorby odpadů a jejich opětovné použití a využití) pak na dílčí cíl 4.3.1 (Nové 

recyklační technologie, jejichž výstupem jsou látky srovnatelné kvalitou s výchozími 

surovinami) a v podoblasti 4.5 (Minimalizace rizik z chemických látek) na dílčí cíl 4.5.3 

(Výzkum úložišť radioaktivních odpadů). 

OV5 také úzce souvisí s oblastí 5. (Environmentálně příznivá společnost) a její podoblastí 

5.1 (Spotřební vzorce obyvatelstva) s dílčím cílem 5.1.1 (Vyvinout účinné postupy ke změně 

spotřebního chování ve směru minimalizace dopadů spotřeby na stabilní fungování 

přírodních zdrojů a ekosystémové služby) a podoblastí 5.2 (Nástroje environmentálně 

příznivého růstu) s dílčím cílem 5.2.1 (Navrhnout inovativní nástroje ochrany životního 

prostředí s cílem minimalizovat náklady jejich fungování). 

 

Vazby na výzkumné potřeby 

OV4 má vazby na výzkumné potřeby pro resort MŽP uvedené v Příloze 6 Národní politiky 

výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2016–2020 (NP VaVaI 2016), která byla 

schválena usnesením vlády ČR č. 135/2016 a jejíž součástí je seznam výzkumných potřeb 

jednotlivých resortů. 

Z přehledu výzkumných potřeb uvedených v NP VaVaI 2016 pak vycházejí přehledy 

aktuálních výzkumných potřeb pro resort MŽP a prioritních výzkumných potřeb pro resort 

MŽP, které jsou uvedeny v Koncepci VaV MŽP. 

OV5 má vazby na prioritní výzkumné potřeby pro resort MŽP. 

V části Prostředí pro kvalitní život, oblasti Přírodní zdroje jsou to: 

 Zajištění odborných podkladů založených na výsledcích aplikovaného výzkumu pro 

ochranu a využívání horninového prostředí, půdy, podzemních vod a zdrojů 
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nerostných surovin a snížení jejich zátěže vlivem působení antropogenních činitelů v 

krajině (např. zábory, kontaminace, ztížení podmínek pro vyhledávání, inventarizaci, 

využívání a vyhodnocování geologických podmínek, přírodních zdrojů a geofaktorů), 

 Podpora, ochrana, šetrné a efektivní využívání surovinových zdrojů a podzemních 

vod v návaznosti na poznatky ze studia vývoje a stavby zemské kůry a využívání 

druhotných surovin. 

 

V části Prostředí pro kvalitní život, oblasti Udržitelný rozvoj krajiny lidských sídel jsou to: 

 Zachování přirozených vlastností (funkcí) krajiny (ekologická stabilita, vodní režim 

krajiny, půdotvorné procesy, biodiverzita, migrační prostupnost krajiny), 

 Zvýšení efektivity predikce vlivu přírodních jevů a procesů, využití přírodního 

potenciálu a vyhodnocování jejich dopadu na složky životního prostředí, na krajinu a 

společnost. 

 

V části Bezpečná společnost je to: 

 Vytvoření nástrojů a technologií k identifikaci, sledování, predikci, prevenci 

a snižování rizika krizových situací (katastrof) antropogenního a přírodního původu a 

monitorování jejich dopadů. 

 

OV5 má vazby na aktuální výzkumné potřeby pro resort MŽP. 

V části Udržitelnost energetiky a materiálových zdrojů je to: 

 Návrh nástrojů – metodik pro naplňování opatření strategických dokumentů v oblasti 

odpadů, ochrany ovzduší, klimatu a vod. 

 

V části Prostředí pro kvalitní život, oblasti Přírodní zdroje jsou to: 

 Zajištění odborných podkladů založených na výsledcích aplikovaného výzkumu 

pro ochranu a využívání horninového prostředí, půdy, podzemních vod a zdrojů 

nerostných surovin a snížení jejich zátěže vlivem působení antropogenních činitelů v 

krajině (např. zábory, kontaminace, ztížení podmínek pro vyhledávání, inventarizaci, 

využívání a vyhodnocování geologických podmínek, přírodních zdrojů a geofaktorů), 

 Působení antropogenních vlivů a geofaktorů na složky životního prostředí, 

 Podpora, ochrana, šetrné a efektivní využívání surovinových zdrojů a podzemních 

vod v návaznosti na poznatky ze studia vývoje a stavby zemské kůry a využívání 

druhotných surovin, 

 Odborná podpora (dokumentace, inventarizace, sledování, analýza dat a syntéza 

nových poznatků) pro středně a dlouhodobé hodnocení stavu a vlivu změn na složky 

životního prostředí, přírodní zdroje a krajinu, 
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 Odborná podpora pro plánování v oblasti vod, 

 Výzkum zaměřený na přírodní hodnoty spojený se zajištěním poznatků a odborných 

podkladů pro efektivní ochranu přírody, zejména pro: 

o zajištění závazků ČR vyplývajících z mezinárodních smluv a úmluv, 

o omezení negativního vlivu invazních druhů, resp. implementace nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014, o prevenci a regulaci 

zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů, a nařízení Rady 

(ES) č. 708/2007, o používání cizích a místně se nevyskytujících druhů 

v akvakultuře, 

o naplňování Národního akčního plánu na snížení používání pesticidů, dlouhodobé 

zvyšování efektivity zvláštní územní ochrany přírody a krajiny, zejména 

na metody a postupy udržování chráněných ekosystémů a jejich složek, biotopů 

druhů a populací druhů, v příznivém stavu a na zjišťování a vyhodnocování 

informací o jejich stavu a vývoji z hlediska naplňování cílů zvláštní územní 

ochrany přírody a krajiny. 

 

V části Prostředí pro kvalitní život, oblasti Globální změny (a adaptace na změnu klimatu) 

jsou to: 

 Analýza budoucích dopadů změny klimatu na ekosystémy, biotopy i jednotlivé druhy, 

metodologie hodnocení míry jejich citlivosti a ohrožení a s tím spojených 

ekologických i společenských rizik, 

 Hodnocení vlivu a prognóza přírodních nebezpečí a antropogenních rizik a možnosti 

jejich prevence ve vazbě na dynamiku klimatu, 

 Výzkum biogeochemických interakcí voda-hornina-vzduch a modelování kritických 

zátěží a scénářů vývoje, 

 Výzkum migrace, akumulace a uvolňování prvků a sloučenin v antropogenně 

zasaženém prostředí a jejich přírodních geochemických cyklů v horninovém a půdním 

prostředí, 

 Metodický výzkum a identifikace pokročilých indikátorů kvality složek životního 

prostředí. 

 

V části Prostředí pro kvalitní život, oblasti Udržitelný rozvoj krajiny lidských sídel jsou to: 

 Zachování přirozených vlastností (funkcí) krajiny (ekologická stabilita, vodní režim 

krajiny, půdotvorné procesy, biodiverzita, migrační prostupnost krajiny), 

 Obnova a udržení ekosystémů poskytujících ekosystémové služby jako neoddělitelná 

součást způsobů využívání krajiny, 

 Predikce působení různých vlivů a jejich kombinací na funkční využití krajiny, 
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 Zavedení dlouhodobě funkčního systému vyhodnocování stavu složek životního 

prostředí a krajiny, 

 Zvýšení efektivity predikce vlivu přírodních jevů a procesů, využití přírodního 

potenciálu a vyhodnocování jejich dopadu na složky životního prostředí, na krajinu a 

společnost, 

 Zajištění odborných podkladů pro efektivní druhovou ochranu, implementaci soustavy 

Natura 2000 a zajištění závazků vyplývajících z mezinárodních smluv a úmluv, 

zpracování podkladů pro implementaci Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů a 

zároveň Nařízení Rady o používání cizích a místně se nevyskytujících druhů 

v akvakultuře, naplňování Národního akčního plánu na snížení používání pesticidů, 

 Metodologie stanovení kvantitativních a kvalitativních parametrů stability ekosystémů 

a ekologických sítí a podmínek jejich udržitelnosti, 

 Analýza vlivu antropogenních jevů a dějů na ekologickou stabilitu krajiny; možnosti 

zachování a obnovy přirozených vlastností (funkcí) krajiny - ekologická stabilita, vodní 

režim krajiny, půdotvorné procesy, biodiverzita, migrační prostupnost krajiny), 

 Hodnocení a oceňování ekosystémových služeb, 

 Dlouhodobě udržitelný model sledování a hodnocení stavu krajiny a jejích složek 

(soustava indikátorů, datové zdroje, informační systémy), 

 Zvýšení efektivity predikce vlivu přírodních jevů a procesů, využití přírodního 

potenciálu na vyhodnocování jejich dopadů na krajinu, společnost a kvalitu složek 

životního prostředí. 

 

V části Bezpečná společnost jsou to: 

 Vytvoření nástrojů a technologií k identifikaci, sledování, predikci, prevenci 

a snižování rizika krizových situací (katastrof) antropogenního a přírodního původu a 

monitorování jejich dopadů, 

 Ochrana před negativními účinky extrémních meteorologických jevů (povodně, 

sucho, vlny veder, extrémní vítr) a exogeodynamických jevů (eroze, sedimentace, 

retence, svahové nestability, acidifikace vod, půdního a horninového prostředí) 

a návrhů na zmírnění jejich dopadů, 

 Vytvoření metodik a nástrojů k identifikaci, hodnocení a prevenci antropogenních 

rizik. 

 

Přehled vazeb dílčích cílů oblasti výzkumu na dílčí cíle Koncepce výzkumu a vývoje 

Ministerstva životního prostředí na léta 2016 až 2025 je uveden v tabulce 36. 
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Tabulka 36: Přehled vazeb dílčích cílů oblasti výzkumu na dílčí cíle Koncepce VaV MŽP 

Dílčí cíle Koncepce VaV 

MŽP na léta 2018 až 2025 

OV5 

DC5-

1 

DC5-

2 

DC5-

3 

DC5-

4 

DC5-

5 

DC5-

6 

DC5-

7 

DC5-

8 

DC5-

9 

DC5-

10 

DC5-

11 

DC5-

12 

Oblast 1. Přírodní zdroje 

Podoblast 1.1: Biodiverzita  

Dílčí cíl 1.1.1 
       

     

Dílčí cíl 1.1.2 
          

  

Dílčí cíl 1.1.3 
       

X 
  

 X 

Dílčí cíl 1.1.4 
          

  

Dílčí cíl 1.1.5 
        

X 
 

  

Dílčí cíl 1.1.6 
       

X X 
 

 X 

Dílčí cíl 1.1.7 
          

  

Podoblast 1.2: Voda 

Dílčí cíl 1.2.1 X X X X X X X 
  

X X X 

Dílčí cíl 1.2.2 
       

X 
  

  

Dílčí cíl 1.2.3 X X X X X 
 

X X X 
 

X X 

Dílčí cíl 1.2.4 
 

X 
  

X X 
    

 X 

Dílčí cíl 1.2.5 
          

  

Podoblast 1.3: Půda  

Dílčí cíl 1.3.1 
          

  

Dílčí cíl 1.3.2 
          

  

Dílčí cíl 1.3.3 
          

  

Podoblast 1.4: Ovzduší  

Dílčí cíl 1.4.1 
          

  

Dílčí cíl 1.4.2 
          

  

Dílčí cíl 1.4.3 
          

  

Podoblast 1.5: Nerostné zdroje a vlivy těžby na životní prostředí  

Dílčí cíl 1.5.1 
          

  

Dílčí cíl 1.5.2 
          

  

Dílčí cíl 1.5.3 
    

X 
     

  

Dílčí cíl 1.5.4 
          

  

Oblast 2. Globální změny 

Podoblast 2.1: Metody mitigace a adaptace na globální a lokální změny klimatu 

Dílčí cíl 2.1.1 
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Dílčí cíle Koncepce VaV 

MŽP na léta 2018 až 2025 

OV5 

DC5-

1 

DC5-

2 

DC5-

3 

DC5-

4 

DC5-

5 

DC5-

6 

DC5-

7 

DC5-

8 

DC5-

9 

DC5-

10 

DC5-

11 

DC5-

12 

Dílčí cíl 2.1.2 
          

  

Dílčí cíl 2.1.3 
          

  

Dílčí cíl 2.1.4 
          

  

Podoblast 2.2: Biogeochemické cykly dusíku a fosforu  

Dílčí cíl 2.2.1 X X 
 

X 
      

 X 

Dílčí cíl 2.2.2 
     

X 
    

  

Podoblast 2.3: Nebezpečné látky v životním prostředí  

Dílčí cíl 2.3.1 
    

X 
     

X  

Dílčí cíl 2.3.2 
          

  

Dílčí cíl 2.3.3 X X X 
  

X 
    

X  

Oblast 3. Udržitelný rozvoj krajiny a lidských sídel 

Podoblast 3.1: Zelená infrastruktura – stabilní struktura krajiny  

Dílčí cíl 3.1.1 
          

  

Dílčí cíl 3.1.2 
          

  

Podoblast 3.2: Zemědělství a lesnictví  

Dílčí cíl 3.2.1 
          

  

Dílčí cíl 3.2.2 
          

  

Dílčí cíl 3.2.3 
          

  

Podoblast 3.3: Urbanismus a inteligentní lidská sídla  

Dílčí cíl 3.3.1 
          

  

Dílčí cíl 3.3.2 
          

  

Dílčí cíl 3.3.3 
          

  

Oblast 4. Environmentální technologie a ekoinovace 

Podoblast 4.1: Technologie, techniky a materiály přátelské k životnímu prostředí  

Dílčí cíl 4.1.1 
       

X 
  

  

Dílčí cíl 4.1.2 
          

  

Podoblast 4.2: Biotechnologie, materiálově, energeticky a emisně efektivní technologie, výrobky a služby  

Dílčí cíl 4.2.1 
          

  

Dílčí cíl 4.2.2 
          

  

Dílčí cíl 4.2.3 
          

  

Podoblast 4.3: Minimalizace tvorby odpadů a jejich opětovné použití a využití  

Dílčí cíl 4.3.1 
   

X 
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Dílčí cíle Koncepce VaV 

MŽP na léta 2018 až 2025 

OV5 

DC5-

1 

DC5-

2 

DC5-

3 

DC5-

4 

DC5-

5 

DC5-

6 

DC5-

7 

DC5-

8 

DC5-

9 

DC5-

10 

DC5-

11 

DC5-

12 

Dílčí cíl 4.3.2 
          

  

Podoblast 4.4: Odstraňování nebezpečných látek – starých škod z životního prostředí  

Dílčí cíl 4.4.1 
          

  

Podoblast 4.5: Minimalizace rizik z chemických látek  

Dílčí cíl 4.5.1 
          

  

Dílčí cíl 4.5.2 
          

  

Dílčí cíl 4.5.3 
    

X 
     

  

Oblast 5. Environmentálně příznivá společnost 

Podoblast 5.1: Spotřební vzorce obyvatelstva 

Dílčí cíl 5.1.1 
        

X 
 

 X 

Podoblast 5.2: Nástroje environmentálně příznivého růstu  

Dílčí cíl 5.2.1 
       

X 
  

X X 

 

8.5.4 Vazby oblasti výzkumu na koncepce jiných poskytovatelů 

Vazby oblasti výzkumu na koncepce jiných aktuálních poskytovatelů 

Z pohledu zaměření výzkumných aktivit má OV5 vazbu na Koncepci výzkumu, vývoje a 

inovací Ministerstva zemědělství na léta 2016–2022 v klíčové oblasti „Udržitelné 

hospodaření s přírodními zdroji“, a to na výzkumné směry II. (Voda) a III. (Boidiverzita) a 

jejich prioritní výzkumná témata. 

Ve výzkumném směru II. (Voda) jsou to: 

 a) optimalizace vodního režimu spojeného se zvýšením retenční schopnosti 

krajinných celků i ochranou jakosti vodních zdrojů v návaznosti na technická a přírodě 

blízká opatření pro udržení vody v krajině, 

 d) výzkum transportu živin a rizikových látek ze zemědělské půdy do vodních útvarů, 

 e) systémy ochrany jakosti vod (povrchových i podzemních) před jejich 

znečišťováním zemědělskou výrobou, kvantifikace vlivu rozdílných systémů 

hospodaření na půdě a jejich vliv na jakost povrchových vod a jakost podzemních 

vod, zabraňování smyvu živin do vodních toků vlivem eroze půdy, 

 f) obnova prvků pro zvýšení retenční schopnosti krajiny (vodní nádrže, zasakovací 

průlehy, mokřady atd.),  

 h) využití biomanipulací rybích obsádek ve vodních nádržích ke snížení eutrofizace 

povrchových vod a zvýšení jakosti podzemních vod, 
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 j) výzkum výskytu přípravků na ochranu rostlin a jejich metabolitů ve vodách se 

zohledněním cest a dynamiky vyplavování v součinnosti s Národním akčním plánem 

ochrany před pesticidy (NAP), 

 m) výzkum metodického řešení nutrientů ve vodách s návrhem konkrétních opatření 

(denitrifikační bioreaktory, umělé mokřady, cílené zatravňování) pro účely Rámcové 

směrnice o vodách s cílem dosažení dobrého chemického stavu povrchových a 

podzemních vod, 

 r) optimalizace integrované ochrany území před nepříznivými účinky extrémních 

projevů vodního režimu. 

 

Ve výzkumném směru III. (Boidiverzita) jsou to: 

 g) výzkum příčin úbytku diverzity a celkového množství rybích populací ve vodních 

tocích a nádržích, 

 m) výzkum vlivu nepůvodních a invazních rostlin, dřevin a živočichů na biodiverzitu, 

 p) analýza mrtvého dřeva a jeho role pro zachování a zvýšení biodiverzity. 

 

Vazby oblasti výzkumu na koncepce jiných potenciálních poskytovatelů 

Oblast výzkumu OV5 nemá žádné vazby na koncepce jiných potenciálních poskytovatelů. 

8.5.4.1 Vazby oblasti výzkumu na další dokumenty mimo resort MŽP 

Výzkumná problematika OV5 naplňuje prioritní cíl VaVaI 3.1.1 (Vytvoření koncepčních 

nástrojů plánování krajiny), který je součástí podoblasti 3.1 (Zelená infrastruktura – stabilní 

struktura krajiny) v oblasti 3. (Udržitelný rozvoj krajiny a lidských sídel), a prioritní cíl VaVaI 

5.2.1 (Navrhnout inovativní nástroje ochrany životního prostředí s cílem minimalizovat 

náklady jejich fungování), který je součástí podoblasti 5.2 (Nástroje environmentálně 

příznivého růstu) v oblasti 5. (Environmentálně příznivá společnost). Oba prioritní cíle jsou 

uvedeny v prioritní oblasti Prostředí pro kvalitní život dokumentu Národní priority 

orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. 

8.5.5 Společenská relevance oblasti výzkumu 

Všechny dílčí cíle oblasti výzkumu OV5 se zaměřují na výzkum a prohlubování znalostí 

o působení antropogenních činností na stav vod a vodních ekosystémů a umožňují tak včas 

a adekvátním způsobem reagovat na zhoršování kvality životního prostředí a kvalitu života 

společnosti. Důležitým směrem výzkumu je pořizování a hodnocení exaktních dat, která 

jednoznačně identifikují klíčové negativní antropogenní vlivy a tlaky, které zhoršují stav 

vodního prostředí a na vodu vázaných vodních ekosystémů. Bez těchto znalostí není možné 

přijímat účinná opatření a efektivně snižovat zátěž životního prostředí. 

Velmi významným společenským aspektem výzkumu v OV5 je bezprostřední transfer 

získaných poznatků do vodohospodářské praxe, ať už formou vhodných metodických 

postupů, vývoje nových metod hodnocení vlivů, vývojem softwarových nástrojů a 
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rozhodovacích systémů, nebo přímé diseminace výsledků výzkumu do praxe. Ve většině 

dílčích cílů výzkumné oblasti je již v současné době navázána úzká spolupráce jak 

s výzkumnou sférou na akademické úrovni (např. vybraná pracoviště Akademie věd České 

republiky, vybrané fakulty a ústavy univerzitních pracovišť a vysokých škol, jako jsou 

Univerzita Karlova, Masarykova univerzita, České vysoké učení technické v Praze, Česká 

zemědělská univerzita v Praze, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 

Vysoké učení technické v Brně), tak i s odbornými pracovišti výzkumných ústavů (VÚMOP, 

VÚRV, VÚKOZ, SÚRO). V následujícím období se předpokládá její další rozšiřování. Velmi 

významná je také aktivní spolupráce se správci povodí a dalšími subjekty, které zajišťují 

trvale udržitelné užívání vod na celém území ČR. Jde zejména o státní podniky Povodí, 

ČHMÚ, SÚJB ale také jednotlivé Kraje, které jsou spolupořizovateli plánů dílčích povodí. 

V oblasti výzkumu se předpokládá také pokračování úzké spolupráce při transferu znalostí a 

výsledků výzkumu k subjektům zabývajícím se vodohospodářskou problematikou a 

komplexními studiemi ve vodním hospodářství (např. VRV a.s., Aquatis a.s., DHI a.s., Sweco 

Hydroprojekt, a.s.). Rozšiřována bude také aktivní spolupráce se zahraničními pracovišti a 

akademickými institucemi, které se zabývají obdobnou problematikou. 

Kromě aktivní spolupráce a sdílení znalostí s konkrétními subjekty, které se zaměřují 

na výzkum antropogenních vlivů a jejich posuzování, bude významnou aktivitou jednotlivých 

dílčích cílů publikace získaných poznatků a výsledků v českých i zahraničních periodicích a 

jejich prezentace na mezinárodních a národních konferencích.  

Získané poznatky by měly být dále zpřístupněny širší laické veřejnosti prostřednictvím 

popularizačních článků s důrazem na pozitivní ovlivňování chování obyvatel a zájmových 

skupin k udržitelnému užívání vod a jejich ochraně. 

Výsledky výzkumu v navržené podobě mají také velký potenciál s ohledem na navrhování 

ekonomicky efektivních a účinných opatření, která přinesou zlepšení stavu vod 

při optimalizaci finančních nákladů. 

8.5.6 Předpokládané složení týmu v období 2018–2022 

Předpokládané složení týmu zajišťujícího oblast výzkumu Výzkum antropogenních vlivů 

na stav vod a vodních ekosystémů v období 2018–2022 je uvedeno v tabulce 37. 

Jmenovité složení týmu bude vždy uváděno ve Specifikaci plnění DKRVO pro rok 2018 a 

ve specifikacích plnění DKRVO pro roky další. 

Tabulka 37: Složení týmu 

Úroveň vzdělání (resp. akademický 

titul, vědecká hodnost) 

Formální 

pozice v rámci 

VO 

Pozice v týmu 

OV 

Přepočtený 

úvazek 

Bakalářský nebo magisterský stupeň 

(Bc., Ing., Mgr., RNDr.), 

postgraduální stupeň (Ph.D., CSc.), 

ostatní (MBA), vědecká hodnost 

výzkumný 

pracovník 

hlavní řešitel, 

řešitel, laborant, 

technický 

pracovník 

22,350 
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Úroveň vzdělání (resp. akademický 

titul, vědecká hodnost) 

Formální 

pozice v rámci 

VO 

Pozice v týmu 

OV 

Přepočtený 

úvazek 

(doc.) 

Základní, střední, úplné střední, 

Bakalářský nebo magisterský stupeň 

(Bc., Ing., Mgr., RNDr.) 

technický 

pracovník, 

laborant 

technický 

pracovník, 

laborant, vzorkař, 

IT pracovník 

4,200 

Základní, střední, úplné střední, 

Bakalářský nebo magisterský stupeň 

(Bc., Ing., Mgr.) 

režijní 

zaměstnanec 

ekonom, účetní, 

správa IT 0 

Bakalářský stupeň (Bc.) student technická 

podpora 
0 

Celková výše pracovních úvazků uvedená jako FTE (Full Time Equivalent): 26,550 

 

8.5.7 Předpokládané výsledky oblasti výzkumu v období 2018–2022 

Počty předpokládaných výsledků v dané oblasti výzkumu uplatněných v období 2018–2022 

jsou uvedeny v tabulce 38. 

Tabulka 38: Počty předpokládaných výsledků v oblasti výzkumu 

Druh výsledku dle číselníku RIV 
Počet 

výsledků 

celkem 

Počet v jednotlivých letech 

Kód 

(pod)druhu 

výsledku 

Název (pod)druhu výsledku 2018 2019 2020 2021 2022 

Publikační výsledky 

J Článek v odborném periodiku 

Jimp Článek v impaktovaném 

periodiku 
14  4 3 2 5 

Jsc Článek v databázi SCOPUS       

Jneimp Článek v databázi ERIH       

Jrec Článek v neimpaktovaném 

recenzovaném periodiku 
21 3 3 4 5 6 

B Odborná kniha       

C Kapitola resp. kapitoly v 

odborné knize 
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Druh výsledku dle číselníku RIV 
Počet 

výsledků 

celkem 

Počet v jednotlivých letech 

Kód 

(pod)druhu 

výsledku 

Název (pod)druhu výsledku 2018 2019 2020 2021 2022 

D Článek ve sborníku 
 

     

Výsledky aplikovaného výzkumu      

P Patent 
 

     

Z Poloprovoz, ověřená technologie, odrůda, 

plemeno 

     

Zpolop (Z/A) Poloprovoz       

Ztech (Z/B) Ověřená technologie       

Zodru (Z/C) Odrůda       

Zplem (Z/D) Plemeno       

F Výsledky s právní ochranou (užitný vzor, 

průmyslový vzor) 

     

Fprum (F/P) Průmyslový vzor 
 

     

Fuzit (F/U) Užitný vzor 6  3   3 

G Technicky realizované výsledky (prototyp, 

funkční vzorek) 

     

Gprot (G/A) Prototyp       

Gfunk (G/B) Funkční vzorek       

H Poskytovatelem realizované výsledky 

(výsledky promítnuté do právních předpisů a 

norem, do směrnic a předpisů nelegislativní 

povahy závazných v rámci kompetence 

příslušeného poskytovatele) 

     

Hleg (H/A) Výsledky promítnuté do 

právních předpisů a norem 
      

Hneleg (H/B) Výsledky promítnuté do 

směrnic a předpisů 

nelegislativní povahy 

závazných v rámci 

kompetence příslušného 

poskytovatele 
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Druh výsledku dle číselníku RIV 
Počet 

výsledků 

celkem 

Počet v jednotlivých letech 

Kód 

(pod)druhu 

výsledku 

Název (pod)druhu výsledku 2018 2019 2020 2021 2022 

Hkonc (H/C) Výsledky promítnuté do 

schválených strategických a 

koncepčních dokumentů VaVaI 

orgánů státní nebo veřejné 

správy 

      

N Certifikované metodiky, léčebné postupy, 

památkové postupy, specializované mapy s 

odborným obsahem 

     

Nmet (N/A) Uplatněná certifikovaná 

metodika 
3   1  2 

Nlec (N/B) Léčebný postup 
 

     

Npam (N/C) Památkový postup 
 

     

Nmap (N/D) Specializovaná mapa s 

odborným obsahem 
4  2  2  

R Software 2    1 1 

V Výzkumná zpráva obsahující utajované 

informace nebo souhrnná výzkumná zpráva 

     

Vsouhrn (V/S) Souhrnná výzkumná zpráva       

V (V/U) Výzkumná zpráva obsahující 

utajované informace  
     

Ostatní výsledky      

A Audiovizuální tvorba       

E Uspořádání (zorganizování) 

výstavy 
      

M Uspořádání (zorganizování) 

konference 
      

W Uspořádání (zorganizování) 

workshopu 
      

O Ostatní výsledky, které nelze zařadit do 

žádného z výše uvedených druhů výsledku  

     

  Prezentace na mezinárodních 

konferencích 
9  1 2 3 3 
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Druh výsledku dle číselníku RIV 
Počet 

výsledků 

celkem 

Počet v jednotlivých letech 

Kód 

(pod)druhu 

výsledku 

Název (pod)druhu výsledku 2018 2019 2020 2021 2022 

  Prezentace na národních 

konferencích 
15 1 3 4 3 4 

 

8.5.8 Dílčí cíle DKRVO pro danou oblast výzkumu a kontrolovatelné cíle 

pro jednotlivé roky na období 2018–2022 

V rámci oblasti výzkumu Výzkum antropogenních vlivů na stav vod a vodních 

ekosystémů stanoveny následující dílčí cíle a jejich garanti. 

DC5-1 Výzkum a hodnocení vlivu bodových zdrojů znečištění 
na vody 

Ing. Milena 
Forejtníková 

DC5-2 Výzkum a hodnocení vlivu plošných zdrojů znečištění 
na vody 

Mgr. Pavel 
Rosendorf 

DC5-3 Výzkum a hodnocení vlivu průmyslového znečištění 
na stav vod 

Ing. Tomáš Mičaník, 
Ph.D. 

DC5-4 Výzkum a hodnocení eutrofizace vod Mgr. Daniel Fiala 

DC5-5 Výzkum vlivu jaderně energetických zařízení a celého 
palivového cyklu na stav vod 

Ing. Eva Juranová 

DC5-6 Výzkum vlivu starých ekologických zátěží na vody Mgr. Pavel Eckhardt 

DC5-7 Výzkum vlivu hydromorfologických změn a renaturací 
na stav vod 

Mgr. Pavel Kožený 

DC5-8 Výzkum vlivu fragmentace říční sítě na vodní ekosystémy Ing. Jiří Musil, Ph.D. 

DC5-9 Výzkum a hodnocení biologických invazí Ing. Jiří Musil, Ph.D. 

DC5-10 Výzkum a vývoj metod sledování a hodnocení účinků 
havarijního a dlouhodobého znečištění vod 

RNDr. Přemysl 
Soldán, Ph.D. 

DC5-11 Výzkum a vývoj metod a nástrojů pro sledování zatížení 
sladkovodního prostředí mikroplasty 

Ing. Veronika 
Schmiedová, Ph.D. 

DC5-12 Výzkum účinnosti a efektivity opatření ke zlepšení stavu 
vod 

Ing. Tomáš Sezima, 
Ph.D. 

 

8.5.8.1 Dílčí cíl: Výzkum a hodnocení vlivu bodových zdrojů znečištění na vody 

Bodové zdroje byly vždy v minulosti nejviditelnějšími znečišťovateli, kvalita vody se pod jejich 

zaústěním měnila téměř skokově. Po zavedení alespoň mechanického čištění odpadních 

vod se na dlouhou dobu stalo stěžejní organické znečištění a s tím související kyslíkový 

režim v tocích i nádržích.  
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S dalším rozvojem čistírenství se do popředí dostala otázka nutrientů (dusíku a fosforu), 

těžkých kovů a některých specifických organických látek. Každý z polutantů má specifické 

dopady na jakost přírodních vod a následně na na vodu vázané organizmy a společenstva. 

U mnohých z nově sledovaných polutantů nejsou zatím známy podrobnosti o jejich 

vypouštění a dalším chování ve vodním prostředí. U tradičně sledovaných i nových látek 

bude třeba zohledňovat sezonní režim, souvislosti s aktuálním průtokem v recipientu a jakost 

(koncentrace polutantů) v celém podélném profilu, aby bylo možné stanovit efektivní, ale 

reálné požadavky na vypouštěné vody v celé škále ukazatelů.  

Další oblastí zkoumanou v rámci dílčího cíle DC5-1 bude vliv bodových zdrojů znečištění 

na vodní prostředí blízkých malých vodních nádrží realizovaných i jako opatření 

pro hospodaření s vodami (retenční nebo protipovodňové nádrže). 

 

Kontrolovatelné cíle 

Kontrolovatelnými cíli v rámci stanoveného dílčího cíle jsou: 

2018 Sledování produkce specifických látek (např. farmak) ve vybraných zdrojích 
bodového znečištění; analýza vypouštění odpadních vod z obcí a jejich částí 
ve vybraných ucelených povodích a hodnocení jejich vlivu na eutrofizaci 

2019 Prezentace výsledků výzkumu na národní konferenci; příprava výsledků výzkumu 
pro článek v impaktovaném periodiku; sledování transformace vybraných látek 
v tocích pod bodovými zdroji znečištění 

2020 Publikace výsledků výzkumu formou článku v impaktovaném periodiku; sledování 
transformace vybraných látek v tocích pod bodovými zdroji znečištění; prezentace 
výsledků výzkumu na mezinárodní konferenci 

2021 Návrh modelu transportu a transformace vybraných znečišťujících látek z bodových 
zdrojů pro ucelené povodí 

2022 Prezentace výsledků výzkumu na mezinárodní konferenci; finalizace modelu a jeho 
představení odborné veřejnosti; publikace výsledků výzkumu formou článku 
v impaktovaném periodiku 

 

8.5.8.2 Dílčí cíl: Výzkum a hodnocení vlivu plošných zdrojů znečištění na vody 

Plošné znečištění z různých antropogenních zdrojů je vedle bodového znečištění jedním 

z nejvýznamnějších negativních vlivů, který se projevuje ve zhoršeném stavu vod a celkové 

degradaci vodních ekosystémů. K nejvýznamnějším antropogenním vlivům spojeným 

s plošným znečištěním patří zemědělské hospodaření na půdách, které vnáší do vodního 

prostředí velké množství živin, zejména dusíku a v menší míře i fosforu, a také široké 

spektrum látek na ochranu rostlin, z nichž řada tvoří látky syntetické, perzistentní, 

nebezpečné pro vodní živočichy případně rizikové i pro člověka.  

Předmětem dílčího cíle DC5-2 je výzkum chování vybraných látek ve vodách, výzkum 

způsobu jejich šíření a metod možné retence a degradace, které povedou k postupnému 

snižování jejich obsahu ve vodním prostředí a omezení jejich negativního efektu na vodní 

ekosystémy. Kromě zemědělského znečištění představuje významný plošný vliv na vody 
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také atmosférická depozice a s ní spojený přísun rizikových polutantů ze skupiny PAU, 

těžkých kovů a některých dalších znečišťujících látek. S atmosférickou depozicí souvisí také 

acidifikace vod a její negativní působení na povrchové a podzemní vody v horských 

oblastech. Výzkum se proto zaměří také na způsoby a cesty šíření těchto látek do vod a 

na rizikové faktory, které negativně ovlivňují jejich koncentrace a látkové toky ve vodách. 

Vzhledem k tomu, že řada látek, které vstupují do vod ve formě plošného znečištění, se 

vyskytuje v prostředí přirozeně, bude předmětem výzkumu také stanovení pozaďových 

koncentrací vybraných látek v neovlivněných vodních ekosystémech, a to včetně 

regionalizace hodnot pro celé území ČR. 

 

Kontrolovatelné cíle 

Kontrolovatelnými cíli v rámci stanoveného dílčího cíle jsou: 

2018 Monitoring látek na ochranu rostlin včetně jejich transformace ve vybraných vodních 
tocích a nádržích; hodnocení zatížení povrchových a podzemních vod v ČR 
dusičnany a analýza trendů; sledování a hodnocení pozaďových koncentrací fosforu 
a dusíku v přirozených povodích v ČR 

2019 Výzkum transformace vybraných pesticidů v závislosti na typu toku a ročním období; 
zpracování regionalizace pozaďových koncentrací celkového fosforu a dusíku 
v povrchových vodách na území ČR; zpracování článku do impaktovaného periodika 
(téma: Představuje zatížení povrchových vod fosforem ze zemědělských ploch reálné 
riziko eutrofizace nádrží a toků v ČR?) 

2020 Vývoj a testování simulačního modelu pro hodnocení šíření a transformace 
vybraných látek na ochranu rostlin ve vodních tocích a nádržích; hodnocení trendů 
v zatížení povrchových a podzemních vod v ČR dusičnany s ohledem na změny 
v hospodaření a meziroční změny hydrologických charakteristik; publikace článku 
v neimpaktovaném recenzovaném periodiku (téma: Šíření a transformace vybraných 
pesticidů v povrchových vodách); prezentace vybraných výzkumných témat na 2 
národních konferencích 

2021 Prezentace problematiky plošného znečištění na mezinárodní konferenci 

2022 Publikace článku v impaktovaném periodiku (téma: Výskyt, transport a transformace 
vybraných pesticidů ve vodních tocích a nádržích) 

 

8.5.8.3 Dílčí cíl: Výzkum a hodnocení vlivu průmyslového znečištění na stav vod 

I přes stále narůstající trend využívání bezodpadových technologií (bez vypouštění 

průmyslových odpadních vod) se řada odvětví bez použití vody neobejde. Průmyslové 

odpadní vody v závislosti na výrobním zaměření a používaných surovinách vnášejí 

do povrchových vod i cizorodé látky, které působí nebo mohou negativně působit na vodní 

ekosystém nebo jeho prostřednictvím na člověka. Předmětem zájmu jsou zvlášť nebezpečné 

látky a nebezpečné látky, prioritní látky z hlediska vodní politiky a také nové emergentní 

polutanty, jejichž negativní účinky a zastoupení ve složkách životního prostředí jsou 

předmětem výzkumu.  
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Dílčí cíl DC5-3 je zaměřen na analýzy a hodnocení procesů spjatých s vnosem těchto látek 

do povrchových vod, jejich dalším osudem a také podílu jejich emisí z jednotlivých složek ŽP 

a průmyslových odvětví nebo technologií. Součástí řešení jsou dále analýzy současných 

nebo navrhovaných legislativních nástrojů vedoucích ke snížení nebo zamezení 

průmyslových emisí do vod, analýzy emisí, úniků a vypouštění shromažďovaných v národně 

a mezinárodně vedených databázích a dále tvorba nebo podíl na přípravě relevantních 

právních předpisů (vyžadujících výzkumnou podporu). 

 

Kontrolovatelné cíle 

Kontrolovatelnými cíli v rámci stanoveného dílčího cíle jsou: 

2018 Sledování vybraných profilů pod zdroji znečištění za různých hydrologických situací; 
pasportizace zdrojů průmyslového znečištění/výrobních technologií s ohledem 
na jejich vliv na vodní ekosystémy 

2019 Sledování nových vybraných látek v průmyslových odpadních vodách; využití a 
hodnocení nových monitorovacích postupů a vzorkovacích technik 

2020 Odvozování norem environmentální kvality pro vybrané specifické znečišťující látky 
z průmyslových zdrojů zohledňující postupy doporučené na úrovni EU 

2021 Publikace článku v neimpaktovaném recenzovaném periodiku; prezentace výsledků 
na národní konferenci 

2022 Prezentace výsledků na národní konferenci 

 

8.5.8.4 Dílčí cíl: Výzkum a hodnocení eutrofizace vod 

Eutrofizace vod živinami, zejména fosforem, patří mezi nejpodstatnější problémy 

současného vodního hospodářství ČR. Systematickým výzkumem emisí fosforu z plošných 

zdrojů, detailním měřením reálných emisí (nikoli administrativně vykazovaných) z několika 

měst, fyzickým průzkumem mnoha set obcí a bilančním modely celých povodí, včetně studií 

zahrnujících eutrofizační potenciál všech zdrojů, jsme zjistili, že je to především fosfor 

pocházející z bodových zdrojů, který vyvolává zásadní dopady na užívání vod (toxické květy 

sinic v nádržích, deficity kyslíku a úhyny ryb, omezení rekreace, zvýšení nákladům na úpravu 

pitné vody atd.).  

Eutrofizace tekoucích vod spolupůsobením v hydromorfologicky významně degradovaných 

habitatech zásadním způsobem snižuje biodiverzitu společenstev sladkovodních organismů 

a dlouhodobě omezuje resilienci vodních ekosystémů. Příliš vysoké emise fosforu 

z bodových zdrojů tedy stojí za podstatným podílem nedosažení dobrého stavu u 80 % 

útvarů tekoucích vod a 65 % útvarů stojatých vod a v posledku vyvolávají mezinárodní tlak 

na ČR za neplnění závazků EU. Fosfor na druhou stranu zcela podmiňuje veškerou 

zemědělskou produkci. ČR přitom nemá vlastní zdroje, ale závisí plně na jeho dovozu 

z politicky nestabilních zemí. Racionalizace biogeochemického cyklu fosforu proto musí tvořit 

celospolečenský rámec udržitelného řešení, jehož hlavní roli bude hrát redukce emisí a 

recyklace z odpadních vod do zemědělství. 
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Na základě poznatků získaných v posledních deseti letech našeho výzkumu zdrojů a osudu 

fosforu spatřujeme na úrovni ČR tři (v pořadí dle důležitosti) klíčové aspekty znesnadňující 

nápravu nežádoucího stavu, v horším případě hrozící dalším prohloubením eutrofizace. 

Těmito aspekty jsou:  

1) ČR nemá pro malé obce (≤500 EO) adekvátní strategii čištění odpadních vod (OV), 

natož perspektivu recyklace fosforu z těchto zdrojů,  

2) stávající bilance odnosu fosforu z povodí není adekvátní, a to vzhledem k metodě 

odběru vzorků,  

3) kvantitativní znalosti chemických dějů (chelatace, sorpce a difúze) a fyzikálních 

procesů (retence, retardace a transformace) během transportu fosforu sítí vodních 

toků a nádrží jsou nedostatečné.  

 

Aplikovaný vodohospodářský výzkum na poli tří výše uvedených priorit má vysoký potenciál 

zásadně přispět k omezení eutrofizace v ČR. 

 

Kontrolovatelné cíle 

Kontrolovatelnými cíli v rámci stanoveného dílčího cíle jsou: 

2018 Analýza nakládání s OV v malých obcích (≤ 500 EO) v regionálním povodí; 
geografická analýza rozsahu eutrofizační zátěže toků způsobené rozdílnými zdroji 
znečištění podle struktury říční sítě v typovém rurálním povodí 

2019 Analýza emisí, resp. odnosu fosforu během průchodu biologickým rybníkem (BR) 
za standartních podmínek a rámcový odhad potenciálního zvýšení této efektivity 
využitím biologických metod kontroly ekosystému; kvantitativní bilance odnosu fosforu 
z rurálního povodí střední velikosti pomocí samplerů a s intenzivním využitím proxy 
metod 

2020 Optimalizace automatického vzorkování pro podstatné zvýšení ekonomické efektivity 
pro standartní využití v monitorování odnosu fosforu; analýza chemických a 
fyzikálních vlastností typových matric (sedimentů, biofilmů a plavenin) 

2021 Vývoj metody hodnocení chemických a fyzikálních charakteristik biofilmů zatížených 
fosforem a jejich dopadu na rybníky a nádrže 

2022 Bilanční, chemická a fyzikální analýza fosforu z reálné průtokové vlny 

 

8.5.8.5 Dílčí cíl: Výzkum vlivu jaderně energetických zařízení a celého palivového 

cyklu na stav vod 

Proces výroby elektrické energie zahrnuje celý cyklus jaderného paliva od těžby 

a zpracování uranových rud přes samotnou výrobu energie až po ukládání vyhořelého 

paliva. Všechny části tohoto cyklu mohou ovlivňovat povrchové či podzemní vody. 

V důsledku dřívější těžby a zpracování uranových rud na našem území je stále patrná 

kontaminace toků radioaktivními látkami. Samotný běžný provoz jaderných elektráren 

ovlivňuje kvalitu povrchových vod vypouštěním kapalných odpadů, které obsahují klasické 
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znečišťující látky i radionuklidy. Pozornost je třeba věnovat i havarijním situacím, kde lze 

zkušenosti čerpat z kontaminace životního prostředí po haváriích v Černobylu a Fukušimě.  

Náplní dílčího cíle DC5-5 je výzkum vlivů jednotlivých částí jaderného palivového cyklu 

na hydrosféru, výzkum chování a transportu radioaktivních kontaminantů a vývoj nástrojů 

pro omezení dopadů tohoto odvětví na vodní prostředí. 

 

Kontrolovatelné cíle 

Kontrolovatelnými cíli v rámci stanoveného dílčího cíle jsou: 

2018 Monitoring výpustí tritia v podélném profilu toku pod zaústěním odpadních vod 
z jaderné elektrárny a vyhodnocení jeho transportu 

2019 Monitoring výskytu umělých radionuklidů ve složkách hydrosféry v okolí jaderné 
elektrárny a vyhodnocení jejich dlouhodobého chování 

2020 Zjištění současného stavu v oblastech po bývalé těžbě a zpracování uranové rudy, 
porovnání s předchozími studiemi v těchto oblastech a vyhodnocení změn 

2021 Prognóza ovlivnění vodního prostředí nově plánovanými jadernými zdroji 

2022 Publikace výsledků výzkumu v odborných periodikách 

 

8.5.8.6 Dílčí cíl: Výzkum vlivu starých ekologických zátěží na vody 

Klesající intenzita znečišťování vod průmyslem spolu se zákazem či minimalizací využívání 

některých závažných polutantů posiluje relativní význam starých ekologických zátěží 

na vody. Vliv starých ekologických zátěží je většinou skrytý a dlouhodobý. Dílčí cíl DC5-6 se 

proto zaměří na vyhodnocování vlivu lokálních a regionálních ekologických zátěží na vody.  

Zkoumána bude otázka změny vlivu zátěží na vody v rámci současné klimatické změny, a 

tedy v rámci snižování průtoků v povrchových tocích, kdy předpokládáme relativní nárůst 

kontaminace menších povrchových toků, která pochází z podzemních vod ekologických 

zátěží. Také předpokládané častější lokální přívalové deště mohou významněji vyplavovat 

kontaminanty do povrchových vod. Vlivem vnějších podmínek tak může docházet 

k remobilizaci jinak relativně stabilní kontaminace, čímž se může zvyšovat nebezpečnost 

dané ekologické zátěže. 

Důraz bude kladen i na ekologické zátěže s dosud nezkoumanými kontaminanty, jakými jsou 

například farmaka. Bude modelován transport kontaminantů z ekologických zátěží 

do povrchových vod. K tomu budou využity zejména modely proudění podzemních vod, 

jejichž výsledky budou ověřovány reálně změřenými koncentracemi ve vodách. 

Lokality z výše uvedených hledisek relevantní budou vybrány pomocí kombinace metod, a to 

zejména databázových a GIS nástrojů, odborných podkladů a odborných znalostí o daných 

lokalitách. 
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Kontrolovatelné cíle 

Kontrolovatelnými cíli v rámci stanoveného dílčího cíle jsou: 

2018 Výběr relevantních lokalit starých ekologických zátěží; shromáždění dostupných 
podkladů k vybraným lokalitám; roční zpráva 

2019 Zahájení terénních prací na vybraných lokalitách; dokončení výběru relevantních 
ekologických zátěží 

2020 Terénní práce a monitorování lokalit starých ekologických zátěží; shromažďování 
relevantních dat; aktualizace a doplňování databáze; modelování toku kontaminantů 

2021 Terénní práce a monitorování lokalit starých ekologických zátěží; shromažďování 
relevantních dat; aktualizace a doplňování databáze; modelování toku kontaminantů 

2022 Dokončení výzkumu; vyhodnocení výsledků výzkumu; závěrečná zpráva 

 

8.5.8.7 Dílčí cíl: Výzkum vlivu hydromorfologických změn a renaturací na stav vod 

Tvarová členitost a průtokové charakteristiky vodních toků v ČR jsou ve velkém rozsahu 

změněny lidskou činností. Kromě jiných vlivů je právě špatný hydromorfologický stav 

překážkou pro správnou funkci vodních ekosystémů a rozvoj společenstev vodních 

organismů. V souvislosti s naplňováním cílů směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2000/60/ES, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky 

(rámcová směrnice o vodách) byly v nedávné době vytvořeny metody hodnocení stavu vod 

z hlediska fyzikálně-chemických, biologických i hydromorfologických ukazatelů. Dosud však 

nejsou dostatečně známy vzájemné vztahy mezi těmito složkami kvality vodního prostředí. 

Zejména vztah biologických společenstev a hydromorfologických parametrů prostředí je 

téma aktuální a zásadní pro návrh efektivních opatření pro dosažení dobrého stavu vodních 

útvarů, jenž je hlavním cílem Rámcové směrnice o vodách. Výzkum se proto zaměří 

na popis vztahu biologických společenstev k definovaným hydromorfologickým parametrům 

prostředí a jejich aplikaci v přírodě blízkých úpravách a revitalizacích vodních toků, na vliv 

typických opatření plánovaných pro zlepšení ekologického stavu vodních útvarů podle 

Rámcové směrnice o vodách a vývoj způsobu hodnocení efektu dílčích opatření v měřítku 

celého vodního útvaru. 

Další oblastí zájmu dílčího cíle DC5-7 jsou tzv. renaturace. Jde o proces samovolného 

návratu koryt v minulosti upravených do stavu bližšího přírodním podmínkám. Na rozdíl 

od investičních revitalizací probíhají renaturace zdarma, samovolně a v různé intenzitě 

na všech tocích. Při snaze o zlepšení hydromorfologického stavu jsou právě renaturace a 

jejich řízené využití slibným řešením pro zlepšení stavu vodních toků. Výzkum se proto 

zaměří na popsání potenciálu renaturačních procesů typů vodních toků, na kterých lze 

renaturací využívat, vlivu renaturací na hydraulické podmínky vodního toku a vlivu renaturací 

na vodní ekosystém. Dále se zaměří na vývoj postupů pro koncepční práci se samovolnými 

renaturačními procesy a jejich kombinaci s postupy technických revitalizací. 
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Kontrolovatelné cíle 

Kontrolovatelnými cíli v rámci stanoveného dílčího cíle jsou: 

2018 Podání přihlášky k zapsání dvou užitných vzorů technických řešení vhodných 
pro zlepšení habitatové pestrosti v revitalizovaných korytech 

2019 Zpracování článku k publikaci v impaktovaném periodiku (téma: Dynamika říčního 
dřeva v přírodě blízkých vodních tocích) 

2020 Zpracování článku k publikaci v impaktovaném periodiku (téma: Vliv habitatové 
pestrosti vodního toku na společenstva makrozoobentosu a ryb); návrh metodického 
postupu práce se samovolnými renaturacemi a jejich kombinace s technickými 
revitalizacemi 

2021 Zpracování článku k publikaci v neimpaktovaném recenzovaném periodiku (téma: Vliv 
habitatové pestrosti na složení makrozoobentosu ve vodním toku zatíženém 
kolísáním průtoku); mapové zpracování potenciálu samovolných renaturací na území 
ČR 

2022 Podání přihlášky k zapsání dvou užitných vzorů technických řešení vhodných 
pro zlepšení úkrytové kapacity upravených vodních toků 

 

8.5.8.8 Dílčí cíl: Výzkum vlivu fragmentace říční sítě na vodní ekosystémy 

Možnost volného šíření organismů je základní podmínkou jejich přirozeného chování, 

strategií pro realizaci životního cyklu a udržení se v čase a prostoru. V případě migrací mezi 

různými typy vodních ekosystémů (moře a vnitrozemské toky) a jejich prostředími (dolní, 

střední a pramenné úseky) jsou organismy omezeny umělými překážkami. V souvislosti se 

zvyšující se fragmentací toků byl již v průběhu minulého století pozorován výrazný pokles 

migrujících rybích populací. Nejen v České republice vedla zvyšující se fragmentace toků 

(stavba příčných jezových překážek a vodních děl) a s ní spojené omezení či zastavení 

volné migrace, často společně s dalšími antropogenními tlaky, k výraznému početnímu 

poklesu populací většiny reofilních druhů a k částečnému až úplnému vymizení 

specializovaných diadromních druhů.  

Významným, s fragmentací doprovodným negativním faktorem, jsou ekologické důsledky 

spojené s výstavbou a provozem hydroenergetických zařízení, jejichž provoz je spojen s 

mechanickým zraňováním a přímou mortalitou migrantů při průchodu turbínou (tzv. 

turbínovou mortalitou). Kromě výše zmíněných přímých dopadů je hydroenergetika logicky 

spojena s odběry vody z toku, které jsou plánovány jako maximálně možné a jsou často 

překračovány. Změny přirozeného hydrologického režimu tak významně ovlivňují jak 

abiotické a biotické parametry říčního prostředí, tak funkčnost samotných nápravných 

opatření, jako jsou např. rybí přechody.  

Antropogenní tlak fragmentace je – ve vztahu ke klimatickým změnám a s nimi spojeným 

plánovaným opatřením (rozsáhlá výstavba nádrží a rozvoj hydroenergetiky) – v současnosti 

společně s nepůvodními druhy nejvýznamnější hrozbou pro udržení a zachování biodiverzity 

vodních ekosystémů. Evropskou legislativou je proto požadována obnova migrační 

průchodnosti a dosažení dobrého ekologického stavu toků prostřednictvím řady legislativních 

opatření, jako jsou například směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES, kterou 
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se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky (rámcová směrnice 

o vodách), nařízení Rady (ES) č. 1100/2007, kterým se stanoví opatření pro obnovu 

populace úhoře říčního, směrnice Rady 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně 

žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a jiné. K naplnění výše zmíněných předpisů a 

řešení současné špatné situace na našich řekách byla vytvořena odborná skupina Komise 

pro rybí přechody při AOPK a byla schválena Koncepce zprůchodňování říční sítě ČR 

(aktualizace 2014), která je stále orientovaná především na samotnou výstavbu rybích 

přechodů. Monitoring jednotlivých opatření, jejich srovnání a především vývoj skutečně 

efektivních opatření, stejně tak jako mechanismy a nástroje pro hodnocení tohoto 

antropogenního tlaku doposud chybí. 

 

Kontrolovatelné cíle 

Kontrolovatelnými cíli v rámci stanoveného dílčího cíle jsou: 

2018 Sumarizace existujících dat a analýza efektivnosti současných nápravných opatření; 
prezentace problematiky na národní konferenci; článek v neimpaktovaném 
recenzovaném periodiku 

2019 Monitoring vybraných nápravných opatření (rybích přechodů, prvků poproudové 
ochrany) na 2–3 lokalitách; výsledky v podobě dílčích studií; článek v impaktovaném 
periodiku 

2020 Monitoring vybraných nápravných opatření (rybích přechodů, prvků poproudové 
ochrany) na 2–3 lokalitách; výsledky v podobě dílčích studií; testování behaviorálních 
clon; výsledky v podobě dílčích studií; článek v impaktovaném periodiku 

2021 Monitoring vybraných nápravných opatření (rybích přechodů, prvků poproudové 
ochrany) na 2–3 lokalitách; výsledky v podobě dílčích studií; testování behaviorálních 
clon; výsledky v podobě dílčích studií; prezentace problematiky na národní 
konferenci; článek v impaktovaném periodiku 

2022 Srovnání všech monitorovaných opatření; příprava metodických publikací; článek 
v impaktovaném periodiku; prezentace problematiky na mezinárodní konferenci 

 

8.5.8.9 Dílčí cíl: Výzkum a hodnocení biologických invazí 

Lidské aktivity jsou zodpovědné za skutečnost, že na jedné straně populace řady geograficky 

původních živočišných i rostlinných druhů slábnou, na straně druhé dochází k šíření a rozvoji 

populací druhů geograficky nepůvodních. Stoupá počet druhů ohrožených a vymizelých, což 

je současný fenomén, který je nejvíce patrný na příkladu sladkovodních ekosystémů. 

Negativní dopady nepůvodních druhů jsou v současné době považovány za jeden 

z nejvýznamnějších faktorů poklesu druhové diverzity a jsou doprovázeny vysokými 

ekonomickými a kulturně-sociologickými ztrátami.  

Z těchto důvodů je problematice nepůvodních druhů celosvětově věnovaná značná 

pozornost. Kromě legislativy přímo vázané na ochranu biodiverzity (např. směrnice Rady 

92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin) 

byl vznesen požadavek na doplnění bioindikačních skupin o nepůvodní druhy také pro 

hodnocení ekologického stavu v souvislosti se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 
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2000/60/ES, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky 

(rámcová směrnice o vodách). Požadavek na vytvoření metod k hodnocení 

environmentálních rizik spojených s nepůvodními druhy pro každý členský stát (risk 

assessment/screening) byl vznesen nařízením Rady (ES) č. 708/2007 o používání cizích a 

místně se nevyskytujících druzích v akvakultuře. V České republice je prozatím absence 

základních koncepčních postupů pro včasnou detekci nepůvodních druhů, hodnocení 

rizikovosti nepůvodních druhů i predikčních mechanismů jejich dalšího rozvoje. Podobně 

dosud chybí znalost možných eradikačních či managementových opatření vedoucích k jejich 

limitaci nebo kontrole.  

 

Kontrolovatelné cíle 

Kontrolovatelnými cíli v rámci stanoveného dílčího cíle jsou: 

2018 Sumarizace existujících dat; analýza introdukčních vektorů, mechanismu šíření a 
potenciální nebezpečnosti (dílčí studie); socioekonomické studie (dílčí studie); 
prezentace problematiky na národní konferenci; článek v neimpaktovaném 
recenzovaném periodiku 

2019 Databáze sladkovodních a na vodu vázaných nepůvodních druhů ČR; zahájení 
testování metod včasné detekce; socioekonomické studie (dílčí studie); prezentace 
problematiky na mezinárodní konferenci; článek v impaktovaném periodiku 

2020 Včasné metody detekce – ověření a zhodnocení různých metodických postupů 
(metodika; článek v odborném periodiku) 

2021 Eradikační opatření (vývoj a testování simulačního modelu ve spolupráci s OV7; 
článek v impaktovaném periodiku) 

2022 Eradikační opatření (metodika eradikačních postupů); návrh strategie; prezentace 
problematiky na mezinárodní konferenci; článek v impaktovaném periodiku 

 

8.5.8.10 Dílčí cíl: Výzkum a vývoj metod sledování a hodnocení účinků havarijního a 

dlouhodobého znečištění vod 

Znečišťující látky ve vodách mohou mít toxické vlastnosti, které vykazují negativní účinky 

na zasažené ekosystémy. Tyto znečišťující látky se do vod mohou dostat v krátkém časovém 

úseku v relativně vysokých koncentracích při havarijních únicích nebo teroristickou či 

kriminální činností. Druhým případem je jejich dlouhodobý výskyt ve vodách v relativně 

nízkých koncentracích. V tomto případě kontaminaci polutanty způsobují plošné a difúzní 

zdroje znečištění a atmosférická depozice. 

V prvním případě kontaminace se negativní vliv projeví v krátkém časovém úseku po vnosu 

látek do vod akutními toxickými účinky, extrémně se projevujícími až úhynem organismů 

zasaženého ekosystému. V druhém případě existuje reálné riziko dlouhodobých účinků 

projevujících se chronickou toxicitou, genotoxicitou, estrogenními účinky atp. 

Pro účinnou ochranu ekosystému jsou potřebné efektivní nástroje založené na dostatečně 

přesných a citlivých metodách stanovení a vyhodnocení získaných výsledků. Důležité je také 
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vyvinout vhodnou strategii k minimalizaci negativních účinků znečištění vod založenou 

na správném využití získaných informací. 

Jak charakter výskytu znečišťujících látek, tak typ jejich biologického účinku zásadně určují 

výběr vhodných metod detekce a sledování těchto látek ve vodách a také způsob 

vyhodnocení získaných výsledků. Cílem prací v rámci dílčího cíle DC5-10 je výzkum a vývoj 

nejvhodnějších postupů pro oba případy znečišťování vod.  

 

Kontrolovatelné cíle 

Kontrolovatelnými cíli v rámci stanoveného dílčího cíle jsou: 

2018 Vyhodnocení aktuálního stavu systému včasného varování na povodích ČR; 
vytipování významných bodových zdrojů znečištění v povodích představujících 
zvýšené riziko kontaminace vod toxickými polutanty; rešerše metod stanovení 
chronických účinků znečištění vod; výběr metod vhodných k rutinnímu stanovení 
těchto účinků 

2019 Zahájení kontinuálního monitoringu havarijního znečištění na vybraných říčních 
profilech; vypracování postupů a verifikace vybraných metod stanovení chronických 
účinků znečištění 

2020 Pokračování v kontinuálním monitoringu havarijního znečištění na vybraných říčních 
profilech; vyhodnocování výsledků 

2021 Pokračování v kontinuálním monitoringu havarijního znečištění na vybraných říčních 
profilech; publikace výsledků havarijního monitoringu spolu s doporučeními 
pro ochranu sledovaných úseků vod, vyplývajícími z těchto výsledků 

2022 Pokračování v kontinuálním monitoringu havarijního znečištění na vybraných říčních 
profilech; vyhodnocení a publikace výsledků; vypracovaní standardizovaných metod 
stanovení chronických účinků znečištění 

 

8.5.8.11 Dílčí cíl: Výzkum a vývoj metod a nástrojů pro sledování zatížení 

sladkovodního prostředí mikroplasty 

Sledování cizorodých polutantů a zkoumání jejich vlivu ve vodních ekosystémech je 

podstatné pro udržitelné využívání vodních zdrojů. Plasty ve vodním prostředí nejsou v ČR 

soustavně sledovány, nicméně je aktuálně známo, že mají závažné negativní dopady 

na vodní ekosystémy. Jsou to látky, které často nejsou podchyceny v právních předpisech, 

normách a směrnicích. Významnou skupinou těchto polutantů jsou mikroplasty, kterým 

začala být věnována větší pozornost až v posledních letech. Klíčová konference pro téma 

mikroplastů se konala v roce 2016 v Berlíně (Plastics in Freshwater Environment), kde se 

potvrdila absence jednotného přístupu k vyhodnocení celkové situace v Evropě, chybějící 

časové řady dat (jsou pouze jednotlivá sledování), chybějící jednotná definice mikro-, mezo- 

a makroplastů, rozsáhlejší monitoring a harmonizace reportovaných dat. Je pravděpodobné, 

že bude vyvíjena snaha o začlenění problematiky mikroplastů do aktualizované verze 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES, kterou se stanoví rámec pro činnost 

Společenství v oblasti vodní politiky (rámcová směrnice o vodách). Zahájení její aktualizace 

se předpokládá v roce 2019.  
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V České republice není toto téma zatím řešené, chybí tak poznatky ke kvantifikaci a 

hodnocení současného stavu na území ČR v různých sladkovodních biotopech, současně 

také nejsou zavedeny metody a postupy pro jejich identifikaci a kvantifikaci.  

 

Kontrolovatelné cíle 

Kontrolovatelnými cíli v rámci stanoveného dílčího cíle jsou: 

2018 Rešerše aktuálních informací o znečištění vod mikroplasty 

2019 Zpracování článku k publikaci v odborném periodiku.; práce na rešerši; sběr pilotních 
vzorků, jejich analýza a vyhodnocení výsledků 

2020 Vyhodnocení dat; publikace výsledků na konferenci; zpracování článku k publikaci ve 
sborníku 

2021 Zpracování článku k publikaci v odborném periodiku 

2022 Zpracování článku k publikaci ve sborníku; zpracování článku k publikaci v odborném 
periodiku 

 

8.5.8.12 Dílčí cíl: Výzkum účinnosti a efektivity opatření ke zlepšení stavu vod 

S negativními antropogenními vlivy, které působí na vodní prostředí a zprostředkovaně také 

na vodní ekosystémy, jsou spojeny různé typy opatření, která mají snižovat nebo zcela 

eliminovat zátěž a omezit její negativní působení na člověka a biologické složky vodních 

ekosystémů. Pro každý typ vlivu existuje množství různých typů opatření, která mohou 

s různou účinností a efektivitou zlepšovat stávající stav. Výzkum účinnosti jednotlivých 

opatření a jejich posuzování v komplexu dalších opatření působících na různé typy vlivů 

přinášejí klíčové poznatky k efektivnímu snižování zátěže životního prostředí. Vedle samotné 

účinnosti opatření je nutné – s ohledem na omezené kapacity a finanční zdroje – posuzovat 

a modelovat také ekonomickou efektivitu jednotlivých opatření a posuzovat také vedlejší 

efekty (pozitivní i negativní), které jednotlivá řešení přinášejí.  

Cílem výzkumu v dílčím cíli DC5-12 je posuzovat navrhovaná opatření ke snižování zátěže 

vodního prostředí a omezování působících negativních vlivů s ohledem na jejich maximální 

efektivitu a současně nejnižší možné náklady. Důležitými cíli výzkumu budou – jako 

významné součásti hodnocení efektivity opatření – také systematická analýza, hodnocení a 

oceňování ekosystémových služeb vodních a na vodu vázaných ekosystémů. 

 

Kontrolovatelné cíle 

Kontrolovatelnými cíli v rámci stanoveného dílčího cíle jsou: 

2018 Zpracování článku k publikaci v odborném periodiku (téma: Výzkum účinnosti a 
efektivity opatření ke zlepšení stavu vod); zpracování článku k publikaci v odborném 
periodiku (téma: Analýza a hodnocení antropogenních vlivů na stav vod a vodních 
ekosystémů); zpracování článku k publikaci v odborném periodiku (téma: 
Problematika oceňování užitků a použití Cost/Benefit analýzy antropogenních vlivů na 
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stav vod a vodních ekosystémů) 

2019 Zpracování příspěvku k prezentaci na mezinárodní konferenci (téma: Analýza a 
hodnocení antropogenních vlivů na stav vod a vodních ekosystémů); zpracování 
článku k publikaci v odborném periodiku (téma: Analýza a hodnocení oceňování 
ekosystémových služeb u běžných antropogenních tlaků a v krizových situacích) 

2020 Zpracování příspěvku k prezentaci na mezinárodní konferenci (téma: Analýza a 
hodnocení oceňování ekosystémových služeb u běžných antropogenních tlaků a 
v krizových situacích) 

2021 Zpracování příspěvku k prezentaci na mezinárodní konferenci (téma: Metody 
hodnocení antropogenních vlivů na stav vod a vodních ekosystémů); zpracování 
článku k publikaci v odborném periodiku (téma: Metody hodnocení antropogenních 
vlivů na stav vod a vodních ekosystémů); zpracování článku k publikaci v odborném 
periodiku (téma: Návrh SW pro hodnocení oceňování ekosystémových služeb 
u běžných antropogenních tlaků a v krizových situacích) 

2022 Zpracování příspěvku k prezentaci na mezinárodní konferenci (téma: Návrh SW 
pro hodnocení oceňování ekosystémových služeb u běžných antropogenních tlaků a 
v krizových situacích) 
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8.6 Oblast výzkumu 6: Výzkum a ochrana biodiverzity ve vodních 

ekosystémech 

Obor vědy a výzkumu 

Zařazení oblasti výzkumu podle klasifikace oborů OECD Fields of Research and 

Development (FRASCATI manuál 2015) je následující: 

Vědní oblast – širší 
klasifikace: 

Fields of Research and Development (FORD) – 
klasifikace druhé úrovně: 

1. Přírodní vědy (Natural 
Sciences) 

1.6 Biologické vědy (Biological sciences) 

 

8.6.1 Popis oblasti výzkumu 

Výsledkem aplikovaného výzkumu v rámci Koncepci výzkumu a vývoje Ministerstva 

životního prostředí na léta 2016 až 2025 by mělo být zamezení vymírání ohrožených druhů, 

stabilizace populací rostlin a živočichů, udržení přírodních a přírodě blízkých i cenných lidmi 

ovlivněných stanovišť s charakteristickými společenstvy. 

Cílem OV6 je proto aplikovaný výzkum, příprava podkladů a metodických materiálů 

směřujících k naplnění této koncepce. Tyto výsledky budou využitelné resortem například 

při tvorbě nových záchranných programů dle potřeb státu i EU, pro návrhy managementu 

konkrétních chráněných území, jako jsou úseky říčních toků, rybniční soustavy a mokřady, 

stejně jako pro specifickou druhovou ochranu se zaměřením na nejvíce ohrožené skupiny 

vodních organismů (makrofyta, měkkýši, korýši, hmyz). Výsledky také přispějí k hlubšímu 

poznání dlouhodobých změn biodiverzity významných skupin vodních organismů na území 

ČR a poskytnou náhled na vývoj stavu vybraných vodních biotopů i s ohledem na kolísání 

klimatu. Dále najdou využití při hodnocení efektivity realizovaných opatření, a to zejména s 

ohledem na předpokládané antropogenně podmíněné změny vodního prostředí 

ve středoevropském kontextu. OV6 je definována s ohledem na potřeby resortu tak, aby 

pokryla jak většinu významných skupin vodních organismů (mikroorganismy, rostliny a 

živočichy), tak různé typy ve střední Evropě rozšířených biotopů (tekoucí vody od pramenů 

po řeky, vodní nádrže, jezera, mokřady a semiakvatické biotopy). 

8.6.2 Nejvýznamnější výsledky dosažené v dané oblasti v letech 2012–2016 

Přehled nejvýznamnějších výsledků dosažených v období 2012–2016 v dané oblasti 

výzkumu je uveden v tabulce 39. 
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Tabulka 39: Nejvýznamnější výsledky dosažené v období 2012–2016 v dané oblasti 
výzkumu 

Kód výsledku z RIV 

Kód 

druhu 

výsledku 

Název výsledku v původním jazyce výsledku 
Rok 

uplatnění 

RIV/00020711:_____/12:00004498 J 
Complexity in the biological recovery of Tatra 

Mountain lakes from acidification. 
2017 

RIV/00020711:_____/15:00004173 J 

The status of freshwater pearl mussel in the 

Czech Republic:Several successfully rejuvenated 

populations but the absence of natural 

reproduction 

2015 

RIV/00020711:_____/15:00004206 J 
Hodnocení rizika vysychání drobných vodních 

toků v České republice 
2015 

RIV/00020711:_____/15:00004232 J 
First record of the invasive polychaete Hypania 

invalida (Grube, 1960) in the Czech Republic 
2015 

RIV/00020711:_____/12:00003624 J 

Decrease in the trophic status of a second-order 

oligotrophic stream (Zbytinský Potok) by a new 

wastewater treatment plant with two low-loaded 

stabilisation ponds 

2012 

RIV/00020711:_____/12:00003750 J 

Detrital components in submontane organogenic 

springs in relation to their morphology, 

microhabitats and macroinvertebrates 

2012 

RIV/00020711:_____/12:00003544 J 

The influence of mesoscale habitat conditions on 

the macroinvertebrate composition of springs in a 

geologically homogeneous area 

2012 

RIV/00020711:_____/12:00003601 J 

The relationship between water quality and 

indigenous and alien crayfish distribution in the 

Czech Republic: patterns and conservation 

implications 

2012 

RIV/00020711:_____/12:00003649 J 

Dlouhodobý vývoj biomasy fytoplanktonu v tocích 

sledovaných v rámci monitoringu vlivu jaderné 

elektrárny Temelín na vodní ekosystém 

2012 

RIV/00020711:_____/12:00003656 J 

Changes in prokarytic community composition in 

the small wastewater treatment plant of Zbytiny 

during treatment processes. 

2012 

 

8.6.3 Vazby oblasti výzkumu na Koncepci VaV MŽP 

Vazby na dílčí cíle 

Ochrana biodiverzity vodních organismů je dlouhodobě stavěna na čelní místo priorit 

koncepcí státní ochrany přírody a životního prostředí. Konkrétně jsou pak záchranné 

programy vodních a mokřadních živočichů a rostlin vytyčeny v Koncepci výzkumu a vývoje 

Ministerstva životního prostředí na léta 2016 až 2025 v podoblasti 1.1 (Biodiverzita) 

ve stěžejním cíli 1.1 (Zamezení vymírání ohrožených druhů, stabilizace populací rostlin a 

živočichů, udržení přírodních a přírodě blízkých i cenných lidmi ovlivněných stanovišť s 

http://publikace.vuv.cz/index.php/cz/vypis-publikaci/form_publikace/view/3665
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charakteristickými společenstvy) a pak zejména konkrétně v dílčích cílech 1.1.1 (Revize sítě 

chráněných území, zahrnujících i nově vytvořená antropogenní stanoviště, schopná udržet 

metapopulace ohrožených druhů) a 1.1.3 (Vytvoření efektivních typů opatření k udržení 

přirozených společenstev a přirozených stanovišť druhů).  

Z hlediska praktické aplikace je zásadní provázání mezi přístupy územní ochrany a druhové 

ochrany v celostátním měřítku. Sledování dlouhodobých změn biodiverzity vodních 

organismů je vázáno také na dílčí cíle 1.1.3 (Vytvoření efektivních typů opatření k udržení 

přirozených společenstev a přirozených stanovišť druhů) a v podoblasti 1.2 (Voda) pak 1.2.3 

(Výzkum a hodnocení stavu povrchových vod (biologické hodnocení stavu)).  

 

Vazby na výzkumné potřeby 

Oblast výzkumu OV6 má vazby na výzkumné potřeby pro resort MŽP uvedené v Příloze 6 

Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2016–2020 (NP VaVaI 

2016), která byla schválena usnesením vlády ČR č. 135/2016 a jejíž součástí je seznam 

výzkumných potřeb jednotlivých resortů. 

Z přehledu výzkumných potřeb uvedených v NP VaVaI 2016 pak vycházejí přehledy 

aktuálních výzkumných potřeb pro resort MŽP a prioritních výzkumných potřeb pro resort 

MŽP, které jsou uvedeny v Koncepci VaV MŽP. 

OV6 má vazby na aktuální výzkumné potřeby pro resort MŽP. 

V části Prostředí pro kvalitní život, oblasti Přírodní zdroje je to: 

 Působení antropogenních vlivů a geofaktorů na složky životního prostředí. 

 

Přehled vazeb dílčích cílů oblasti výzkumu na dílčí cíle Koncepce výzkumu a vývoje 

Ministerstva životního prostředí na léta 2016 až 2025 je uveden v tabulce 40. 

Tabulka 40: Přehled vazeb dílčích cílů oblasti výzkumu na dílčí cíle Koncepce VaV MŽP 

Dílčí cíle Koncepce VaV MŽP na léta 2018 až 2025 
OV6 

DC6-1 DC6-2 DC6-3 DC6-4 DC6-5 DC6-6 

Dílčí cíl 1.1.1 X X X X X X 

Dílčí cíl 1.1.2 
      

Dílčí cíl 1.1.3 X X X X X X 

Dílčí cíl 1.1.4 
      

Dílčí cíl 1.1.5 
      

Dílčí cíl 1.1.6 
      

Dílčí cíl 1.1.7 
      

Dílčí cíl 1.2.1 
      

Dílčí cíl 1.2.2 
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Dílčí cíle Koncepce VaV MŽP na léta 2018 až 2025 
OV6 

DC6-1 DC6-2 DC6-3 DC6-4 DC6-5 DC6-6 

Dílčí cíl 1.2.3 X X X X X X 

Dílčí cíl 1.2.4 
      

Dílčí cíl 1.2.5 
      

Dílčí cíl 1.3.1 
      

Dílčí cíl 1.3.2 
      

Dílčí cíl 1.3.3 
      

Dílčí cíl 1.4.1 
      

Dílčí cíl 1.4.2 
      

Dílčí cíl 1.4.3 
      

Dílčí cíl 1.5.1 
      

Dílčí cíl 1.5.2 
      

Dílčí cíl 1.5.3 
      

Dílčí cíl 1.5.4 
      

Dílčí cíl 2.1.1 
      

Dílčí cíl 2.1.2 
      

Dílčí cíl 2.1.3 
      

Dílčí cíl 2.1.4 
      

Dílčí cíl 2.2.1 
      

Dílčí cíl 2.2.2 
      

Dílčí cíl 2.3.1 
      

Dílčí cíl 2.3.2 
      

Dílčí cíl 2.3.3 
      

Dílčí cíl 3.1.1 
      

Dílčí cíl 3.1.2 
      

Dílčí cíl 3.2.1 
      

Dílčí cíl 3.2.2 
      

Dílčí cíl 3.2.3 
      

Dílčí cíl 3.3.1 
      

Dílčí cíl 3.3.2 
      

Dílčí cíl 3.3.3 
      

Dílčí cíl 4.1.1 
      

Dílčí cíl 4.1.2 
      

Dílčí cíl 4.2.1 
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Dílčí cíle Koncepce VaV MŽP na léta 2018 až 2025 
OV6 

DC6-1 DC6-2 DC6-3 DC6-4 DC6-5 DC6-6 

Dílčí cíl 4.2.2 
      

Dílčí cíl 4.2.3 
      

Dílčí cíl 4.3.1 
      

Dílčí cíl 4.3.2 
      

Dílčí cíl 4.4.1 
      

Dílčí cíl 4.5.1 
      

Dílčí cíl 4.5.2 
      

Dílčí cíl 4.5.3 
      

Dílčí cíl 5.1.1 
      

Dílčí cíl 5.2.1 
      

 

8.6.3.1 Vazby oblasti výzkumu na další dokumenty resortu MŽP 

OV6 má vazbu na specifický cíl 1.1.1 (Dosažení alespoň dobrého ekologického stavu nebo 

potenciálu a dobrého chemického stavu útvarů povrchových vod, dosažení dobrého 

chemického a kvalitativního stavu útvarů podzemních vod a zajištění ochrany vod 

v chráněných územích vymezených dle Rámcové směrnice o vodní politice), který je uveden 

ve strategickém cíli / prioritě 1.1 (Zajištění ochrany vod a zlepšování jejich stavu) tematické 

oblasti 4. (Ochrana a udržitelné využívání zdrojů) v dokumentu Státní politika životního 

prostředí ČR 2012–2020. 

8.6.4 Vazby oblasti výzkumu na koncepce jiných poskytovatelů 

Vazby oblasti výzkumu na koncepce jiných aktuálních poskytovatelů 

Oblast výzkumu OV6 nemá žádné vazby na koncepce jiných aktuálních poskytovatelů. 

 

Vazby oblasti výzkumu na koncepce jiných potenciálních poskytovatelů 

Oblast výzkumu OV6 nemá žádné vazby na koncepce jiných potenciálních poskytovatelů. 

8.6.4.1 Vazby oblasti výzkumu na další dokumenty mimo resort MŽP 

Výsledky OV6 budou využitelné při naplňování tzv. Aichi cílů ochrany biologické rozmanitosti 

pro období 2011–2020 Úmluvy o biologické rozmanitosti (Convention on Biological Diversity 

(CBD)), zejména strategického cíle 19 (Do roku 2020 jsou znalosti, vědecká základna a 

technologie týkající se biologické rozmanitosti, její hodnoty, funkce, stavu a trendů, a důsledků 

její ztráty, zlepšeny, široce sdíleny a přenášeny a uplatňovány.) v rámci strategického cíle E 

(Zlepšit naplňování prostřednictvím participativního plánování, řízení znalostí a budování 

kapacit). 
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8.6.5 Společenská relevance oblasti výzkumu 

Společenskou relevanci oblasti výzkumu OV6 lze považovat za vysokou. Veřejnost trvale 

vyjadřuje podporu ochraně přírody, a to zejména v případě charismatických druhů 

(obratlovci, motýli, raci, perlorodka, atraktivní rostliny) a velkých přírodních celků, jako jsou 

lesy nebo rašeliniště v CHKO a národních parcích. Na druhou stranu se zejména v médiích 

často objevují vyhrocené kauzy poškozující pověst resortu ochrany přírody. Práce týmu již 

v minulosti pomohly vyřešit některé konflikty mezi veřejností a státní ochranou přírody 

pomocí tzv. information base conservation (ochraně přírody postavené na faktech), jako 

tomu bylo v případě vodáctví v jádrové zóně NP, které se podařilo účinně regulovat, doložit 

neškodnost pro předmět ochrany a dlouhodobě udržet.  

Nejvýznamněji lze společenskou relevanci dokumentovat v těchto segmentech: 

 přenos výsledků do praxe (přímá metodická podpora a tvorba plánů péče chráněných 

území a záchranných programů kriticky ohrožených živočichů, monitoring a 

hodnocení trendů pro reporting směrem k EU), 

 aktivity pro přenos znalostí a technologií na neakademické subjekty (tvorba 

dokumentů typu příruček a metodik pro praktickou ochranu přírody, taxonomické a 

faunistické populární publikace pro odbornou veřejnost), 

 dopad na kvalitu života společnosti a občana (nastavení podmínek pro návštěvníky 

zvláště chráněných území, které zabrání vyloučení přístupu veřejnosti do těchto 

cenných území, zlepšení estetické a rekreační hodnoty vodního prostředí), 

 ekonomický přínos (přestože je tradičně ochrana biodiverzity považována 

za ekonomicky nepřínosnou, aktuální trendy poukazují na růst turistického zájmu 

o přírodní oblasti s bohatou biodiverzitou, dále ochrana horských oligotrofních povodí 

pak přímo vede ke zlepšení zásob pitné vody a snižování nákladů na její úpravu),  

 zapojení studentů do výzkumné činnosti (v rámci výzkumu bude pokračovat 

zapojování studentů a doktorandů z VŠ (Masarykova univerzita, Univerzita Karlova, 

Česká zemědělská univerzita v Praze, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem), se 

kterými týmy dlouhodobě spolupracují). 

 

8.6.6 Předpokládané složení týmu v období 2018–2022 

Předpokládané složení týmu zajišťujícího oblast výzkumu Výzkum a ochrana biodiverzity 

ve vodních ekosystémech v období 2018–2022 je uvedeno v tabulce 41. Jmenovité složení 

týmu bude vždy uváděno ve Specifikaci plnění DKRVO pro rok 2018 a ve specifikacích 

plnění DKRVO pro roky další. 
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Tabulka 41: Složení týmu 

Úroveň vzdělání (resp. akademický 

titul, vědecká hodnost) 

Formální 

pozice v rámci 

VO 

Pozice v týmu 

OV 

Přepočtený 

úvazek 

Bakalářský nebo magisterský stupeň 

(Bc., Ing., Mgr., RNDr.), 

postgraduální stupeň (Ph.D., CSc.), 

ostatní (MBA), vědecká hodnost 

(doc.) 

výzkumný 

pracovník 

hlavní řešitel, 

řešitel, laborant, 

technický 

pracovník 

8,450 

Základní, střední, úplné střední, 

Bakalářský nebo magisterský stupeň 

(Bc., Ing., Mgr., RNDr.) 

technický 

pracovník, 

laborant 

technický 

pracovník, 

laborant, vzorkař, 

IT pracovník 

0,200 

Základní, střední, úplné střední, 

Bakalářský nebo magisterský stupeň 

(Bc., Ing., Mgr.) 

režijní 

zaměstnanec 

ekonom, účetní, 

správa IT 0 

Bakalářský stupeň (Bc.) student technická 

podpora 
0 

Celková výše pracovních úvazků uvedená jako FTE (Full Time Equivalent): 8,650 

 

8.6.7 Předpokládané výsledky oblasti výzkumu v období 2018–2022 

Počty předpokládaných výsledků v dané oblasti výzkumu uplatněných v období 2018–2022 

jsou uvedeny v tabulce 42. 

Tabulka 42: Počty předpokládaných výsledků v oblasti výzkumu 

Druh výsledku dle číselníku RIV 
Počet 

výsledků 

celkem 

Počet v jednotlivých letech 

Kód 

(pod)druhu 

výsledku 

Název (pod)druhu výsledku 2018 2019 2020 2021 2022 

Publikační výsledky 

J Článek v odborném periodiku 15 4 3 2 2 5 

B Odborná kniha       

C Kapitola resp. kapitoly v 

odborné knize 
      

D Článek ve sborníku       

Výsledky aplikovaného výzkumu 
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Druh výsledku dle číselníku RIV 
Počet 

výsledků 

celkem 

Počet v jednotlivých letech 

Kód 

(pod)druhu 

výsledku 

Název (pod)druhu výsledku 2018 2019 2020 2021 2022 

P Patent 1     1 

Z Poloprovoz, ověřená technologie, odrůda, plemeno 

Zpolop (Z/A) Poloprovoz       

Ztech (Z/B) Ověřená technologie       

Zodru (Z/C) Odrůda       

Zplem (Z/D) Plemeno       

F Výsledky s právní ochranou (užitný vzor, průmyslový vzor) 

Fprum (F/P) Průmyslový vzor       

Fuzit (F/U) Užitný vzor       

G Technicky realizované výsledky (prototyp, funkční vzorek) 

Gprot (G/A) Prototyp       

Gfunk (G/B) Funkční vzorek       

H Poskytovatelem realizované výsledky (výsledky promítnuté do právních 

předpisů a norem, do směrnic a předpisů nelegislativní povahy závazných v 

rámci kompetence příslušeného poskytovatele) 

Hleg (H/A) Výsledky promítnuté do 

právních předpisů a norem 
      

Hneleg (H/B) Výsledky promítnuté do 

směrnic a předpisů 

nelegislativní povahy 

závazných v rámci 

kompetence příslušného 

poskytovatele 

      

Hkonc (H/C) Výsledky promítnuté do 

schválených strategických a 

koncepčních dokumentů 

VaVaI orgánů státní nebo 

veřejné správy 

1    1  

N Certifikované metodiky, léčebné postupy, památkové postupy, 

specializované mapy s odborným obsahem 

Nmet (N/A) Uplatněná certifikovaná 

metodika 
      



 

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce 

Dlouhodobá koncepce rozvoje výzkumné organizace na období 2018–2022 

Oblasti výzkumu zajišťované jednotlivými výzkumnými týmy výzkumné organizace 

v období 2018–2022 

 

 

Stránka 201 z 357 

Druh výsledku dle číselníku RIV 
Počet 

výsledků 

celkem 

Počet v jednotlivých letech 

Kód 

(pod)druhu 

výsledku 

Název (pod)druhu výsledku 2018 2019 2020 2021 2022 

Nlec (N/B) Léčebný postup       

Npam (N/C) Památkový postup       

Nmap (N/D) Specializovaná mapa s 

odborným obsahem 
      

R Software       

V Výzkumná zpráva obsahující utajované informace nebo souhrnná 

výzkumná zpráva 

Vsouhrn (V/S) Souhrnná výzkumná zpráva       

V (V/U) Výzkumná zpráva obsahující 

utajované informace 
2    1 1 

Ostatní výsledky 

A Audiovizuální tvorba       

E Uspořádání (zorganizování) 

výstavy 
      

M Uspořádání (zorganizování) 

konference 
      

W Uspořádání (zorganizování) 

workshopu 
      

O Ostatní výsledky, které nelze 

zařadit do žádného z výše 

uvedených druhů výsledku 

16 4 2 3 3 4 

 

8.6.8 Dílčí cíle DKRVO pro danou oblast výzkumu a kontrolovatelné cíle 

pro jednotlivé roky na období 2018–2022 

V rámci oblasti výzkumu Výzkum a ochrana biodiverzity ve vodních ekosystémech byly 

stanoveny následující dílčí cíle a jejich garanti. 

DC6-1 Dopady antropogenních tlaků a změn klimatických podmínek 
na strukturu a funkční diverzitu autotrofní složky (fytoplankton, 
fytobentos) ekosystémů povrchových vod 

RNDr. Blanka 
Desortová, CSc. 

DC6-2 Výzkum a podpora záchranných programů vodních a 
mokřadních živočichů a vyšších rostlin a managementu ZCHÚ 

Ing. Věra 
Kladivová 

DC6-3 Vliv acidifikace a následného zotavování z acidifikace na RNDr. Zuzana 
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biodiverzitu horských jezer a nádrží Hořická, Ph.D. 

DC6-4 Výzkum environmentálních technologií šetrných k chráněným 
vodním organismům se zvláštními nároky 

Mgr. Ondřej 
Simon, Ph.D. 

DC6-5 Výzkum dlouhodobých změn biologické diverzity vodních 
organismů 

Mgr. Marek 
Polášek 

DC6-6 Sledování vzácných a významných druhů makrozoobentosu a 
příčin jejich ohrožení 

Mgr. Michal 
Straka, Ph.D. 

 

8.6.8.1 Dílčí cíl: Dopady antropogenních tlaků a změn klimatických podmínek 

na strukturu a funkční diverzitu autotrofní složky (fytoplankton, fytobentos) 

ekosystémů povrchových vod 

Rozvoj společenstva autotrofních mikroorganismů povrchových vod je ovlivněn řadou 

antropogenních vlivů a klimatických podmínek. Změny struktury autotrofních mikroorganismů 

poskytují, oproti analýzám bodových vzorků vody, komplexnější informace o dlouhodobých 

antropogenních tlacích v daném toku, resp. recipientu. 

Přítomnost nadměrného množství autotrofních mikroorganismů v povrchových vodách je 

všeobecně vnímána jako negativní jev, který ovlivňuje využitelnost vody k různým účelům 

(úprava na pitnou vodu, technologická voda pro energetické a průmyslové účely, závlahy 

v zemědělství, rekreační využití, apod.). Nárůst biomasy autotrofních mikroorganismů je 

spojován především se stojatými vodami, kde dochází ke vzniku vodních květů sinic, 

případně vegetačnímu zbarvení vody rozvojem různých druhů planktonních řas. V tekoucích 

vodách jsou tyto projevy zpravidla méně patrné, výrazněji se zde projevuje rozvoj přisedlé 

složky biocenózy – fytobentosu. Jak planktonní, tak nárostová společenstva autotrofních 

mikroorganismů (fytoplankton, fytobentos) jsou typovými biologickými prvky kvality 

pro hodnocení ekologického stavu povrchových vod. 

V rámci dílčího cíle DC6-1 budou aktivity zaměřeny na definování vlivu antropogenních tlaků 

(přísun živin, komunální odpadní vody, cizorodé látky) a extrémních hydrologických a 

klimatických jevů (teplota vody, průtoky, sluneční záření) na mikroskopickou autotrofní složku 

biocenózy vodních ekosystémů. Dále pak na možnosti zlepšení diverzity společenstev 

autotrofních mikroorganismů antropogenně ovlivněných povrchových vod. 

Při řešení DC6-1 budou respektovány směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/39/EU, 

kterou se mění směrnice 2000/60/ES a 2008/105/ES, pokud jde o prioritní látky v oblasti 

vodní politiky, a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/105/ES o normách 

environmentální kvality v oblasti vodní politiky, změně a následném zrušení směrnic Rady 

82/176/EHS, 83/513/EHS, 84/156/EHS, 84/491/EHS a 86/280/EHS a změně směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES. 

V rámci DC6-1 budou probíhat následující činnosti: 

 sledování dlouhodobých změn biodiverzity vodních autotrofních mikroorganismů s 

ohledem na klimatickou změnu a eutrofizaci říčních systémů, 

 sledování a hodnocení teplotních a průtokových poměrů v říční síti v souvislosti 

s klimatickou změnou a vliv na společenstvo vodních autotrofních mikroorganismů, 
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 hodnocení dopadu antropogenních tlaků a extrémních hydrologických a klimatických 

jevů na autotrofní složku vodní biocenózy, 

 možnosti zlepšení diverzity společenstev autotrofních mikroorganismů antropogenně 

ovlivněných povrchových vod. 

 

Kontrolovatelné cíle 

Kontrolovatelnými cíli v rámci stanoveného dílčího cíle jsou: 

2018 Zpracování rešerše dostupných podkladů týkajících se autotrofních mikroorganizmů 
v povrchových vodách; výběr a prověření pilotních profilů; průběžná zpráva 

2019 Terénní sledování v pilotních profilech, analýzy vzorků, získávání klimatických, 
hydrologických a relevantních kvalitativních dat; článek v neimpaktovaném 
recenzovaném periodiku 

2020 Pokračování sledování společenstev autotrofních mikroorganismů v pilotních 
profilech a průběžné hodnocení získaných terénních a podkladových dat; výzkumná 
zpráva 

2021 Terénní sledování a pořizování podkladových dat a jejich průběžné hodnocení; 
prezentace výsledků na konferenci 

2022 Závěrečné zpracování a vyhodnocení analytických dat; návrhy možností zlepšení 
struktury a diverzity společenstev autotrofních mikroorganizmů povrchových vod; 
závěrečná výzkumná zpráva; článek v neimpaktovaném recenzovaném periodiku; 
prezentace na konferenci 

 

8.6.8.2 Dílčí cíl: Výzkum a podpora záchranných programů vodních a mokřadních 

živočichů a vyšších rostlin a managementu ZCHÚ 

Podpora státu a programů EU směřuje se vzrůstající intenzitou do záchranných programů 

vlajkových organismů, které mohou přitáhnout pozornost veřejnosti i místních správ k méně 

populárním tématům, jako je eutrofizace nebo fyzické změny habitatů. Aplikovaný výzkum se 

zaměří na podporu státu při ochraně prioritních vodních a mokřadních druhů, jako jsou 

rdesty, velcí mlži, mokřadní plži rodu Vertigo, autochtonní populace raků. Škála činností 

v rámci dílčího cíle DC6-2 sahá od výzkumné podpory konkrétních záchranných programů 

po participaci na managementu chráněných území národní kategorie (NPP, NPR), které jsou 

v přímé gesci MŽP. Výsledky budou dále využitelné pro další složky státu, jako jsou AOPK 

(gesce nad záchrannými programy), krajské úřady (správa PP a PR) a národní parky, se 

kterými VÚV TGM, v.v.i., dlouhodobě spolupracuje. Ochrana přeshraničních povodí se 

neobejde bez spolupráce s partnery v Bavorsku, Sasku nebo Rakousku, se kterými uchazeč 

dlouhodobě spolupracuje v rámci přeshraničních a mezinárodních projektů (INTERREG, 

OPŽP, EHP a Norské fondy) nebo při odborné podpoře hraničních komisí (Věra Kladivová, 

Denisa Němejcová). 
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V rámci DC6-2 budou probíhat následující činnosti: 

 rozpracování postupů a zlepšení metod přípravy záchranných programů pro druhy s 

vysokými nároky na jakost vody v konektivním prostředí říčních sítí a dalších 

otevřených systémů, 

 sledování dlouhodobých změn biodiverzity vodních organismů s ohledem 

na klimatickou změnu, 

 etablování nových metrik založených na permanentní fauně, zejména ze skupin 

měkkýšů a korýšů, dobře reprezentující reliktní lokality v hrubším i detailním měřítku, 

 zavedení pilotního systému vyhodnocování systémové ochrany bioty v povodích a 

příprava rozšíření těchto metod s cílem zlevnit a zefektivnit ochranu biodiverzity se 

zaměřením na klíčové a deštníkové druhy živočichů a rostlin, 

 návrh vzorových managementových plánů syntetizujících klasické postupy územní a 

druhové ochrany přírody se systémovým přístupem postaveným na synergickém 

využití nástrojů územního plánování, LHP, KPÚ a dobrovolných nástrojů 

zemědělských politik. 

 

Kontrolovatelné cíle 

Kontrolovatelnými cíli v rámci stanoveného dílčího cíle jsou: 

2018 Optimalizace automatického vzorkování jakosti vody v chráněných územích 
pro podstatné zvýšení ekonomické efektivity; prezentace na 2 národních 
konferencích; článek v impaktovaném periodiku (téma: Shrnutí nových bioindikačních 
metod v oligotrofních povodích); článek v neimpaktovaném recenzovaném periodiku 
(téma: Shrnutí faunistických dat) 

2019 Prezentace na 2 mezinárodních konferencích; prezentace na národní konferenci; 
užitný vzor; článek v impaktovaném periodiku (téma: Ochrana bioty pramenišť); 
článek v neimpaktovaném recenzovaném periodiku 

2020 Prezentace na 3 národních konferencích; prezentace na 2 mezinárodních 
konferencích; článek v impaktovaném periodiku 

2021 Prezentace na 2 národních konferencích; certifikovaná metodika; výsledek promítnutý 
do schválených strategických a koncepčních dokumentů VaVaI orgánů státní nebo 
veřejné správy (plán péče) 

2022 Prezentace na 2 mezinárodních konferencích; prezentace na 3 národních 
konferencích; článek v impaktovaném periodiku 

 

8.6.8.3 Dílčí cíl: Vliv acidifikace a následného zotavování z acidifikace na biodiverzitu 

horských jezer a nádrží 

Procesy spojené s acidifikací v důsledku kyselých srážek vedly v minulosti ke kolapsu 

ekosystémů horských smrčin v Krušných horách, Jizerských horách a Krkonoších a 

v zásadní míře poškodily v horských oblastech ležících na krystaliniku i vodní prostředí – 

došlo k nepříznivým změnám chemismu vody, vyhynutí ryb a drastickému snížení 
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početnosti planktonních a bentických organismů či jejich vymizení, zejména 

v souvislosti s toxicitou vody (přítomností toxických frakcí hliníku a jiných kovů ve vodě). 

S odezněním kyselé atmosférické depozice, po výrazném zlepšení chemismu vody, probíhá 

v těchto oblastech v současné době postupné zotavování vodních společenstev 

z acidifikace. Dochází i k částečnému návratu vymizelé bioty včetně ohrožených druhů. 

Nejde však o jednoduchou obnovu původního stavu, ale o celou škálu procesů spojených 

s chemickými a biologickými změnami trvalého nebo dočasného charakteru.  

Společenská objednávka se zaměřuje zejména na vodárenské nádrže v horských polohách 

(pramenných oblastech), kde mají změny v oživení vodního prostředí a jejich výkyvy 

zásadní dopad na kvalitu surové vody dodávané vodárnám. Příkladem jsou VD Fláje 

v Krušných horách nebo VD Souš a Josefův Důl v Jizerských horách, kde uchazeč vede 

dlouhodobý monitorovací program. Jako srovnávací plochy slouží další horské nádrže a 

jezera ve střední Evropě.  

Také poškození půd v povodích, způsobené vymýváním bazických kationtů a ukládáním 

síranů, dusičnanů, kovů a organických mikropolutantů v době acidifikace, má významný 

dopad na dosažení managementových cílů ve zvláště chráněných územích s výskytem velmi 

citlivých vodních organismů, jako jsou zákonem chránění mlži (Unionida), larvy pošvatek 

(Plecoptera) a larvy jepic (Ephemeroptera) a vodní brouci (Coleoptera). 

V rámci dílčího cíle DC6-3 budou probíhat následující činnosti: 

 sledování dlouhodobých změn chemismu a oživení vodárenských nádrží Jizerských 

hor ve vztahu k zotavování z acidifikace, možnému nástupu další vlny „malé 

acidifikace“ a klimatickým změnám, 

 odhalení mechanismů nástupu sinic rodu Merismopedia, jejichž masový výskyt 

ztěžuje proces úpravy surové vody na pitnou, a návrh opatření v povodích nádrží, 

která by nežádoucí populační maxima některých organismů (sinice, řasy) eliminovala, 

 v případě rozpracování projektu převodů vody na území Jizerských hor v souvislosti s 

problematikou sucha posouzení možných ekologických důsledků takových převodů, 

zejména mezi různými povodími, na základě dlouhodobé znalosti vodních 

ekosystémů této oblasti. 

 

Kontrolovatelné cíle 

Kontrolovatelnými cíli v rámci stanoveného dílčího cíle jsou: 

2018 Vyhodnocení dat o chemismu a oživení nádrží od roku 1992; průběžná zpráva; 
prezentace na národní konferenci; pokračování monitoringu 

2019 Článek v impaktovaném periodiku (téma: Vývoj zooplanktonu nádrží, diurnální 
vertikální migrace); pokračování monitoringu; článek v impaktovaném periodiku 
(téma: Biologické zotavování jezer v Tatrách) 

2020 Článek v impaktovaném periodiku (téma: Vývoj fytoplanktonu nádrží, problematika 
sinic); prezentace na národní konferenci; pokračování monitoringu 

2021 Zhodnocení „malé acidifikace“ v Jizerských horách; závěrečná zpráva; pokračování 
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monitoringu 

2022 Databáze dat o chemismu a oživení nádrží od roku 1992; článek v impaktovaném 
periodiku (téma: Vývoj chemismu a oživení nádrží od roku 1992) 

 

8.6.8.4 Dílčí cíl: Výzkum environmentálních technologií šetrných k chráněným 

vodním organismům se zvláštními nároky 

Ochrana citlivých společenstev vodních rostlin a živočichů, kterou český stát garantuje 

na celoevropské úrovni (soustava Natura 2000), se potýká s řadou praktických problémů. 

Patří mezi ně zejména rozvoj turistiky (rekreační zařízení, vodáctví), postupné zvyšování 

životní úrovně ve venkovské krajině (odpadní vody) a rozvoj revitalizací koryt vodních toků. 

Dostupné technologie neumožňují současně zajistit vysoké standardy ochrany prostředí a 

zároveň lidské aktivity v území. Na základě potřeb MŽP a orgánů státní správy v regionech 

proto žadatel vyvíjí nové specifické technologie a metody vyhodnocování míry dopadu 

na předmět ochrany v chráněných územích s vodním prvkem. 

Rozvíjeny jsou tři okruhy činností. Na vodácky intenzivně využívaných tocích (Vltava, 

Ploučnice, Jizera) je postupně zaváděn systém sledování disturbancí vlivem lodí a jsou 

navrhovány systémy regulace. Cílem je předejít úplnému vyloučení návštěvníků. Například 

v jádrové zóně NP Šumava byl úspěšně navržen modelový systém monitoringu a regulace, 

který umožnil zachování měkké turistiky v oblasti Vltavského luhu na základě systému 

rezervace, průvodců a limitních vodních stavů (bylo tak možné v procesu EIA vyloučit 

významný negativní vliv splouvání na předmět ochrany). Nově budou probíhat dle potřeb 

MŽP studie na Ploučnici a Jizeře.  

Dalším příkladem je vývoj systému dočištění v nízkozatěžovaných biologických rybnících, 

kdy se podařilo dosáhnout vysoké míry odstranění dusíku a fosforu společně s doloženou 

spolehlivou prevencí průniku havarijních odtoků do vodoteče, kde žijí živočichové kriticky 

citliví na čistotu vody. Následně byl systém, vyvinutý pilotně pro obec se 400 EO, úspěšně 

otestován také pro jednotlivé rekreační objekty. V dalším kroku se výzkum zaměřil 

na stárnutí dočišťovacích systémů založených v roce 2008. 

Podobně byly založeny a jsou dlouhodobě sledovány protierozní efekty oživených 

haťoštěrkových válců. Ty jsou podle dosavadních poznatků dobře využitelné pro prevenci 

boční eroze tam, kde podmínky ochrany přírody neumožňují použití klasických 

revitalizačních technologií. Významný efekt odstraňování živin, využitelný v chráněných 

územích zaměřených na oligotrofní společenstva, byl také zjištěn u permanentních 

helokrenních pramenišť. Je však nutné ověřit jej na širším vzorku. 

V rámci dílčího cíle DC6-4 budou probíhat následující činnosti: 

 rozpracování postupů a zlepšení metod přípravy záchranných programů pro druhy s 

vysokými nároky na jakost vody v konektivním prostředí říčních sítí a dalších 

otevřených systémů, 

 sledování dlouhodobých změn biodiverzity vodních organismů s ohledem 

na klimatickou změnu, dálkové přenosy znečištění a eutrofizaci říčních systémů, 
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 návrh vzorového havarijního plánu pro řešení toxické epizody ve zvláště chráněném 

území s výskytem citlivých druhů (raci a mlži), 

 zavedení pilotního systému vyhodnocování systémové ochrany bioty v povodích a 

příprava rozšíření těchto metod s cílem zlevnit a zefektivnit ochranu biodiverzity se 

zaměřením na klíčové a deštníkové druhy živočichů a rostlin, 

 návrh vzorových managementových plánů syntetizujících klasické postupy územní a 

druhové ochrany přírody se systémovým přístupem postaveným na synergickém 

využití nástrojů územního plánování, LHP, KPÚ a dobrovolných nástrojů 

zemědělských politik. 

 

Kontrolovatelné cíle 

Kontrolovatelnými cíli v rámci stanoveného dílčího cíle jsou: 

2018 Odeslání článku k publikaci v impaktovaném periodiku (téma: Shrnutí dosavadních 
dat o účinnosti nízkozatěžovaných biologických rybníků); článek v neimpaktovaném 
recenzovaném periodiku (téma: Vyhodnocení dat o bodových zdrojích znečištění a 
epizodických haváriích v pilotním povodí); databáze historických dat vybraných 
hraničních toků; prezentace na národní konferenci 

2019 Prezentace na 3 národních konferencích; článek v neimpaktovaném recenzovaném 
periodiku; pilotní návrh havarijního plánu; popularizační materiály pro veřejnost 

2020 Prezentace na mezinárodní konferenci; prezentace na 2 národních konferencích; 
certifikovaná metodika; užitný vzor 

2021 Prezentace na 2 národních konferencích; certifikovaná metodika; článek 
v impaktovaném periodiku 

2022 Prezentace na mezinárodní konferenci; patentová přihláška 

 

8.6.8.5 Dílčí cíl: Výzkum dlouhodobých změn biologické diverzity vodních organismů 

Význam sledování dlouhodobých změn a výzkumu biodiverzity je zdůrazněn v článcích 7 a 

12 Úmluvy o biologické rozmanitosti (CBD). Biodiverzita vodních ekosystémů v ČR se mění 

v důsledku jak antropogenních vlivů, tak i vlivu klimatických změn; ty mají za následek 

druhové výměny, dochází ke změnám početnosti stávajících populací či vymírání citlivějších 

druhů vodních organismů anebo dochází k šíření nových druhů. Nejohroženějšími typy 

vodního prostředí jsou v ČR biotopy nížinných řek, které jsou dlouhodobě a systematicky 

antropogenně silně degradovány. V míře ohrožení následují drobné vodní toky, které 

jsou degradovány a fragmentovány umělými překážkami typu příčných překážek, a 

vodní nádrže různého účelu a typu. Mokřadní a stojato-vodní biotopy ohrožují narůstající 

eutrofizace a změny v hospodaření v krajině. Dlouhodobé změny biodiverzity jsou tak 

následkem antropické degradace vodních biotopů, která je umocněna rozkolísaností 

hydrologického teplotního režimu v důsledku kolísání klimatu.  

V rámci dílčího cíle DC6-5 budou v návaznosti na řešené projekty (např. BIOSUCHO 

(TA02020395), RIVERCHANGE (EHP-CZ02-OV-1-018-2014), REFMON, PERLA aj.) a 
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v kontextu historických údajů hodnocena, interpretována a prezentována získaná data 

o biodiverzitě významných skupin vodních organismů (fytobentos, makrofyta, 

makrozoobentos a ryby). Výsledky poskytnou náhled na vývoj stavu vybraných vodních 

biotopů, na dlouhodobé trendy a také na přírodně cenná stanoviště zejména na tekoucích 

vodách. 

V rámci DC6-5 budou probíhat následující činnosti: 

 rozpracování postupů a zlepšení metod přípravy záchranných programů pro druhy s 

vysokými nároky na jakost vody v konektivním prostředí říčních sítí a dalších 

otevřených systémů, 

 sledování dlouhodobých změn biodiverzity vodních organismů s ohledem 

na klimatickou změnu, dálkové přenosy znečištění a eutrofizaci říčních systémů, 

 etablování nových metrik založených na permanentní fauně (zejména ze skupin 

měkkýšů a korýšů), která dobře reprezentuje reliktní lokality v hrubším i detailním 

měřítku, 

 zavedení pilotního systému vyhodnocování systémové ochrany bioty v povodích a 

příprava rozšíření těchto metod s cílem zlevnit a zefektivnit ochranu biodiverzity se 

zaměřením na klíčové a deštníkové druhy živočichů a rostlin.  

 

Kontrolovatelné cíle 

Kontrolovatelnými cíli v rámci stanoveného dílčího cíle jsou: 

2018 Zpracování článku k publikaci v neimpaktovaném recenzovaném periodiku (téma: 
Dlouhodobé změny biologické diverzity vodních organismů a využití území); 
prezentace na 2 mezinárodních konferencích; prezentace na 2 národních 
konferencích 

2019 Zpracování článku k publikaci v neimpaktovaném recenzovaném periodiku (téma: 
Dlouhodobé změny modelové skupiny bezobratlých a jakost vod); prezentace na 2 
mezinárodních konferencích 

2020 Zpracování článku k publikaci v neimpaktovaném recenzovaném periodiku (téma: 
Dlouhodobé změny vodních biotopů a jejich oživení s důrazem na analýzu makrofyt)  

2021 Zpracování článku k publikaci v neimpaktovaném recenzovaném periodiku (téma: 
Dlouhodobé změny fytobentosu v tekoucích vodách); prezentace na 2 národních 
konferencích 

2022 Zpracování článku k publikaci v neimpaktovaném recenzovaném periodiku (téma: 
Dlouhodobé změny společenstev vodních toků) 

 

8.6.8.6 Dílčí cíl: Sledování vzácných a významných druhů makrozoobentosu a příčin 

jejich ohrožení 

Z pohledu ochrany přírody je možné u vybraných skupin organismů pozorovat dlouhodobé 

změny v početnosti, ústup či vymírání některých taxonů, a to zejména v souvislosti s lidskou 

činností. Tento fenomén se nevyhnul ani vodním a mokřadním ekosystémům. V rámci 
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projektů řešených v minulosti (např. BIOSUCHO (TA02020395), RIVERCHANGE (EHP-

CZ02-OV-1-018-2014)) bylo získáno mnoho údajů o rozšíření a distribuci těchto vzácných či 

jinak významných druhů makrozoobentosu. Tyto informace budou shromážděny, 

sumarizovány, doplněny o aktuální údaje a, kde to bude možné, budou hledány příčiny 

ohrožení vybraných taxonů. 

V rámci dílčího cíle DC6-6 budou probíhat následující činnosti: 

 sledování dlouhodobých změn biodiverzity vodních organismů s ohledem 

na klimatickou změnu, dálkové přenosy znečištění a eutrofizaci říčních systémů, 

 návrh vzorových managementových plánů syntetizujících klasické postupy územní a 

druhové ochrany přírody se systémovým přístupem postaveným na synergickém 

využití nástrojů územního plánování, LHP, KPÚ a dobrovolných nástrojů 

zemědělských politik, 

 zavedení pilotního systému vyhodnocování systémové ochrany bioty v povodích a 

příprava rozšíření těchto metod s cílem zlevnit a zefektivnit ochranu biodiverzity se 

zaměřením na klíčové a deštníkové druhy živočichů a rostlin. 

 

Kontrolovatelné cíle 

Kontrolovatelnými cíli v rámci stanoveného dílčího cíle jsou: 

2018 Zpracování článku k publikaci v neimpaktovaném recenzovaném periodiku (téma: 
Checklist vybraných čeledí brouků) 

2019 Zpracování článku k publikaci v neimpaktovaném recenzovaném periodiku (téma: 
Aktuální stav ochrany vodních brouků v ČR) 

2020 Zpracování článku k publikaci v neimpaktovaném recenzovaném periodiku (téma: 
Rozšíření a ochrana Limnichidae v ČR) 

2021 Zpracování článku k publikaci v neimpaktovaném recenzovaném periodiku (téma: 
Update katalogu vodních brouků) 

2022 Zpracování článku k publikaci v neimpaktovaném recenzovaném periodiku (téma: 
Příspěvek k poznání fauny CHKO Beskydy) 
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8.7 Oblast výzkumu 7: Výzkum v oblasti zpracování informací, databází 

a geografických informačních systémů 

Obor vědy a výzkumu 

Zařazení oblasti výzkumu podle klasifikace oborů OECD Fields of Research and 

Development (FRASCATI manuál 2015) je následující: 

Vědní oblast – širší 
klasifikace: 

Fields of Research and Development (FORD) – 
klasifikace druhé úrovně: 

1. Přírodní vědy (Natural 
Sciences) 

1.2 Počítačové a informační vědy (Computer and information 
sciences) 

 

8.7.1 Popis oblasti výzkumu 

Problematika informačních technologií, zpracování, vyhodnocení a interpretace dat je 

v současné době nezbytnou a nedílnou součástí výzkumu. Kvalitní data, jejich vhodné 

analýzy a následná publikace jsou nezbytným podkladem pro správné rozhodování nejen 

v oblasti ochrany vod. Důležitou činností je i vývoj nových nástrojů a vytváření 

optimalizovaných postupů. Oblast výzkumu OV7 tak svým zaměřením naplňuje prioritní 

výzkumné potřeby MŽP v oblastech Prostředí pro kvalitní život, oblasti Přírodní zdroje, 

Prostředí pro kvalitní život, oblasti Udržitelný rozvoj krajiny lidských sídel, Sociální a kulturní 

výzvy, oblasti Vládnutí a správa a Sociální a kulturní výzvy, oblasti Bezpečná společnost. 

8.7.2 Nejvýznamnější výsledky dosažené v dané oblasti v letech 2012–2016 

Přehled nejvýznamnějších výsledků dosažených v období 2012–2016 v dané oblasti 

výzkumu je uveden v tabulce 43. 

Tabulka 43: Nejvýznamnější výsledky dosažené v období 2012–2016 v dané oblasti 
výzkumu 

Kód výsledku z RIV 

Kód 

druhu 

výsledku 

Název výsledku v původním jazyce výsledku 
Rok 

uplatnění 

RIV/00020711:_____/16:00004382 J 

Estimated contribution of selected non-point 

pollution sources to the phosphorus and nitrogen 

loads in water bodies of the Vltava river basin 

2016 

RIV/00020711:_____/15:00004216 B 

Případová studie - Scénáře potřeb vody pro 

období 2030-50 - Sektory veřejných vodovodů a 

energetiky 

2015 

RIV/00020711:_____/15:00004286 R 

Systém pro podporu rozhodování (DSS) při 

optimalizaci návrhu opatření v povodí vodních 

nádrží - VSTOOLS.EUTRO 

2015 

RIV/00020711:_____/15:00004217 R 

Aplikace pro modelování dopadů socio-

ekonomických změn ve společnosti na spotřebu 

vody 

2015 
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Kód výsledku z RIV 

Kód 

druhu 

výsledku 

Název výsledku v původním jazyce výsledku 
Rok 

uplatnění 

RIV/00020711:_____/15:00004366 N Soubor map koupacích míst 2015 

RIV/00020711:_____/14:00004073 N 
Klasifikace přesnosti vymezení záplavových 

území 
2014 

RIV/00020711:_____/14:00004146 R 
Programové vybavení pro hodnocení dopadu 

emisí na vodní prostředí 
2014 

RIV/00020711:_____/12:00003374 J 
Využití dat leteckého laserového skenování pro 

revizi datových sad rozvodnic a vodních toků 
2012 

RIV/00020711:_____/12:00003704 D Koupou se i vodáci? 2012 

RIV/00020711:_____/12:00003712 R 

Webové stránky projektu Společně využívané 

podzemní vody na česko-saském pomezí 

(GRACE) 

2012 

 

8.7.3 Vazby oblasti výzkumu na Koncepci VaV MŽP 

Vazby na dílčí cíle 

Předložená oblast výzkumu OV7 má vazbu na podoblast 1.2 (Voda) Koncepce výzkumu a 

vývoje Ministerstva životního prostředí na léta 2016 až 2025 a její dílčí cíle 1.2.1 (Snížení 

znečištění vod z bodových a nebodových zdrojů a udržitelné užívání vodních zdrojů), 1.2.2 

(Udržitelné užívání vodních zdrojů a kvantita povrchových vod), 1.2.3 (Výzkum a hodnocení 

stavu povrchových vod) a 1.2.4 (Výzkum a hodnocení stavu podzemních vod) a na oblast 5. 

(Environmentálně příznivá společnost) a její dílčí cíl 5.1.1 (Vyvinout účinné postupy 

ke změně spotřebního chování ve směru minimalizace dopadů spotřeby na stabilní 

fungování přírodních zdrojů a ekosystémové služby). 

 

Vazby na výzkumné potřeby 

Oblast výzkumu OV7 má vazby na výzkumné potřeby pro resort MŽP uvedené v Příloze 6 

Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2016–2020 (NP VaVaI 

2016), která byla schválena usnesením vlády ČR č. 135/2016 a jejíž součástí je seznam 

výzkumných potřeb jednotlivých resortů. 

Z přehledu výzkumných potřeb uvedených v NP VaVaI 2016 pak vycházejí přehledy 

aktuálních výzkumných potřeb pro resort MŽP a prioritních výzkumných potřeb pro resort 

MŽP, které jsou uvedeny v Koncepci VaV MŽP. 

OV7 má vazby na prioritní výzkumné potřeby pro resort MŽP. 

V části Prostředí pro kvalitní život, oblasti Přírodní zdroje jsou to: 

 Zajištění odborných podkladů založených na výsledcích aplikovaného výzkumu 

pro ochranu a využívání horninového prostředí, půdy, podzemních vod a zdrojů 
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nerostných surovin a snížení jejich zátěže vlivem působení antropogenních činitelů 

v krajině (např. zábory, kontaminace, ztížení podmínek pro vyhledávání, 

inventarizaci, využívání a vyhodnocování geologických podmínek, přírodních zdrojů a 

geofaktorů), 

 Odborná podpora pro plánování v oblasti podzemních a povrchových vod a pro 

optimalizaci vodního režimu krajiny.  

 

V části Prostředí pro kvalitní život, oblasti Udržitelný rozvoj krajiny lidských sídel je to: 

 Zachování přirozených vlastností (funkcí) krajiny (ekologická stabilita, vodní režim 

krajiny, půdotvorné procesy, biodiverzita, migrační prostupnost krajiny).  

 

V části Sociální a kulturní výzvy, oblasti Vládnutí a správa jsou to: 

 Návrh využití a optimalizace nástrojů ICT pro zvýšení efektivity predikce vlivu 

přírodních jevů a procesů, využití přírodního potenciálu a vyhodnocování jejich 

dopadu na krajinu, společnost a kvalitu složek životního prostředí,  

 Vývoj nástrojů a metodik pro efektivní uplatňování ekonomických, administrativních, 

legislativních či dobrovolných nástrojů v oblasti ochrany životního prostředí a 

minimalizace nákladů na dosažení cílů koncepčních dokumentů v oblasti životního 

prostředí,  

 Vývoj inovativních metod v oblasti vytěžování strukturovaných i nestrukturovaných 

environmentálních dat s cílem jejich vícenásobného využití, srovnání a závislostních 

analýz,  

 Vývoj inovativních metod a postupů založených na progresivních digitálních 

technologiích, nových datových zdrojích (pocházejících např. z dálkového pozorování 

Země) a jejich kombinací s dostupnými daty a s cílem vytvoření standardizovaných 

mechanismů pro podporu tvorby, hodnocení a reportingu životního prostředí. 

 

V části Sociální a kulturní výzvy, oblasti Bezpečná společnost je to: 

 Vytvoření nástrojů a technologií k identifikaci, sledování, predikci, prevenci a 

snižování rizika krizových situací (katastrof) antropogenního a přírodního původu a 

monitorování jejich dopadů. 

 

OV7 má vazby na aktuální výzkumné potřeby pro resort MŽP. 

V části Prostředí pro kvalitní život, oblasti Přírodní zdroje jsou to: 

 Odborná podpora (dokumentace, inventarizace, sledování, analýza dat a syntéza 

nových poznatků) pro středně a dlouhodobé hodnocení stavu a vlivu změn na složky 

životního prostředí, přírodní zdroje a krajinu, 
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 Odborná podpora pro plánování v oblasti vod, 

 Výzkum zaměřený na přírodní hodnoty spojený se zajištěním poznatků a odborných 

podkladů pro efektivní ochranu přírody, zejména pro: 

o ochranu biodiverzity na úrovni společenstev, druhů i genetické variability jedinců a 

na zvyšování efektivity zvláštní územní ochrany přírody a krajiny, 

o zajištění závazků ČR vyplývajících z mezinárodních smluv a úmluv, 

o zajištění implementace soustavy Natura 2000, resp. implementaci směrnice 

č. 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě 

rostoucích rostlin a směrnice č. 2009/147/ES o ochraně volně žijících ptáků, 

o omezení negativního vlivu invazních druhů, resp. implementace nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014, o prevenci a regulaci 

zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů, a nařízení Rady 

(ES) č. 708/2007, o používání cizích a místně se nevyskytujících druhů 

v akvakultuře, 

o naplňování Národního akčního plánu na snížení používání pesticidů, dlouhodobé 

zvyšování efektivity zvláštní územní ochrany přírody a krajiny, zejména na metody 

a postupy udržování chráněných ekosystémů a jejich složek, biotopů druhů a 

populací druhů, v příznivém stavu a na zjišťování a vyhodnocování informací 

o jejich stavu a vývoji z hlediska naplňování cílů zvláštní územní ochrany přírody a 

krajiny. 

 

V části Prostředí pro kvalitní život, oblasti Udržitelný rozvoj krajiny a lidských sídel je to: 

 Obnova a udržení ekosystémů poskytujících ekosystémové služby jako neoddělitelná 

součást způsobů využívání krajiny. 

 

V části Sociální a kulturní výzvy, oblasti Vládnutí a správa je to: 

 Optimalizace využívání ICT nástrojů pro sledování složek životního prostředí, 

podporu výkonu správních činností v a hodnocení dopadů politik životního prostředí s 

cílem snížení nákladů a administrativní zátěže vyvolané legislativní regulací, 

 

V části Sociální a kulturní výzvy, oblasti Bezpečná společnost jsou to: 

 Vytvoření nástrojů a technologií k identifikaci, sledování, predikci, prevenci a 

snižování rizika krizových situací (katastrof) antropogenního a přírodního původu a 

monitorování jejich dopadů, 

 Ochrana před negativními účinky extrémních meteorologických jevů (povodně, sucho, 

vlny veder, extrémní vítr) a exogeodynamických jevů (eroze, sedimentace, retence, 

svahové nestability, acidifikace vod, půdního a horninového prostředí) a návrhů na 

zmírnění jejich dopadů. 
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Přehled vazeb dílčích cílů oblasti výzkumu na dílčí cíle Koncepce výzkumu a vývoje 

Ministerstva životního prostředí na léta 2016 až 2025 je uveden v tabulce 44. 

Tabulka 44: Přehled vazeb dílčích cílů oblasti výzkumu na dílčí cíle Koncepce VaV MŽP 

Dílčí cíle Koncepce VaV MŽP na léta 

2018 až 2025 

OV7 

DC7-

1 

DC7-

2 

DC7-

3 

DC7-

4 

DC7-

5 

DC7-

6 

DC7-

8 

DC7-

8 

DC7-

9 

Oblast 1. Přírodní zdroje 

Podoblast 1.1: Biodiverzita  

Dílčí cíl 1.1.1 
         

Dílčí cíl 1.1.2 
         

Dílčí cíl 1.1.3 
         

Dílčí cíl 1.1.4 
         

Dílčí cíl 1.1.5 
         

Dílčí cíl 1.1.6 
         

Dílčí cíl 1.1.7 
         

Podoblast 1.2: Voda 

Dílčí cíl 1.2.1 X 
 

X X X X X X  

Dílčí cíl 1.2.2 X X X X 
 

X X X X 

Dílčí cíl 1.2.3 X X X X X X X X  

Dílčí cíl 1.2.4 X X X X X X X X  

Dílčí cíl 1.2.5 
         

Podoblast 1.3: Půda  

Dílčí cíl 1.3.1 
         

Dílčí cíl 1.3.2 
         

Dílčí cíl 1.3.3 
         

Podoblast 1.4: Ovzduší  

Dílčí cíl 1.4.1 
         

Dílčí cíl 1.4.2 
         

Dílčí cíl 1.4.3 
         

Podoblast 1.5: Nerostné zdroje a vlivy těžby na životní prostředí  

Dílčí cíl 1.5.1 
         

Dílčí cíl 1.5.2 
         

Dílčí cíl 1.5.3 
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Dílčí cíle Koncepce VaV MŽP na léta 

2018 až 2025 

OV7 

DC7-

1 

DC7-

2 

DC7-

3 

DC7-

4 

DC7-

5 

DC7-

6 

DC7-

8 

DC7-

8 

DC7-

9 

Dílčí cíl 1.5.4 
         

Oblast 2. Globální změny 

Podoblast 2.1: Metody mitigace a adaptace na globální a lokální změny klimatu 

Dílčí cíl 2.1.1 
         

Dílčí cíl 2.1.2 
         

Dílčí cíl 2.1.3 
         

Dílčí cíl 2.1.4 
         

Podoblast 2.2: Biogeochemické cykly dusíku a fosforu  

Dílčí cíl 2.2.1 
         

Dílčí cíl 2.2.2 
         

Podoblast 2.3: Nebezpečné látky v životním prostředí  

Dílčí cíl 2.3.1 
         

Dílčí cíl 2.3.2 
         

Dílčí cíl 2.3.3 
         

Oblast 3. Udržitelný rozvoj krajiny a lidských sídel 

Podoblast 3.1: Zelená infrastruktura – stabilní struktura krajiny  

Dílčí cíl 3.1.1 
         

Dílčí cíl 3.1.2 
         

Podoblast 3.2: Zemědělství a lesnictví  

Dílčí cíl 3.2.1 
         

Dílčí cíl 3.2.2 
         

Dílčí cíl 3.2.3 
         

Podoblast 3.3: Urbanismus a inteligentní lidská sídla  

Dílčí cíl 3.3.1 
         

Dílčí cíl 3.3.2 
         

Dílčí cíl 3.3.3 
         

Oblast 4. Environmentální technologie a ekoinovace 

Podoblast 4.1: Technologie, techniky a materiály přátelské k životnímu prostředí  

Dílčí cíl 4.1.1 
         

Dílčí cíl 4.1.2 
         

Podoblast 4.2: Biotechnologie, materiálově, energeticky a emisně efektivní technologie, výrobky a služby  

Dílčí cíl 4.2.1 
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Dílčí cíle Koncepce VaV MŽP na léta 

2018 až 2025 

OV7 

DC7-

1 

DC7-

2 

DC7-

3 

DC7-

4 

DC7-

5 

DC7-

6 

DC7-

8 

DC7-

8 

DC7-

9 

Dílčí cíl 4.2.2 
         

Dílčí cíl 4.2.3 
         

Podoblast 4.3: Minimalizace tvorby odpadů a jejich opětovné použití a využití  

Dílčí cíl 4.3.1 
         

Dílčí cíl 4.3.2 
         

Podoblast 4.4: Odstraňování nebezpečných látek – starých škod z životního prostředí  

Dílčí cíl 4.4.1 
         

Podoblast 4.5: Minimalizace rizik z chemických látek  

Dílčí cíl 4.5.1 
         

Dílčí cíl 4.5.2 
         

Dílčí cíl 4.5.3 
         

Oblast 5. Environmentálně příznivá společnost 

Podoblast 5.1: Spotřební vzorce obyvatelstva 

Dílčí cíl 5.1.1 
        

X 

Podoblast 5.2: Nástroje environmentálně příznivého růstu  

Dílčí cíl 5.2.1 
         

 

8.7.4 Vazby oblasti výzkumu na koncepce jiných poskytovatelů 

Vazby oblasti výzkumu na koncepce jiných aktuálních poskytovatelů 

Oblast výzkumu OV7 nemá žádné vazby na koncepce jiných aktuálních poskytovatelů. 

 

Vazby oblasti výzkumu na koncepce jiných potenciálních poskytovatelů 

OV7 má také vazbu na Koncepci výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva zemědělství na léta 

2016–2022 v klíčové oblasti „Udržitelné hospodaření s přírodními zdroji“, a to na výzkumný 

směr II. (Voda) a jeho prioritní výzkumná témata: 

 b) systémy hospodaření s vodními zdroji a jejich bilancování v systému půda-rostlina, 

 n) analýza udržitelnosti a použití závlahových systémů z pohledu klimatické změny 

pro zajištění potravinové soběstačnosti. 

 

8.7.4.1 Vazby oblasti výzkumu na další dokumenty mimo resort MŽP 

OV7 má vazbu na cíl pod písmenem b) (zapojit ostatní sektory hospodářství a kraje 

do dlouhodobých prognóz nároků na vodu při adaptaci na předpokládané klimatické změny), 
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který je uvedený v Závazné části Plánu hlavních povodí České republiky, část 2. (Cíle a 

opatření v ochraně před povodněmi a dalšími škodlivými účinky vod), bod 2.2 (Rámcové cíle 

v ochraně vod před dalšími škodlivými účinky vod (problematika sucha a vodní eroze)).  

OV7 zároveň řeší úkol C.1 (Uplatnit ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí 

v přípravě odpovídajících organizačních, ekonomických a legislativních nástrojů tuto 

problematiku) uvedený pod bodem 2. (stanovení očekávaných potřeb vody dle různých 

scénářů klimatické změny a vývoje společnosti) v části C. (Připravovat adaptační opatření 

pro zvládání důsledků klimatické změny) Koncepce vodohospodářské politiky Ministerstva 

zemědělství do roku 2015 (prosinec 2011). 

8.7.5 Společenská relevance oblasti výzkumu 

Témata a výstupy v rámci této výzkumné oblasti jsou zaměřeny na využití v praxi například 

pracovníky MŽP, MZe, vodoprávních úřadů, soukromých subjektů, atd. V průběhu řešení 

jednotlivých dílčích cílů jsou plánovány konzultace postupů k dosažení výstupů s jejich 

případnými uživateli v aplikační sféře. Během řešení se předpokládá i uspořádání 

workshopů, mimo jiné i pro zajištění přenosu znalostí a technologií na neakademické 

subjekty. Nezpochybnitelnými jsou jak dopad na kvalitu života společnosti a občana 

prostřednictvím aplikace výstupů dílčích cílů do praxe, tak jejich nepřímý ekonomicko- 

-sociální přínos. V rámci výzkumné činnosti je možné uvažovat i o zapojení studentů 

do řešených dílčích činností. 

8.7.6 Předpokládané složení týmu v období 2018–2022 

Předpokládané složení týmu zajišťujícího oblast výzkumu Výzkum v oblasti zpracování 

informací, databází a geografických informačních systémů v období 2018–2022 je 

uvedeno v tabulce 45. Jmenovité složení týmu bude vždy uváděno ve Specifikaci plnění 

DKRVO pro rok 2018 a ve specifikacích plnění DKRVO pro roky další. 

Tabulka 45: Složení týmu 

Úroveň vzdělání (resp. akademický 

titul, vědecká hodnost) 

Formální 

pozice v rámci 

VO 

Pozice v týmu 

OV 

Přepočtený 

úvazek 

Bakalářský nebo magisterský stupeň 

(Bc., Ing., Mgr., RNDr.), 

postgraduální stupeň (Ph.D., CSc.), 

ostatní (MBA), vědecká hodnost 

(doc.) 

výzkumný 

pracovník 

hlavní řešitel, 

řešitel, laborant, 

technický 

pracovník 

11,6125 

Základní, střední, úplné střední, 

Bakalářský nebo magisterský stupeň 

(Bc., Ing., Mgr., RNDr.) 

technický 

pracovník, 

laborant 

technický 

pracovník, 

laborant, vzorkař, 

IT pracovník 

1,7250 

Základní, střední, úplné střední, režijní ekonom, účetní, 0 



 

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce 

Dlouhodobá koncepce rozvoje výzkumné organizace na období 2018–2022 

Oblasti výzkumu zajišťované jednotlivými výzkumnými týmy výzkumné organizace 

v období 2018–2022 

 

 

Stránka 218 z 357 

Úroveň vzdělání (resp. akademický 

titul, vědecká hodnost) 

Formální 

pozice v rámci 

VO 

Pozice v týmu 

OV 

Přepočtený 

úvazek 

Bakalářský nebo magisterský stupeň 

(Bc., Ing., Mgr.) 

zaměstnanec správa IT 

Bakalářský stupeň (Bc.) student technická 

podpora 
5,0000 

Celková výše pracovních úvazků uvedená jako FTE (Full Time Equivalent): 18,3375 

 

8.7.7 Předpokládané výsledky oblasti výzkumu v období 2018–2022 

Počty předpokládaných výsledků v dané oblasti výzkumu uplatněných v období 2018–2022 

jsou uvedeny v tabulce 46. 

Tabulka 46: Počty předpokládaných výsledků v oblasti výzkumu 

Druh výsledku dle číselníku RIV 
Počet 

výsledků 

celkem 

Počet v jednotlivých etech 

Kód 

(pod)druhu 

výsledku 

Název (pod)druhu výsledku 2018 2019 2020 2021 2022 

Publikační výsledky 

J Článek v odborném periodiku 3 1  1 1  

B Odborná kniha       

C Kapitola resp. kapitoly v 

odborné knize 
      

D Článek ve sborníku       

Výsledky aplikovaného výzkumu 

P Patent 
 

     

Z Poloprovoz, ověřená technologie, odrůda, plemeno 

Zpolop (Z/A) Poloprovoz       

Ztech (Z/B) Ověřená technologie       

Zodru (Z/C) Odrůda       

Zplem (Z/D) Plemeno       

F Výsledky s právní ochranou (užitný vzor, průmyslový vzor) 

Fprum (F/P) Průmyslový vzor       
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Druh výsledku dle číselníku RIV 
Počet 

výsledků 

celkem 

Počet v jednotlivých etech 

Kód 

(pod)druhu 

výsledku 

Název (pod)druhu výsledku 2018 2019 2020 2021 2022 

Fuzit (F/U) Užitný vzor       

G Technicky realizované výsledky (prototyp, funkční vzorek) 

Gprot (G/A) Prototyp       

Gfunk (G/B) Funkční vzorek       

H Poskytovatelem realizované výsledky (výsledky promítnuté do právních 

předpisů a norem, do směrnic a předpisů nelegislativní povahy závazných v 

rámci kompetence příslušeného poskytovatele) 

Hleg (H/A) Výsledky promítnuté do 

právních předpisů a norem 
      

Hneleg (H/B) Výsledky promítnuté do 

směrnic a předpisů 

nelegislativní povahy 

závazných v rámci 

kompetence příslušného 

poskytovatele 

      

Hkonc (H/C) Výsledky promítnuté do 

schválených strategických a 

koncepčních dokumentů 

VaVaI orgánů státní nebo 

veřejné správy 

      

N Certifikované metodiky, léčebné postupy, památkové postupy, 

specializované mapy s odborným obsahem 

Nmet (N/A) Uplatněná certifikovaná 

metodika 
      

Nlec (N/B) Léčebný postup       

Npam (N/C) Památkový postup       

Nmap (N/D) Specializovaná mapa s 

odborným obsahem 
4   1 3  

R Software 9 1  3 3 2 

V Výzkumná zpráva obsahující utajované informace nebo souhrnná 

výzkumná zpráva 

Vsouhrn (V/S) Souhrnná výzkumná zpráva 8   1 1 6 
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Druh výsledku dle číselníku RIV 
Počet 

výsledků 

celkem 

Počet v jednotlivých etech 

Kód 

(pod)druhu 

výsledku 

Název (pod)druhu výsledku 2018 2019 2020 2021 2022 

V (V/U) Výzkumná zpráva obsahující 

utajované informace  
     

Ostatní výsledky 

A Audiovizuální tvorba       

E Uspořádání (zorganizování) 

výstavy 
      

M Uspořádání (zorganizování) 

konference 
      

W Uspořádání (zorganizování) 

workshopu 
1     1 

O Ostatní výsledky, které nelze 

zařadit do žádného z výše 

uvedených druhů výsledku 

      

 

8.7.8 Dílčí cíle DKRVO pro danou oblast výzkumu a kontrolovatelné cíle 

pro jednotlivé roky na období 2018–2022 

V rámci oblasti výzkumu Výzkum v oblasti zpracování informací, databází a 

geografických informačních systémů byly stanoveny následující dílčí cíle a jejich garanti. 

DC7-1 Vývoj aplikací pro tvorbu kartografických výstupů ve 
vodním hospodářství 

Mgr. Aleš Zbořil 

DC7-2 Vývoj a aplikace bilančních a hodnoticích systémů a 
výpočetních nástrojů pro navrhování, posuzování a řízení 
vodohospodářských soustav a environmentální 
modelování 

Ing. Petr Vyskoč 

DC7-3 Možnosti využití DPZ ve vodním hospodářství Ing. Kateřina 
Uhlířová, Ph.D. 

DC7-4 Systémové možnosti plošné ochrany vod Ing. Hana 
Nováková, Ph.D. 

DC7-5 Vývoj nástrojů pro integraci, analýzu a publikaci informací 
a dat souvisejících s plánováním v oblasti vod v 
návaznosti na zapojení do mezinárodních struktur (WISE) 

Mgr. Silvie 
Semerádová 

DC7-6 Vývoj nástrojů pro aktualizaci datových sad vodních toků, 
rozvodnic a vodních ploch 

Ing. Tomáš Fojtík 

DC7-7 Vývoj nástrojů a postupů pro splnění implementačních Ing. Tomáš Fojtík 
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pravidel Směrnice INSPIRE ve VÚV TGM, v.v.i. 

DC7-8 Vývoj nástrojů a metod pro využití GIS ve vodním 
hospodářství 

Ing. Kateřina 
Uhlířová, Ph.D. 

DC7-9 Vývoj prognóz potřeb vody ve střednědobém a 
dlouhodobém horizontu 

Ing. Libor Ansorge, 
Ph.D., Ing. Jiří 
Dlabal 

 

8.7.8.1 Dílčí cíl: Vývoj aplikací pro tvorbu kartografických výstupů ve vodním 

hospodářství 

Základní vodohospodářská mapa 1 : 50 000 (ZVM 50) byla dlouhá léta vlajkovou lodí VÚV 

TGM, v.v.i. Pokračování jejího vydávání je nejen prestižní záležitostí, ale i odbornou 

veřejností požadovaným výstupem. Dílčí cíl DC7-1 počítá s revizí vrstev zobrazených v ZVM 

50 z hlediska jejich aktuality, dostupnosti i kvality a s následným nadefinováním „nových“ 

datových sad. Dále by měla být nastavena kartografická linka, která má za cíl řešení konfliktů 

v mapě pomocí GIS nástrojů a přípravu ZVM 50 k tisku. 

Základem korektního výkladu mapových podkladů je vhodně zvolený značkový klíč. Je 

nezbytné pomocí moderních technologií a metod vytvořit vhodnou symbologii pro všechny 

relevantní objekty, které jsou nebo by mohly být zobrazovány v mapách. V první fázi bude 

provedena rešerše stávajících značkových klíčů a relevantních prostorových dat. 

Ve druhé fázi by měly být nadefinovány potřebné vrstvy. 

Ve třetí fázi bude řešena kartografická reprezentace objektů ve vhodném GIS SW. 

V závěrečné fázi budou shrnuty veškeré poznatky do zprávy 

 

Kontrolovatelné cíle 

Kontrolovatelnými cíli v rámci stanoveného dílčího cíle jsou: 

2018 Analýza současného stavu 

2019 Definice vrstev 

2020 Článek v neimpaktovaném recenzovaném periodiku 

2021 Soubor specializovaných map s odborným obsahem 

2022 Výzkumná zpráva 

 

8.7.8.2 Dílčí cíl: Vývoj a aplikace bilančních a hodnoticích systémů a výpočetních 

nástrojů pro navrhování, posuzování a řízení vodohospodářských soustav a 

environmentální modelování 

Předmětem řešení dílčího cíle DC7-2 je vývoj výpočetních nástrojů (bilanční, simulační, 

optimalizační modely) určených k identifikaci problémových či krizových situací, k návrhu a 

posouzení možných zmírňujících opatření a sloužících k posuzovací a rozhodovací činnosti 

(DSS). DC7-2 je zaměřen zejména na nástroje související s problematikou zajištění 
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požadavků na užívání vod z hlediska množství (nedostatek vody, zajištění odběrů), 

hodnocení vlivů na stav vod (vstupů znečišťujících látek do vody, ovlivnění hydrologického 

režimu užíváním vod) a hodnocení stavu vodních útvarů. Dílčí cíl navazuje na předchozí 

činnosti VÚV TGM, v.v.i., v této oblasti (vývoj simulačního modelu zásobní funkce 

vodohospodářské soustavy, aplikace pro emisně-imisní přístup při povolování vypouštění 

odpadních vod a vyhodnocení vstupu emisí do povrchových vod a další), které byly využity 

(vodoprávními úřady, státními podniky Povodí a dalšími organizacemi) v celostátním měřítku. 

DC7-2 zahrnuje následující aktivity: 

 vývoj nástrojů navrhování, posuzování a řízení zásobní funkce vodohospodářských 

soustav, 

 vývoj nástrojů pro podporu řešení problematiky nedostatku vody včetně identifikace 

rizikových lokalit (vodohospodářská bilance a zásobní funkce vodohospodářských 

soustav), 

 vývoj nástrojů pro simulaci chování a šíření rizikových látek v povodí za různých 

klimatických situací, 

 vývoj nástrojů pro hodnocení stavu povrchových a podzemních vod a identifikaci 

významných vlivů na stav vod, 

 vývoj nástrojů pro podporu rozhodování (optimalizace návrhu vhodných opatření) 

v oblasti eradikace invazních druhů vodních živočichů (ryb a raků). 

 

Kontrolovatelné cíle 

Kontrolovatelnými cíli v rámci stanoveného dílčího cíle jsou: 

2018 Vytvoření nástroje (software) pro vyhodnocení kapacity vodních zdrojů vzhledem 
k požadavkům na jejich užívání; příprava podkladů pro hodnocení dopadu výskytu 
nebezpečných látek v povodí na kvalitu říčních sedimentů (článek v odborném 
časopise) 

2019 Příprava nástrojů pro hodnocení chemických a fyzikálně chemických ukazatelů stavu 
povrchových vod; příprava nástrojů pro hodnocení chemického stavu podzemních 
vod v jednotlivých objektech a pracovních jednotkách (jako podklad pro hodnocení 
chemického stavu útvarů podzemních vod): specifikace funkčních požadavků a pilotní 
ověření; příprava podkladů a nástrojů pro hodnocení dopadu výskytu nebezpečných 
látek v povodí na kvalitu říčních sedimentů (poster) 

2020 Vytvoření (dokončení) nástroje (software) pro hodnocení chemických a fyzikálně 
chemických ukazatelů stavu povrchových vod; vytvoření (dokončení) nástroje 
(software) pro hodnocení chemického stavu podzemních vod v jednotlivých objektech 
a pracovních jednotkách (jako podklad pro hodnocení chemického stavu útvarů 
podzemních vod): software bude realizován v přímé návaznosti na výsledky činností 
realizovaných v rámci OV4; hodnocení dopadu výskytu nebezpečných látek v povodí 
na kvalitu říčních sedimentů (specializovaná mapa s odborným obsahem) 

2021 Vytvoření simulačního modelu (software) umožňujícího predikovat chování a šíření 
pesticidů v povrchových vodách; vytvoření simulačního modelu (software) pro 
modelování chování a šíření farmak v povrchových vodách; vytvoření nástroje 
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(software) na podporu výběru vhodných metod eradikace invazních ryb a raků: 
software bude realizován v přímé návaznosti na výsledky činností realizovaných 
v rámci OV5 

2022 Vytvoření nástroje (software) pro identifikaci lokalit rizikových z hlediska dopadu 
sucha na zásobení vodou; návrh zmírňujících opatření (optimalizace zásobní funkce 
vodohospodářské soustavy) 

 

8.7.8.3 Dílčí cíl: Možnosti využití DPZ ve vodním hospodářství 

V současné době jsou ve světě v mnoha resortech využívána družicová data. Tato data se 

stala dobře dostupná i v České republice, a to i v lokálním měřítku a s krátkým časovým 

rozestupem. Nabízejí se různé možnosti využití, např. monitorování vodních nádrží a kvality 

vody v nich, sledování rozlivu při povodních, analýzy vlhkosti půdy, sledování změny využití 

území včetně jeho stavu, stanovení rozsahu sněhové pokrývky, lokalizace zamokřených a 

trvale zatopených ploch. V ČR jsou doposud družicová data k výše uvedeným účelům 

používána pouze ojediněle. 

Hlavním cílem dílčího cíle DC7-3 je prozkoumání možností využití těchto dat ve vodním 

hospodářství v podmínkách ČR. Přínosem by – kromě seznámení se s dalšími datovými 

zdroji a oblastmi jejich využití – bylo i zvýšení efektivity při podávání výzkumných projektů. 

 

Kontrolovatelné cíle 

Kontrolovatelnými cíli v rámci stanoveného dílčího cíle jsou: 

2018 Analýza dostupných informačních zdrojů s vazbou na řešenou problematiku 

2019 Analýza dostupných informačních zdrojů s vazbou na řešenou problematiku 

2020 Posouzení využitelnosti ve vodním hospodářství 

2021 Soubory specializovaných map s odborným obsahem 

2022 Souhrnná výzkumná zpráva 

 

8.7.8.4 Dílčí cíl: Systémové možnosti plošné ochrany vod 

V době snižujících se zásob vody vyvstává potřeba zvýšené ochrany vodních zdrojů. 

Legislativa stanovuje dva základní prostředky, kterými jsou ochranná pásma vodních zdrojů 

(OPVZ) a chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV). Uplatnění těchto nástrojů 

v současné praxi je málo vyhovující. V rámci dílčího cíle DC7-4 by měl být proveden 

průzkum situace v plošné ochraně vod, pojmenovány hlavní příčiny nefunkční evidence, 

navrženy systémové kroky vedoucí k zefektivnění postupů vyhlašování a k nalezení nových 

metod vymezování ochranných prvků i s ohledem na klimatické změny. 
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Kontrolovatelné cíle 

Kontrolovatelnými cíli v rámci stanoveného dílčího cíle jsou: 

2018 Analýza stavu plošné ochrany vod 

2019 Návrh systému evidence OPVZ 

2020 Analýza vymezení CHOPAV 

2021 Ověření navržených postupů 

2022 Souhrnná výzkumná zpráva 

 

8.7.8.5 Dílčí cíl: Vývoj nástrojů pro integraci, analýzu a publikaci informací a dat 

souvisejících s plánováním v oblasti vod v návaznosti na zapojení 

do mezinárodních struktur (WISE) 

Plánování v oblasti vod vyžaduje integraci široké škály dat z oblasti vodohospodářství a 

zároveň zohlednění datových specifikací vycházejících z evropských směrnic. 

První pokusy o integraci dat na evropské úrovni ukazují, že bez dlouhodobé koncepce a 

pečlivé přípravy jak na evropské, tak na národní úrovni je obtížné takovéto datové sady 

vytvořit a smysluplně využít. Na evropské úrovni probíhá integrace vodohospodářských dat 

v rámci Evropského informačního systému o vodě (Water Information System for Europe 

(WISE)). Ve výhledu se předpokládá kompatibilita a propojenost s národními informačními 

systémy. Tak jako na evropské úrovni probíhá v posledních letech sjednocování a 

zkvalitňování datových modelů, bude třeba zdokonalit mechanismy sběru dat a kontroly 

jejich kvality na národní úrovni. Součástí tohoto procesu by měla být pokročilá vizualizace 

datových sad s vazbou na vodu v národním i v mezinárodním kontextu tak, aby zapojení 

do evropských struktur nebylo jen jednosměrným tokem dat, ale systémem s výhodami 

pro odbornou i laickou veřejnost. 

Náplní dílčího cíle DC7-5 je především poskytnout ostatním oblastem výzkumu a státní 

správy kvalitní a snadno dostupnou datovou základnu. Dále DC7-5 navazuje na DC7-7 

zaměřený na implementaci směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES o zřízení 

Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE). 

 

Kontrolovatelné cíle 

Kontrolovatelnými cíli v rámci stanoveného dílčího cíle jsou: 

2018 Analýza datových sad s vazbou na vodu v evropském kontextu 

2019 Analýza dosavadních informačních systémů zobrazujících data s vazbou na vodu 
v evropském kontextu 

2020 Předběžný návrh koncepce integrace národních a mezinárodních databází a 
standardů 

2021 Analýza požadavků na kompatibilitu národních databází s WISE a návrh nástrojů 
pro integraci, analýzu a publikaci dat na úrovni ČR ve formě výzkumné zprávy 
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2022 Plná realizace nástroje pro integraci, analýzu a publikaci (formou webového portálu 
informací a dat) souvisejících s plánováním v oblasti vod v návaznosti na WISE 
(software) 

 

8.7.8.6 Dílčí cíl: Vývoj nástrojů pro aktualizaci datových sad vodních toků, rozvodnic 

a vodních ploch 

Datové sady vodních toků, rozvodnic a vodních ploch jsou základními referenčními vrstvami 

pro vodní hospodářství. Jejich průběžná aktualizace je nezbytná pro fungování celé řady 

systémů, kvalitu rozhodování v oblasti vodního hospodářství a ochrany vod. Veškeré další 

datové sady jsou k nim vztaženy. Cílem dílčího cíle DC7-6 je vytvořit datovou linku mezi VÚV 

TGM, v.v.i., ZÚ a ČHMÚ a zajistit vzájemnou výměnu dat a atributů zmíněných vrstev. 

Dalším cílem je významné zpřesnění geometrie rozvodnic nad novým výškopisem DMR 5G 

ve spolupráci s ČHMÚ a ve vazbě na zpřesnění vodních toků v ZABAGED®. Pro tyto 

popsané cíle je třeba vytvořit vhodné prostředí a otestovat variantní možnosti řešení. Tyto 

varianty by měly být následně vyhodnoceny a v jiných projektech realizovány. 

 

Kontrolovatelné cíle 

Kontrolovatelnými cíli v rámci stanoveného dílčího cíle jsou: 

2018 Analýza současného stavu a návrh nastavení datové linky 

2019 Analýza rozvodnic v kontextu DMR 

2020 Soubory specializovaných map s odborným obsahem 

2021 Článek v neimpaktovaném recenzovaném periodiku 

2022 Uspořádání (zorganizování) workshopu na dané téma 

 

8.7.8.7 Dílčí cíl: Vývoj nástrojů a postupů pro splnění implementačních pravidel 

Směrnice INSPIRE ve VÚV TGM, v.v.i. 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES o zřízení Infrastruktury pro prostorové 

informace v Evropském společenství (INSPIRE) požaduje splnění implementačních pravidel 

v oblastech Metadata, Specifikace dat, Síťové služby, Sdílení dat a Monitoring a reporting. 

Nejnáročnější částí je proces harmonizace dat podle příslušných specifikací. Data vytvářená 

nebo spravovaná ve VÚV TGM, v.v.i., patří především do témat přílohy III směrnice. Tato 

část má být dokončena v roce 2020. V rámci dílčího cíle DC7-7 je třeba nastudovat datové 

specifikace všech datových sad, kterých se harmonizace týká, a připravit vhodné postupy a 

nástroje pro následné provedení samotné úpravy dat, a to nejenom jejich geometrické, ale i 

atributní složky tak, aby byly požadavky úspěšně naplněny. 
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Kontrolovatelné cíle 

Kontrolovatelnými cíli v rámci stanoveného dílčího cíle jsou: 

2018 Návrh postupů pro harmonizaci 

2019 Analýza datových sad 

2020 Příprava podkladů pro harmonizovaná data 

2021 Podpora implementace harmonizovaných dat 

2022 Výzkumná zpráva 

 

8.7.8.8 Dílčí cíl: Vývoj nástrojů a metod pro využití GIS ve vodním hospodářství 

Současná datová a technická úroveň umožňuje využít geografické informační systémy 

pro hledání řešení různých problémů ve vodním hospodářství.  

Jedním z aktuálních témat současného vodního hospodářství je zmírnění nepříznivých 

následků sucha. V této kategorii by bylo možné využít GIS nástroje např. pro vyhledání 

vhodných lokalit pro zadržení povrchové vody. Současně je možné u budoucí vodní nádrže 

stanovit základní charakteristiky v daném profilu (zatopený objem, plochu, délku a výšku 

hráze, poměrové hodnoty, údaje o povodí).  

Důležitou funkci pro obnovu stabilního vodního režimu mají krajinné prvky svázané s vodním 

prostředím. Pomocí GIS by bylo možné např. vytipovat lokality vhodné pro obnovu mokřadů, 

malých vodních nádrží nebo revitalizaci vodních toků. 

V rámci dílčího cíle DC7-8 by byly osloveny další odbory napříč ústavem s nabídkou GIS 

řešení okruhů jejich zájmu a odbornosti. Výsledkem diskusí by bylo nalezení vhodných 

postupů a jejich testování na vybraných lokalitách. 

 

Kontrolovatelné cíle 

Kontrolovatelnými cíli v rámci stanoveného dílčího cíle jsou: 

2018 Analýza dostupných informačních zdrojů s vazbou na řešenou problematiku 

2019 Návrh vhodných postupů 

2020 Software 

2021 Soubory specializovaných map s odborným obsahem 

2022 Souhrnná výzkumná zpráva 

 

8.7.8.9 Dílčí cíl: Vývoj prognóz potřeb vody ve střednědobém a dlouhodobém 

horizontu 

Cílem dílčího cíle DC7-9 je zdokonalování existujících nástrojů pro prognózování potřeb 

vody, výzkum determinantů a zákonitostí ovlivňujících potřebu a spotřebu vody lidskou 

společností s vazbou na sociální, ekonomické a klimatické scénáře možného budoucího 



 

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce 

Dlouhodobá koncepce rozvoje výzkumné organizace na období 2018–2022 

Oblasti výzkumu zajišťované jednotlivými výzkumnými týmy výzkumné organizace 

v období 2018–2022 

 

 

Stránka 227 z 357 

vývoje ve středně- a dlouhodobém výhledu. Prognózy potřeb vody jsou nezbytným 

podkladem pro strategické plánování s vazbou na udržitelné užívání vodních zdrojů, a to jak 

z hlediska množství (zajištění odběrů), tak z hlediska kvality vod (zajištění dobrého 

ekologického a chemického stavu), včetně aplikace emisně-imisního principu a posuzování 

vodní bilance výhledového stavu. 

 

Kontrolovatelné cíle 

Kontrolovatelnými cíli v rámci stanoveného dílčího cíle jsou: 

2018 Analýza hnacích sil ovlivňujících spotřebu vody 

2019 Stanovení scénářů socioekonomického vývoje se zaměřením na hnací síly spotřeby 
vody 

2020 Aktualizované prognózy potřeb vody ve výhledu 30+ let 

2021 Návrh koncepce DSS zaměřeného na analýzy scénářů potřeb vody 

2022 Prototyp DSS pro modelování budoucích potřeb vody 
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8.8 Oblast výzkumu 8: Výzkum v oblasti technologických procesů 

úpravy a čištění vody a recyklace vody 

Obor vědy a výzkumu 

Zařazení oblasti výzkumu podle klasifikace oborů OECD Fields of Research and 

Development (FRASCATI manuál 2015) je následující: 

Vědní oblast – širší klasifikace: Fields of Research and Development (FORD) – 
klasifikace druhé úrovně: 

2. Inženýrství a technologie 
(Engineering and Technology) 

2.7 Environmentální inženýrství (Environmental 
engineering) 

 

8.8.1 Popis oblasti výzkumu 

Oblast výzkumu OV8 se zabývá řešením problematiky výroby pitné vody a nakládání 

s odpadními vodami. Je zaměřena na technologické aspekty nakládání s vodami a vlivům 

odpadních vod na povrchové vody, které jsou předmětem jiných oblastí výzkumu, se věnuje 

jen v nezbytně nutné míře. 

8.8.2 Nejvýznamnější výsledky dosažené v dané oblasti v letech 2012–2016 

Přehled nejvýznamnějších výsledků dosažených v období 2012–2016 v dané oblasti 

výzkumu je uveden v tabulce 47. 

Tabulka 47: Nejvýznamnější výsledky dosažené v období 2012–2016 v dané oblasti 
výzkumu 

Kód výsledku z RIV 

Kód 

druhu 

výsledku 

Název výsledku v původním jazyce výsledku 
Rok 

uplatnění 

RIV/00020711:_____/16:00004398 B 

Optimalizace provozu a zvýšení účinnosti čištění 

odpadních vod z malých obcí pomocí 

extenzivních technologií 

2016 

RIV/00020711:_____/16:00004375 J 
The Removing of Selected Pharmaceuticals on 

WWTP in the Czech Republic 
2016 

RIV/00020711:_____/15:00004369 C 
Monitoring nových psychoaktivních látek v 

odpadních vodách. 
2015 

RIV/00020711:_____/15:00004237 D 
Problematika zkoušení účinnosti čištění 

domovních ČOV ve vztahu k měnící se legislativě 
2015 

RIV/00020711:_____/15:00004263 F 
Přepážka pro rozdělení nádrže pro dočištění 

odpadních vod 
2015 

RIV/00020711:_____/15:00004341 Z 
Filtr pro snížení sekundárního znečištění na 

odtoku z biologických nádrží 
2015 

RIV/00020711:_____/14:00004117 D 
Posuzování zranitelnosti úpraven vod, akumulace 

a distribučních systémů pro zásobování 
2014 
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Kód výsledku z RIV 

Kód 

druhu 

výsledku 

Název výsledku v původním jazyce výsledku 
Rok 

uplatnění 

obyvatelstva pitnou vodou 

RIV/00020711:_____/14:00004079 J 
Asimilovatelný organický uhlík v systémech 

výroby a distribuce pitné vody 
2014 

RIV/00020711:_____/13:00003707 J 
Mikrobiální znečištění vyčištěných odpadních vod 

u domovních ČOV 
2013 

RIV/00020711:_____/13:00003968 Z 

Doplnění stávajících aktivačních nebo 

biofilmových technologií čištění odpadních vod o 

filtraci o aktivní uhlí 

2013 

 

8.8.3 Vazby oblasti výzkumu na Koncepci VaV MŽP 

Vazby na dílčí cíle 

Ve vztahu ke Koncepci výzkumu a vývoje Ministerstva životního prostředí na léta 2016 

až 2025 je klíčová vazba na dílčí cíl 1.2.1 (Snížení znečištění vod z bodových a nebodových 

zdrojů a udržitelné užívání vodních zdrojů). K tomuto dílčímu cíli jsou směřovány všechny 

dílčí cíle této oblasti výzkumu, přičemž některé dílčí cíle této oblasti naplňují ještě další dílčí 

cíle Koncepce VaV MŽP. V podoblasti 1.4 (Ovzduší) je to 1.4.1 (Omezení emisí 

znečišťujících látek z antropogenních zdrojů). V podoblasti (Nerostné zdroje a vlivy těžby 

na životní prostředí) je to 1.5.1 (Posílení udržitelnosti zásobování nerostnými surovinami). 

V podoblasti 2.2 (Biogeochemické cykly dusíku a fosforu) je to 2.2.1 (Optimalizovat toky 

reaktivních forem dusíku a fosforu (Nr a Pr)). V podoblasti 2.3 (Snížení vypouštění 

nebezpečných látek (POP, TK a dalších polutantů) do prostředí v důsledku lidské činnosti) 

jsou to 2.3.1 (Životní prostředí a zdraví) a 2.3.3 (Výzkum kontaminace organickými polutanty 

a těžkými kovy včetně jejich transportu, zachycení a degradace v krajinných celcích). 

V podoblasti 3.3 (Urbanismus a inteligentní lidská sídla) je to 3.3.1 (Návrh moderních metod 

a systémů budování a provozu inteligentních lidských sídel s minimálními dopady na životní 

prostředí). V podoblasti 4.1 (Technologie, techniky a materiály přátelské k životnímu 

prostředí) je to 4.1.1 (Technologie a výrobky zvyšující celkovou účinnost využití primárních 

zdrojů). V podoblasti 4.3 (Minimalizace tvorby odpadů a jejich opětovné použití a využití) jsou 

to 4.3.1 (Nové recyklační technologie, jejichž výstupem jsou látky srovnatelné kvalitou s 

výchozími surovinami) a 4.3.2 (Nové efektivní postupy energetického využití odpadů s 

minimalizací negativních dopadů na životní prostředí). V podoblasti 4.5 (Minimalizace rizik z 

chemických látek) je to 4.5.1 (Technologie pro minimalizaci rizik POPs, toxických kovů, 

hormonálních disruptorů, residuí léčiv a pesticidů a dalších polutantů na zdraví člověka a 

živých organismů). 

 

Vazby na výzkumné potřeby 

Oblast výzkumu OV8 má vazby na výzkumné potřeby pro resort MŽP uvedené v Příloze 6 

Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2016–2020 (NP VaVaI 
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2016), která byla schválena usnesením vlády ČR č. 135/2016 a jejíž součástí je seznam 

výzkumných potřeb jednotlivých resortů. 

Z přehledu výzkumných potřeb uvedených v NP VaVaI 2016 pak vycházejí přehledy 

aktuálních výzkumných potřeb pro resort MŽP a prioritních výzkumných potřeb pro resort 

MŽP, které jsou uvedeny v Koncepci VaV MŽP. 

OV8 má vazby na prioritní výzkumné potřeby pro resort MŽP. 

V části Udržitelnost energetiky a materiálových zdrojů je to: 

 Snižování energetické náročnosti a snižování emisí do ovzduší. 

 

V části Prostředí pro kvalitní život, oblasti Přírodní zdroje je to: 

 Odborná podpora pro plánování v oblasti podzemních a povrchových vod a 

pro optimalizaci vodního režimu krajiny. 

 

V části Prostředí pro kvalitní život, oblasti Environmentálně příznivá společnost je to: 

 Vývoj a ověřování technických, metodických a legislativních nástrojů pro hodnocení 

antropogenních dopadů na stav vodního prostředí. 

 

Přehled vazeb dílčích cílů oblasti výzkumu na dílčí cíle Koncepce výzkumu a vývoje 

Ministerstva životního prostředí na léta 2016 až 2025 je uveden v tabulce 48. 

Tabulka 48: Přehled vazeb dílčích cílů oblasti výzkumu na dílčí cíle Koncepce VaV MŽP 

Dílčí cíle Koncepce VaV MŽP na léta 

2018 až 2025 

OV8 

DC8-

1 

DC8-

2 

DC8-

3 

DC8-

4 

DC8-

5 

DC8-

6 

DC8-

7 

DC8-

8 

DC8-

9 

DC8-

10 

Oblast 1. Přírodní zdroje 

Podoblast 1.1: Biodiverzita  

Dílčí cíl 1.1.1 
       

 
  

Dílčí cíl 1.1.2 
       

 
  

Dílčí cíl 1.1.3 
       

 
  

Dílčí cíl 1.1.4 
       

 
  

Dílčí cíl 1.1.5 
       

 
  

Dílčí cíl 1.1.6 
       

 
  

Dílčí cíl 1.1.7 
       

 
  

Podoblast 1.2: Voda 

Dílčí cíl 1.2.1 X X X X X X X X X X 
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Dílčí cíle Koncepce VaV MŽP na léta 

2018 až 2025 

OV8 

DC8-

1 

DC8-

2 

DC8-

3 

DC8-

4 

DC8-

5 

DC8-

6 

DC8-

7 

DC8-

8 

DC8-

9 

DC8-

10 

Dílčí cíl 1.2.2 
       

 
  

Dílčí cíl 1.2.3 
       

 
  

Dílčí cíl 1.2.4 
       

 
  

Dílčí cíl 1.2.5 
       

 
  

Podoblast 1.3: Půda  

Dílčí cíl 1.3.1 
       

 
  

Dílčí cíl 1.3.2 
       

 
  

Dílčí cíl 1.3.3 
       

 
  

Podoblast 1.4: Ovzduší  

Dílčí cíl 1.4.1 
    

X 
  

 
  

Dílčí cíl 1.4.2 
       

 
  

Dílčí cíl 1.4.3 
       

 
  

Podoblast 1.5: Nerostné zdroje a vlivy těžby na životní prostředí  

Dílčí cíl 1.5.1 
   

X 
   

 
  

Dílčí cíl 1.5.2 
       

 
  

Dílčí cíl 1.5.3 
       

 
  

Dílčí cíl 1.5.4 
       

 
  

Oblast 2. Globální změny 

Podoblast 2.1: Metody mitigace a adaptace na globální a lokální změny klimatu 

Dílčí cíl 2.1.1 
       

 
  

Dílčí cíl 2.1.2 
       

 
  

Dílčí cíl 2.1.3 
       

 
  

Dílčí cíl 2.1.4 
       

 
  

Podoblast 2.2: Biogeochemické cykly dusíku a fosforu  

Dílčí cíl 2.2.1 
       

X 
  

Dílčí cíl 2.2.2 
       

 
  

Podoblast 2.3: Nebezpečné látky v životním prostředí  

Dílčí cíl 2.3.1 
  

X 
  

X 
 

X 
  

Dílčí cíl 2.3.2 
       

 
  

Dílčí cíl 2.3.3 
 

X 
     

X 
  

Oblast 3. Udržitelný rozvoj krajiny a lidských sídel 

Podoblast 3.1: Zelená infrastruktura – stabilní struktura krajiny  
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Dílčí cíle Koncepce VaV MŽP na léta 

2018 až 2025 

OV8 

DC8-

1 

DC8-

2 

DC8-

3 

DC8-

4 

DC8-

5 

DC8-

6 

DC8-

7 

DC8-

8 

DC8-

9 

DC8-

10 

Dílčí cíl 3.1.1 
       

 
  

Dílčí cíl 3.1.2 
       

 
  

Podoblast 3.2: Zemědělství a lesnictví  

Dílčí cíl 3.2.1 
       

 
  

Dílčí cíl 3.2.2 
       

 
  

Dílčí cíl 3.2.3 
       

 
  

Podoblast 3.3: Urbanismus a inteligentní lidská sídla  

Dílčí cíl 3.3.1 
       

X 
  

Dílčí cíl 3.3.2 
       

 
  

Dílčí cíl 3.3.3 
       

 
  

Oblast 4. Environmentální technologie a ekoinovace 

Podoblast 4.1: Technologie, techniky a materiály přátelské k životnímu prostředí  

Dílčí cíl 4.1.1 
   

X 
   

 
  

Dílčí cíl 4.1.2 
       

 
  

Podoblast 4.2: Biotechnologie, materiálově, energeticky a emisně efektivní technologie, výrobky a služby  

Dílčí cíl 4.2.1 
       

 
  

Dílčí cíl 4.2.2 
       

 
  

Dílčí cíl 4.2.3 
       

 
  

Podoblast 4.3: Minimalizace tvorby odpadů a jejich opětovné použití a využití  

Dílčí cíl 4.3.1 
   

X 
   

 
  

Dílčí cíl 4.3.2 
   

X X 
  

 
  

Podoblast 4.4: Odstraňování nebezpečných látek – starých škod z životního prostředí  

Dílčí cíl 4.4.1 
       

 
  

Podoblast 4.5: Minimalizace rizik z chemických látek  

Dílčí cíl 4.5.1 X 
      

 
  

Dílčí cíl 4.5.2 
       

 
  

Dílčí cíl 4.5.3 
       

 
  

Oblast 5. Environmentálně příznivá společnost 

Podoblast 5.1: Spotřební vzorce obyvatelstva 

Dílčí cíl 5.1.1 
       

 
  

Podoblast 5.2: Nástroje environmentálně příznivého růstu  

Dílčí cíl 5.2.1 
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8.8.3.1 Vazby oblasti výzkumu na další dokumenty resortu MŽP 

Výzkum přispěje k naplnění předmětu dokumentu Státní politika životního prostředí ČR 

2012–2020, konkrétně je zaměřen na její tematickou oblast 2. (Ochrana klimatu a zlepšení 

kvality ovzduší), jejímiž cíli jsou snižování emisí skleníkových plynů, snížení úrovně 

znečištění ovzduší a efektivní a k přírodě šetrné využívání obnovitelných zdrojů energie a 

zvýšení energetické účinnosti. Výzkum je nezbytný při bilanci produkce skleníkových plynů – 

dosud neexistuje žádná bilance (kromě kalového hospodářství), produkce je stanovována 

pouze jako odhad. 

8.8.4 Vazby oblasti výzkumu na koncepce jiných poskytovatelů 

Vazby oblasti výzkumu na koncepce jiných aktuálních poskytovatelů 

OV8 má vazbu na Koncepci výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva zemědělství na léta 

2016–2022 v klíčové oblasti „Udržitelné hospodaření s přírodními zdroji“, a to na výzkumný 

směr II. (Voda) a jeho prioritní výzkumná témata: 

 i) systémy recyklace a opětovného využití odpadních vod pro zemědělské účely 

včetně navržení vhodných způsobů „předčištění“,  

 k) výzkum eliminace mikropolutantů, pesticidů, reziduí farmak, hormonů a jejich 

metabolitů (včetně vyčíslení ekonomických dopadů), 

 l) výzkum uplatnění nových technologií v oblasti úpravy vod s cílem eliminace či 

odstranění mikropolutantů (včetně vyčíslení ekonomických dopadů),  

 v) efektivní využití a nakládání se srážkovými vodami. 

 

Vazby oblasti výzkumu na koncepce jiných potenciálních poskytovatelů 

Oblast výzkumu OV8 nemá žádné vazby na koncepce jiných potenciálních poskytovatelů. 

8.8.4.1 Vazby oblasti výzkumu na další dokumenty mimo resort MŽP 

OV8 se snaží plnit zejména prioritní cíl VaVaI 1.2.1 (Snížení znečištění z bodových a 

nebodových zdrojů a udržitelné užívání vodních zdrojů), který je součástí podoblasti 1.2 

(Voda) v oblasti 1. (Přírodní zdroje) prioritní oblasti Prostředí pro kvalitní život dokumentu 

Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. 

8.8.5 Společenská relevance oblasti výzkumu 

Výzkum ke snížení emisí znečištění do povrchových vod a efektivnějšího nakládání 

s odpadními vodami povede ke snížení zátěže životního prostředí různými znečišťujícími 

látkami a k lepší možnosti využití živin, energie a dalších využitelných složek odpadních vod. 

Zavádění některých poznatků do praxe bude záležet na ekonomické náročnosti nových 

procesů s tím, že případnou potřebu cíleného odstraňování některých látek bude nutné 

podpořit legislativními změnami. 
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8.8.6 Předpokládané složení týmu v období 2018–2022 

Složení týmu zajišťujícího oblast výzkumu Výzkum v oblasti technologických procesů 

úpravy a čištění vody a recyklace vody v období 2018–2022 je uvedeno v tabulce 49. 

Jmenovité složení týmu bude vždy uváděno ve Specifikaci plnění DKRVO pro rok 2018 a 

ve specifikacích plnění DKRVO pro roky další. 

Tabulka 49: Složení týmu 

Úroveň vzdělání (resp. akademický 

titul, vědecká hodnost) 

Formální 

pozice v rámci 

VO 

Pozice v týmu 

OV 

Přepočtený 

úvazek 

Bakalářský nebo magisterský stupeň 

(Bc., Ing., Mgr., RNDr.), 

postgraduální stupeň (Ph.D., CSc.), 

ostatní (MBA), vědecká hodnost 

(doc.) 

výzkumný 

pracovník 

hlavní řešitel, 

řešitel, laborant, 

technický 

pracovník 

8,175 

Základní, střední, úplné střední, 

Bakalářský nebo magisterský stupeň 

(Bc., Ing., Mgr., RNDr.) 

technický 

pracovník, 

laborant 

technický 

pracovník, 

laborant, vzorkař, 

IT pracovník 

3,100 

Základní, střední, úplné střední, 

Bakalářský nebo magisterský stupeň 

(Bc., Ing., Mgr.) 

režijní 

zaměstnanec 

ekonom, účetní, 

správa IT 0 

Bakalářský stupeň (Bc.) student technická 

podpora 
0 

Celková výše pracovních úvazků uvedená jako FTE (Full Time Equivalent): 11,275 

 

8.8.7 Předpokládané výsledky oblasti výzkumu v období 2018–2022 

Počty předpokládaných výsledků v dané oblasti výzkumu uplatněných v období 2018–2022 

jsou uvedeny v tabulce 50. 
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Tabulka 50: Počty předpokládaných výsledků v oblasti výzkumu 

Druh výsledku dle číselníku RIV 
Počet 

výsledků 

celkem 

Počet v jednotlivých letech 

Kód 

(pod)druhu 

výsledku 

Název (pod)druhu výsledku 2018 2019 2020 2021 2022 

Publikační výsledky 

J Článek v odborném periodiku 34 6 7 6 7 8 

B Odborná kniha       

C Kapitola resp. kapitoly v 

odborné knize 
      

D Článek ve sborníku 6 1 1 2 1 1 

Výsledky aplikovaného výzkumu 

P Patent 
 

     

Z Poloprovoz, ověřená technologie, odrůda, plemeno 

Zpolop (Z/A) Poloprovoz 1  1    

Ztech (Z/B) Ověřená technologie 1   1   

Zodru (Z/C) Odrůda 
 

     

Zplem (Z/D) Plemeno 
 

     

F Výsledky s právní ochranou (užitný vzor, průmyslový vzor) 

Fprum (F/P) Průmyslový vzor 
 

     

Fuzit (F/U) Užitný vzor 1  1    

G Technicky realizované výsledky (prototyp, funkční vzorek) 

Gprot (G/A) Prototyp 1  1    

Gfunk (G/B) Funkční vzorek 
 

     

H Poskytovatelem realizované výsledky (výsledky promítnuté do právních 

předpisů a norem, do směrnic a předpisů nelegislativní povahy závazných v 

rámci kompetence příslušeného poskytovatele) 

Hleg (H/A) Výsledky promítnuté do 

právních předpisů a norem 
      

Hneleg (H/B) Výsledky promítnuté do 

směrnic a předpisů 

nelegislativní povahy 

závazných v rámci 

kompetence příslušného 
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Druh výsledku dle číselníku RIV 
Počet 

výsledků 

celkem 

Počet v jednotlivých letech 

Kód 

(pod)druhu 

výsledku 

Název (pod)druhu výsledku 2018 2019 2020 2021 2022 

poskytovatele 

Hkonc (H/C) Výsledky promítnuté do 

schválených strategických a 

koncepčních dokumentů 

VaVaI orgánů státní nebo 

veřejné správy 

      

N Certifikované metodiky, léčebné postupy, památkové postupy, 

specializované mapy s odborným obsahem 

Nmet (N/A) Uplatněná certifikovaná 

metodika 
      

Nlec (N/B) Léčebný postup       

Npam (N/C) Památkový postup       

Nmap (N/D) Specializovaná mapa s 

odborným obsahem 
      

R Software       

V Výzkumná zpráva obsahující utajované informace nebo souhrnná 

výzkumná zpráva 

Vsouhrn (V/S) Souhrnná výzkumná zpráva       

V (V/U) Výzkumná zpráva obsahující 

utajované informace 
      

Ostatní výsledky 

A Audiovizuální tvorba       

E Uspořádání (zorganizování) 

výstavy 
      

M Uspořádání (zorganizování) 

konference 
      

W Uspořádání (zorganizování) 

workshopu 
2 1   1  

O Ostatní výsledky, které nelze zařadit do žádného z výše uvedených druhů 

výsledku 
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Druh výsledku dle číselníku RIV 
Počet 

výsledků 

celkem 

Počet v jednotlivých letech 

Kód 

(pod)druhu 

výsledku 

Název (pod)druhu výsledku 2018 2019 2020 2021 2022 

  Prezentace na mezinárodních 

konferencích 
1 1     

  Prezentace na národních 

konferencích 
13 3 3 2 2 3 

 

8.8.8 Dílčí cíle DKRVO pro danou oblast výzkumu a kontrolovatelné cíle 

pro jednotlivé roky na období 2018–2022 

V rámci oblasti výzkumu Výzkum v oblasti technologických procesů úpravy a čištění 

vody a recyklace vody byly stanoveny následující dílčí cíle a jejich garanti. 

DC8-1 Výzkum technologií čištění městských odpadních vod Ing. Jiří Kučera 

DC8-2 Výzkum výskytu a transformace specifických znečišťujících 
látek v odpadních vodách 

Ing. Miroslav Váňa 

DC8-3 Hygienická rizika v souvislosti s odpadními vodami RNDr. Dana 
Baudišová, Ph.D. 

DC8-4 Výzkum získávání surovin a energie z odpadních vod RNDr. Josef Fuksa, 
CSc. 

DC8-5 Výzkum v oblasti emisí do ovzduší z městských čistíren 
odpadních vod a produkce skleníkových plynů 

Ing. Lenka 
Matoušová 

DC8-6 Výzkum v oblasti segregace jednotlivých proudů 
splaškových odpadních vod a nakládání s nimi 

Mgr. Lada 
Stejskalová 

DC8-7 Výzkum v oblasti zkoušení účinnosti vodohospodářských 
zařízení 

Ing. Jana Čapková 

DC8-8 Výzkum extenzivních (přírodních) způsobů čištění 
odpadních vod a umělých mokřadů se zaměřením na 
odstraňování dusíku a fosforu 

Ing. Miloš 
Rozkošný, Ph.D. 

DC8-9 Výzkum nakládání se srážkovými vodami odváděnými 
dešťovou kanalizací včetně odstraňování specifických 
polutantů 

Ing. Jiří Kučera 

DC8-10 Výzkum a ověřování technologií úpravy vody Ing. Miroslav Váňa 

 

8.8.8.1 Dílčí cíl: Výzkum technologií čištění městských odpadních vod 

Dílčí cíl DC8-1 bude zaměřen na výzkum související s technologiemi čištění městských 

odpadních vod. Studovány budou otázky změn složení městských odpadních vod v závislosti 

např. na klimatických podmínkách, charakteru kanalizace apod. Pozornost bude věnována 
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výzkumu maximální dosažitelné účinnosti (nejnižších garantovatelných hodnot) různých 

uspořádání ČOV za běžného provozu a výzkumu provozních možností maximálního 

omezení vypouštění znečišťujících látek ve specifických případech (např. v období 

minimálních průtoků v tocích). Dále bude řešeno čištění odpadních vod ze zdrojů s výrazně 

proměnným zatížením. 

 

Kontrolovatelné cíle 

Kontrolovatelnými cíli v rámci stanoveného dílčího cíle jsou: 

2018 Výzkumná zpráva; publikace 

2019 Výzkumná zpráva; prezentace na konferenci 

2020 Výzkumná zpráva; publikace 

2021 Výzkumná zpráva; prezentace na konferenci 

2022 Výzkumná zpráva; publikace 

 

8.8.8.2 Dílčí cíl: Výzkum výskytu a transformace specifických znečišťujících látek 

v odpadních vodách 

V rámci dílčího cíle DC8-2 budou řešeny otázky výskytu a transformace specifických 

znečišťujících látek v odpadních vodách, se zaměřením na městské odpadní vody. 

Specifickými znečišťujícími látkami se rozumí mikropolutanty, zejména látky označované 

jako PPCP, a dále nelegální drogy. Tyto látky nejsou v provozech ČOV rutinně sledovány, 

v odpadních vodách se však vyskytují a ovlivňují kvalitu povrchových vod, do nichž jsou 

odpadní vody vypouštěny. Řešení bude zaměřeno nejen na charakterizaci výskytu těchto 

látek v odpadních vodách, ale i na možnosti jejich řízeného odstraňování při procesu čištění 

odpadních vod, ať již optimalizací stávajících technologií, či návrhem dalších 

technologických stupňů. 

 

Kontrolovatelné cíle 

Kontrolovatelnými cíli v rámci stanoveného dílčího cíle jsou: 

2018 Článek v neimpaktovaném recenzovaném periodiku 

2019 Poloprovoz 

2020 Prototyp; užitný vzor 

2021 Článek v odborném periodiku 

2022 Prezentace na konferenci 
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8.8.8.3 Dílčí cíl: Hygienická rizika v souvislosti s odpadními vodami 

Odpadní vody obsahují velké množství hygienicky významných mikroorganismů, které 

mohou přispívat ke znečišťování prostředí patogeny. Dílčí cíl DC8-3 by měl zahrnovat 

komplexní výzkum (výskyt, eliminace, šíření) bakterií, a to nejenom indikátorů 

(termotolerantní (fekální) koliformní bakterie E. coli a intestinální enterokoky), ale i vybraných 

patogenů vyskytujících se (případně množících se) v odpadních vodách, jako jsou 

salmonely, klostridia, kampylobaktery, listerie a další. Tento výzkum by měl přispět nejen 

ke snížení kontaminace vodního prostředí nežádoucími mikroorganismy, ale i výzkumem 

hygienických rizik při znovuvyužití odpadních vod a při pracích v uzavřených prostorech 

čistíren odpadních vod (kontaminace povrchů, vzduch – aerosoly apod.).  

 

Kontrolovatelné cíle 

Kontrolovatelnými cíli v rámci stanoveného dílčího cíle jsou: 

2018 Zhodnocení výsledků doposud dosažených v této zájmové oblasti, včetně 
zhodnocení výsledků a významu jednotlivých skupin hygienicky významných bakterií 
– indikátorů i patogenů v odpadních a čištěných odpadních vodách (včetně vod 
určených k recyklaci); příprava projektu týkajícího se výzkumu mikrobiální 
kontaminace v uzavřených prostorech čistíren odpadních vod 

2019 Na základě získaných projektů, případně dalších možností, sběr dat (výsledky 
mikrobiologických analýz) týkajících se mikrobiální kontaminace v  čistírnách 
odpadních vod, mikrobiálního znečištění biologicky čištěných odpadních vod (včetně 
vod šedých); prezentace získaných výsledků 

2020 Doplnění, hodnocení a publikace dříve získaných výsledků 

2021 Doplnění, hodnocení a publikace dříve získaných výsledků 

2022 Sumarizace a publikace všech získaných výsledků 

 

8.8.8.4 Dílčí cíl: Výzkum získávání surovin a energie z odpadních vod 

Cílem dílčího cíle DC8-4 je: 

 výzkum produkce a odstraňování metanu v čistírnách odpadních vod – jako zdroje 

energie a 

 výzkum odstraňování fosforu ve formě využitelné jako hnojivo. 

 

Produkty čistíren odpadních vod jsou v zásadě tři: vyčištěná odpadní voda, kal (či biomasa) 

a plyny (methan a oxid uhličitý). Pro komunální ČOV je kromě snížení obsahu organických 

látek v odpadní vodě zásadní snižování koncentrace fosforu jako základního eutrofizačního 

faktoru. Zdroje fosforu pro průmysl a zemědělství se navíc tenčí, fosfor se perspektivně stává 

strategickou surovinou a jeho recyklace je proto nanejvýš žádoucí. Produkce fosforu z ČOV 

se běžně odhaduje na úrovni 20 % spotřeby v zemědělství. Standardní čistírny odpadních 

vod používají chemické srážení fosforu, které ovšem není optimální pro další využití jako 

hnojiva, protože fosfor je v produktu velmi pevně vázán. Je proto nutné zkoumat alternativní 
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postupy zaměřené na recyklaci fosforu, zejména kombinaci biologických postupů akumulace 

fosforu do biomasy a tvorby struvitu. Další možnou cestou recyklace fosforu je oddělený sběr 

moče, ze které se přímo produkuje struvit (fosforečnan hořečnato-amonný), který je rovnou 

využitelný jako hnojivo apod. Moč je také hlavním zdrojem farmak, drog apod. v odpadních 

vodách a oddělený sběr může usnadnit jejich eliminaci.  

Energii lze v ČOV získávat třemi způsoby:  

1. biologickými články (zatím na úrovni teoretického výzkumu),  

2. spalováním kalu – úplným, nebo částečnou karbonizací na tzv. biochar a dále  

3. spalováním methanu.  

 

Spálením kalu se také eliminují specifické organické polutanty a produkt může být aplikován 

do životního prostředí. Biochar slouží jako sorbent pro další čištění odpadních vod nebo jako 

složka zlepšující jakost půdy. Pro efektivní energetické využití methanu je nutno zavést jeho 

efektivní sběr, čištění a měření produkce v jednotlivých úsecích ČOV. Efektivní sběr 

methanu představuje zároveň efektivní ochranu atmosféry před tímto skleníkovým plynem. 

Další riziko pro atmosféru představuje oxid dusný vznikající při denitrifikaci. Jeho produkce 

může být indikována a kontrolována současně s produkcí methanu. 

Výzkum povede k optimalizaci procesů v ČOV vzhledem k recyklaci biogenních prvků 

a energetické nezávislosti, a to bez omezení primární funkce ochrany povrchových a 

podzemních vod. 

 

Kontrolovatelné cíle 

Kontrolovatelnými cíli v rámci stanoveného dílčího cíle jsou: 

2018 Zhodnocení stavu řešení problematiky v odborné literatuře a dostupné technické 
dokumentaci (patenty apod.) 

2019 Publikace výsledků rešeršní práce; shromáždění aktuálních přístupů k řešení v ČR 
a získávání dat o produkci methanu a fosforu v ČOV 

2020 Experimentální ověřování vybraných postupů; měření a bilancování provozu ČOV; 
publikace výsledků; experimentální měření a zpracování bilancí; zjišťování možností 
komerčního využití/odběru produktů (využitelný fosfor, energie) 

2021 Pokračování činností prováděných v roce 2020 

2022 Syntéza výsledků a publikace 

 

8.8.8.5 Dílčí cíl: Výzkum v oblasti emisí do ovzduší z městských čistíren odpadních 

vod a produkce skleníkových plynů 

Předmětem dílčího cíle DC8-5 bude zhodnocení produkce skleníkových plynů (oxid uhličitý, 

methan a oxid dusný) při čištění komunálních odpadních vod v jednotlivých technologických 

stupních popř. technologiích čištění odpadních vod. Dalším předmětem prací bude stanovení 



 

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce 

Dlouhodobá koncepce rozvoje výzkumné organizace na období 2018–2022 

Oblasti výzkumu zajišťované jednotlivými výzkumnými týmy výzkumné organizace 

v období 2018–2022 

 

 

Stránka 241 z 357 

příspěvku produkce methanu a oxidu dusného z ČOV k celkové produkci skleníkových plynů 

v ČR. Cílem je navrhnout opatření vedoucí ke snížení produkce těchto plynů nebo možnosti 

jejich využití úpravou současných technologií. Problematika nebyla dosud dostatečně 

řešena. 

 

Kontrolovatelné cíle 

Kontrolovatelnými cíli v rámci stanoveného dílčího cíle jsou: 

2018 Literární rešerše; výběr vhodných ČOV pro měření produkce plynů; příprava odborné 
publikace; podání návrhu projektu do vhodné veřejné soutěže, pokud bude vypsána 

2019 Měření produkce plynů na reálných ČOV; zahájení řešení projektu, pokud bude 
úspěšně přijat; publikační činnost 

2020 Ověření technických možností jímání plynů vznikajících sekundárně při čištění OV a 
jejich následné využití; průběžné vyhodnocování terénních měření; bilance produkce 
plynů; publikační činnost  

2021 Příprava metodických materiálů bilanci plynů vznikajících při čištění komunálních 
odpadních vod a příprava standardních postupů pro jejich vzorkování; publikační 
činnost  

2022 Zpracování metodiky pro vzorkování a bilanci plynů vznikajících při čištění 
komunálních odpadních vod; prezentace výsledků na odborném semináři/konferenci. 

 

8.8.8.6 Dílčí cíl: Výzkum v oblasti segregace jednotlivých proudů splaškových 

odpadních vod a nakládání s nimi 

Segregace jednotlivých proudů splaškových odpadních vod na tzv. černé vody, šedé vody 

a žluté vody umožňuje jejich efektivnější samostatné zpracování a odstranění znečišťujících 

látek, resp. přeměnu těchto vod na druhotně využitelné materiály (hnojiva apod.). Vyčištěné 

odpadní vody je poté možné užívat k dalším vhodným účelům, např. vyčištěné šedé vody 

ke splachování na záchodech. Ani vyčištěné odpadní vody však právně neztrácejí charakter 

odpadní vody. Oddělené shromažďování jednotlivých proudů odpadních vod i 

znovuvyužívání vyčištěné vody v domech vyžaduje úpravu infrastruktury (dvojí, případně 

ještě složitější rozvody) a je třeba důkladně zvažovat ekonomickou výhodnost, resp. 

přijatelnost takových nákladů. Výzkum v rámci dílčího cíle DC8-6 bude zaměřen na řešení 

uvedené problematiky z technologického hlediska s přihlédnutím k úvahám o nákladnosti 

jednotlivých řešení. 

 

Kontrolovatelné cíle 

Kontrolovatelnými cíli v rámci stanoveného dílčího cíle jsou: 

2018 Výzkumná zpráva; prezentace na konferenci 

2019 Výzkumná zpráva; publikace 

2020 Výzkumná zpráva; prezentace na konferenci 
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2021 Výzkumná zpráva; publikace 

2022 Výzkumná zpráva; prezentace na konferenci 

 

8.8.8.7 Dílčí cíl: Výzkum v oblasti zkoušení účinnosti vodohospodářských zařízení 

Domovní čistírny odpadních vod, lapáky tuků a odlučovače lehkých kapalin jsou nejen 

vodními díly, ale rovněž výrobky, jejichž vlastnosti (účinnost čištění, účinnost odstranění látky 

apod.) se předem zkoušejí za podmínek definovaných harmonizovanými evropskými 

technickými normami. VÚV TGM, v.v.i., provozuje akreditovanou zkušební laboratoř, v níž 

probíhají zkoušky účinnosti různých výrobků (vodohospodářských zařízení), a má tak bohaté 

zkušenosti z této oblasti. V rámci řešení dílčího cíle DC8-7 budou zobecněny zkušenosti 

ze zkoušení různých zařízení (vhodnost zkušebních metod, využitelnost výsledků pro další 

rozhodování vodoprávních úřadů apod.) a budou podle potřeby navrženy změny zkušebních 

postupů. 

 

Kontrolovatelné cíle 

Kontrolovatelnými cíli v rámci stanoveného dílčího cíle jsou: 

2018 Uspořádání (zorganizování) workshopu 

2019 Prezentace na konferenci 

2020 Publikace v neimpaktovaném recenzovaném periodiku 

2021 Uspořádání (zorganizování) workshopu 

2022 Prezentace na konferenci 

 

8.8.8.8 Dílčí cíl: Výzkum extenzivních (přírodních) způsobů čištění odpadních vod a 

umělých mokřadů se zaměřením na odstraňování dusíku a fosforu 

V menších zdrojích znečištění lze využít i extenzivní způsoby čištění odpadních vod, zvláště 

v případech, kdy tyto vody mají v důsledku stavu kanalizace nízké koncentrace 

znečišťujících látek. Výzkum této oblasti v rámci dílčího cíle DC8-8 naváže na dosavadní 

rozsáhlé výzkumné práce řešitelského týmu. 

 

Kontrolovatelné cíle 

Kontrolovatelnými cíli v rámci stanoveného dílčího cíle jsou: 

2018 Práce na vývoji inovativních zařízení pro čištění/dočištění odpadních vod na bázi 
extenzivních technologií; realizace inovativního poloprovozního zařízení pro čištění / 
dočištění odpadních vod na bázi extenzivních technologií 

2019 Zpracování poznatků z výzkumu extenzivních technologií a uplatnění umělých 
mokřadů pro čištění vod v projektech VÚV TGM; publikační činnost; práce na vývoji 
inovativních zařízení pro čištění/dočištění odpadních vod na bázi extenzivních 
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technologií; podání přihlášky užitného vzoru inovativního zařízení 
pro čištění/dočištění odpadních vod na bázi extenzivních technologií, zpracování 
podkladové dokumentace 

2020 Prezentace výsledků výzkumu daného tématu na konferencích, seminářích nebo 
workshopech 

2021 Zpracování poznatků z výzkumu extenzivních technologií a uplatnění umělých 
mokřadů pro čištění vod v projektech VÚV TGM; publikační činnost 

2022 Zpracování poznatků z výzkumu extenzivních technologií a uplatnění umělých 
mokřadů pro čištění vod v projektech VÚV TGM; publikační činnost; prezentace 
výsledků výzkumu daného tématu na konferencích, seminářích nebo workshopech 

 

8.8.8.9 Dílčí cíl: Výzkum nakládání se srážkovými vodami odváděnými dešťovou 

kanalizací včetně odstraňování specifických polutantů 

Vody odváděné ze zpevněných ploch dešťovou kanalizací nejsou považovány za odpadní 

vody, pokud jsou předčištěny postupy předepsanými prováděcími předpisy ke stavebnímu 

zákonu. Jde zejména o odstranění lehkých kapalin (ropných látek) z ploch parkovišť. 

Odváděné srážkové vody však obsahují určité množství znečišťujících látek a je třeba jim 

věnovat patřičnou pozornost. V současné době je např. na evropské úrovni diskutována 

otázka vnosu polyaromatických uhlovodíků do povrchových vod splachy z komunikací. Dílčí 

cíl DC8-9 se bude komplexně věnovat problematice znečištění vod v dešťové kanalizaci a 

možnosti odstraňování některých specifických látek. 

 

Kontrolovatelné cíle 

Kontrolovatelnými cíli v rámci stanoveného dílčího cíle jsou: 

2018 Shromáždění dostupných podkladů; aktualizace literární rešerše 

2019 Výzkumná zpráva; prezentace na konferenci 

2020 Výzkumná zpráva; článek v odborném periodiku 

2021 Výzkumná zpráva; prezentace na konferenci 

2022 Výzkumná zpráva; článek v odborném periodiku 

 

8.8.8.10 Dílčí cíl: Výzkum a ověřování technologií úpravy vody 

Dílčí cíl DC8-10 bude zaměřen na výzkum související s technologiemi výroby pitné vody se 

zvláštním důrazem na změny a výskyt mikropolutantů v surové vodě a možnosti jejich 

odstraňování úpravárenskými technologiemi. V koordinaci s dalšími dílčími cíli budou 

studovány otázky možné kontaminace podzemních zdrojů pitné vody při vsakování 

povrchové vody mikropolutanty a dalšími látkami antropogenního původu. 

Součástí předmětu výzkumu budou i otázky vlivu dopravy pitné vody na její kvalitu. 
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Kontrolovatelné cíle 

Kontrolovatelnými cíli v rámci stanoveného dílčího cíle jsou: 

2018 Výzkumná zpráva; článek v odborném periodiku 

2019 Výzkumná zpráva; prezentace na konferenci 

2020 Výzkumná zpráva; článek v odborném periodiku 

2021 Výzkumná zpráva; prezentace na konferenci 

2022 Výzkumná zpráva; článek v odborném periodiku 
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8.9 Oblast výzkumu 9: Výzkum v oblasti hospodaření s odpady a obaly 

Obor vědy a výzkumu 

Zařazení oblasti výzkumu podle klasifikace oborů OECD Fields of Research and 

Development (FRASCATI manuál 2015) je následující: 

Vědní oblast – širší 
klasifikace: 

Fields of Research and Development (FORD) – klasifikace 
druhé úrovně: 

1. Přírodní vědy (Natural 
Sciences) 

1.5. Vědy o zemi a příbuzné vědy životního prostředí (Earth and 
related environmental sciences) 

 

8.9.1 Popis oblasti výzkumu 

V současnosti se předpokládá, že zhruba 80 % všech vyprodukovaných odpadů lze využít. 

Dne 14. 3. 2017 byly v Evropském parlamentu schváleny cíle k oběhovému hospodářství, 

které směřují k maximálnímu využití odpadů jako zdroje jak materiálového, tak energetického 

a s ním související minimalizaci skládkování. Pokud jde o komunální odpady, je 

v současnosti k dispozici zhruba 5 milionů tun KO, ze kterých jsme schopni využívat kolem 

35 % materiálově a 11 % energeticky a 47 % (2,6 milionů tun) je skládkováno. V rámci 

balíčku k oběhovému hospodářství evropský parlament představil cíle, podle kterých bychom 

měli v roce 2030 dosáhnout míry recyklace až 70 % z celkového množství komunálních 

odpadů, u obalů 80 % (velká výzva pro obaláře, pro ty co uvádějí výrobky na trh). Cílem 

ve věci skládkování je 5 nebo 10 % odpadů, které budeme moci skládkovat. Dalšími cíli, 

které již byly zapracovány do Plánu odpadového hospodářství pro období 2015–2024, jsou: 

 do roku 2020 minimálně 50 % hmotnosti opětovně využít a recyklovat papír, plast, 

kov a sklo, snížit podíl skládkované biologicky rozložitelné složky komunálního 

odpadu,  

 do roku 2024 zvýšit recyklaci na 60 %, energetické využití na 28 %.  

 

Oblast se dlouhodobě zabývá řešením problematiky předcházení, vzniku a využití odpadů. 

Snaží se plnit strategické cíle, kterými jsou předcházení vzniku odpadů, využívání odpadů 

jako druhotných surovin s maximalizací jejich recyklace, materiálně/energetické využívání, 

minimalizace skládkování a přechod na oběhové hospodářství.  

Pro plnění strategie odpadového hospodářství monitoruje skutečné vlastnosti odpadů, 

možnosti a dostupnost stávajících a nově vyvíjených technologií jak pro recyklaci, tak i 

pro materiálové a energetické využívání odpadů. Neoddělitelnou součástí je sledování 

vývoje nakládání s odpady a s ním související legislativy v EU a ve světě. V rámci prací 

budou vytvářeny podklady k zajištění cílů vycházejících z Koncepce výzkumu a vývoje 

Ministerstva životního prostředí na léta 2016 až 2025 a dále z Plánu odpadového 

hospodářství ČR 2015–2024, Politiky druhotných surovin ČR, balíčku EK k oběhovému 

hospodářství a dalších strategických dokumentů oblasti. 
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8.9.2 Nejvýznamnější výsledky dosažené v dané oblasti v letech 2012–2016 

Přehled nejvýznamnějších výsledků dosažených v období 2012–2016 v dané oblasti 

výzkumu je uveden v tabulce 51. 

Tabulka 51: Nejvýznamnější výsledky dosažené v období 2012–2016 v dané oblasti 
výzkumu 

Kód výsledku z RIV 

Kód 

druhu 

výsledku 

Název výsledku v původním jazyce výsledku 
Rok 

uplatnění 

RIV/00020711:_____/15:00004201 B 
Komínové vodojemy. Funkce, konstrukce, 

architektura 
2015 

RIV/00020711:_____/15:00004202 B Komínové vodojemy. Situace, hodnoty, možnosti. 2015 

RIV/00020711:_____/15:00004195 D 
Zákaz ukládání recyklovatelných a využitelných 

odpadů na skládky 
2015 

RIV/00020711:_____/14:00004007 D 
Možnosti nakládání s kaly z malých ČOV a 

příslušná legislativa 
2014 

RIV/00020711:_____/14:00004082 H 
Podklad pro novelizaci vyhlášky č. 352/2005 k 

evidenci OEEZ (vyhláška č.200/2014 Sb.) 
2014 

RIV/00020711:_____/14:00003993 N 
Metodika pro řešení neoprávněného nakládání s 

odpady 
2014 

RIV/00020711:_____/13:00003837 D 
Různé přístupy k hodnocení biologicky 

rozložitelných výrobků a odpadů 
2013 

RIV/00020711:_____/13:00003823 D Využití biologicky rozložitelných odpadů 2013 

RIV/00020711:_____/12:00003632 D Cíle POH ČR pro nakládání s BRO a BRKO 2012 

RIV/00020711:_____/12:00003595 D 
Kritéria pro stanovení konce stavebního a 

demoličního odpadu 
2012 

 

8.9.3 Vazby oblasti výzkumu na Koncepci VaV MŽP 

Vazby na dílčí cíle 

OV9 má vazbu na Koncepci výzkumu a vývoje Ministerstva životního prostředí na léta 2016 

až 2025, a to na dílčí cíle 1.5.1 (Posílení udržitelnosti zásobování nerostnými surovinami) a 

1.5.2 (Prohloubení znalostí o surovinovém potenciálu ČR a jeho zákonitostech) v podoblasti 

1.5 (Nerostné zdroje a vlivy těžby na životní prostředí), dílčí cíl 4.1.1 (Technologie a výrobky 

zvyšující celkovou účinnost využití primárních zdrojů) v podoblasti 4.1 (Technologie, techniky 

a materiály přátelské k životnímu prostředí), dílčí cíle 4.3.1 (Nové recyklační technologie, 

jejichž výstupem jsou látky srovnatelné kvalitou s výchozími surovinami) a 4.3.2 (Nové 

efektivní postupy energetického využití odpadů s minimalizací negativních dopadů na ŽP) 

v podoblasti 4.3 (Minimalizace tvorby odpadů a jejich opětovné použití a využití), dílčí cíl 

4.5.1 (Technologie pro minimalizaci rizik POPs, toxických kovů, hormonálních disruptorů, 

residuí léčiv a pesticidů a dalších polutantů na zdraví člověka a živých organismů) 
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v podoblasti 4.5 (Minimalizace rizik z chemických látek) a dílčí cíl 5.1.1 (Vyvinout účinné 

postupy ke změně spotřebního chování ve směru minimalizace dopadů spotřeby na stabilní 

fungování přírodních zdrojů a ekosystémové služby) v podoblasti 5.1 (Spotřební vzorce 

obyvatelstva). 

 

Vazby na výzkumné potřeby 

OV9 má vazby na výzkumné potřeby pro resort MŽP uvedené v Příloze 6 Národní politiky 

výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2016–2020 (NP VaVaI 2016), která byla 

schválena usnesením vlády ČR č. 135/2016 a jejíž součástí je seznam výzkumných potřeb 

jednotlivých resortů. 

Z přehledu výzkumných potřeb uvedených v NP VaVaI 2016 pak vycházejí přehledy 

aktuálních výzkumných potřeb pro resort MŽP a prioritních výzkumných potřeb pro resort 

MŽP, které jsou uvedeny v Koncepci VaV MŽP. 

OV9 má vazby na prioritní výzkumné potřeby pro resort MŽP. 

V části Udržitelnost energetiky a materiálových zdrojů je to: 

 Výzkum a inovace v oblasti oběhového hospodářství. 

 

V části Prostředí pro kvalitní život, oblasti Přírodní zdroje jsou to: 

 Podpora, ochrana, šetrné a efektivní využívání surovinových zdrojů a podzemních 

vod v návaznosti na poznatky ze studia vývoje a stavby zemské kůry a využívání 

druhotných surovin, 

 Trvale udržitelné zajištění mimoprodukčních a produkčních funkcí půdy. 

 

V části Bezpečná společnost je to: 

 Vytvoření nástrojů a technologií k identifikaci, sledování, predikci, prevenci a 

snižování rizika krizových situací (katastrof) antropogenního a přírodního původu a 

monitorování jejich dopadů. 

 

OV9 má vazby na aktuální výzkumné potřeby pro resort MŽP. 

V části Udržitelnost energetiky a materiálových zdrojů jsou to: 

 Návrh nástrojů – metodik pro naplňování opatření strategických dokumentů v oblasti 

odpadů, ochrany ovzduší, klimatu a vod, 

 Vývoj environmentálně šetrných technologií a postupy při těžbě, dopravě 

a zpracování surovin a náhradě primárních zdrojů druhotnými zdroji ve vazbě 

na strategické dokumenty v oblasti odpadů a oběhového hospodářství, 

 Výzkum a inovace v oblasti oběhového hospodářství. 
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V části Prostředí pro kvalitní život, oblasti Přírodní zdroje jsou to: 

 Podpora, ochrana, šetrné a efektivní využívání surovinových zdrojů a podzemních 

vod v návaznosti na poznatky ze studia vývoje a stavby zemské kůry a využívání 

druhotných surovin. 

 Zajištění odborných podkladů pro ochranu půdy z hlediska zachování biologických, 

fyzikálních a chemických vlastností půdy v návaznosti na zlepšení kvality půdy a 

obnovu jejích funkcí. 

 Odborná podpora (dokumentace, inventarizace, sledování, analýza dat a syntéza 

nových poznatků) pro středně a dlouhodobé hodnocení stavu a vlivu změn na složky 

životního prostředí, přírodní zdroje a krajinu, 

 Výzkum zaměřený na přírodní hodnoty spojený se zajištěním poznatků a odborných 

podkladů pro efektivní ochranu přírody, zejména pro: 

o zajištění závazků ČR vyplývajících z mezinárodních smluv a úmluv. 

 

V části Bezpečná společnost je to: 

 Vytvoření metodik a nástrojů k identifikaci, hodnocení a prevenci antropogenních 

rizik. 

 

Přehled vazeb dílčích cílů oblasti výzkumu na dílčí cíle Koncepce výzkumu a vývoje 

Ministerstva životního prostředí na léta 2016 až 2025 je uveden v tabulce 52. 

Tabulka 52: Přehled vazeb dílčích cílů oblasti výzkumu na dílčí cíle Koncepce VaV MŽP 

Dílčí cíle Koncepce VaV MŽP na léta 2018 až 2025 
OV9 

DC9-1 DC9-2 DC9-3 DC9-4 DC9-5 

Oblast 1. Přírodní zdroje 

Podoblast 1.1: Biodiverzita  

Dílčí cíl 1.1.1 
     

Dílčí cíl 1.1.2 
     

Dílčí cíl 1.1.3 
     

Dílčí cíl 1.1.4 
     

Dílčí cíl 1.1.5 
     

Dílčí cíl 1.1.6 
     

Dílčí cíl 1.1.7 
     

Podoblast 1.2: Voda 

Dílčí cíl 1.2.1 
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Dílčí cíle Koncepce VaV MŽP na léta 2018 až 2025 
OV9 

DC9-1 DC9-2 DC9-3 DC9-4 DC9-5 

Dílčí cíl 1.2.2 
     

Dílčí cíl 1.2.3 
     

Dílčí cíl 1.2.4 
     

Dílčí cíl 1.2.5 
     

Podoblast 1.3: Půda  

Dílčí cíl 1.3.1 
     

Dílčí cíl 1.3.2 
     

Dílčí cíl 1.3.3 
     

Podoblast 1.4: Ovzduší  

Dílčí cíl 1.4.1 
     

Dílčí cíl 1.4.2 
     

Dílčí cíl 1.4.3 
     

Podoblast 1.5: Nerostné zdroje a vlivy těžby na životní prostředí  

Dílčí cíl 1.5.1 
 

X X 
  

Dílčí cíl 1.5.2 
 

X 
   

Dílčí cíl 1.5.3 
     

Dílčí cíl 1.5.4 
     

Oblast 2. Globální změny 

Podoblast 2.1: Metody mitigace a adaptace na globální a lokální změny klimatu 

Dílčí cíl 2.1.1 
     

Dílčí cíl 2.1.2 
     

Dílčí cíl 2.1.3 
     

Dílčí cíl 2.1.4 
     

Podoblast 2.2: Biogeochemické cykly dusíku a fosforu  

Dílčí cíl 2.2.1 
     

Dílčí cíl 2.2.2 
     

Podoblast 2.3: Nebezpečné látky v životním prostředí  

Dílčí cíl 2.3.1 
     

Dílčí cíl 2.3.2 
     

Dílčí cíl 2.3.3 
     

Oblast 3. Udržitelný rozvoj krajiny a lidských sídel 

Podoblast 3.1: Zelená infrastruktura – stabilní struktura krajiny  

Dílčí cíl 3.1.1 
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Dílčí cíle Koncepce VaV MŽP na léta 2018 až 2025 
OV9 

DC9-1 DC9-2 DC9-3 DC9-4 DC9-5 

Dílčí cíl 3.1.2 
     

Podoblast 3.2: Zemědělství a lesnictví  

Dílčí cíl 3.2.1 
     

Dílčí cíl 3.2.2 
     

Dílčí cíl 3.2.3 
     

Podoblast 3.3: Urbanismus a inteligentní lidská sídla  

Dílčí cíl 3.3.1 
     

Dílčí cíl 3.3.2 
     

Dílčí cíl 3.3.3 
     

Oblast 4. Environmentální technologie a ekoinovace 

Podoblast 4.1: Technologie, techniky a materiály přátelské k životnímu prostředí  

Dílčí cíl 4.1.1 
   

X 
 

Dílčí cíl 4.1.2 
     

Podoblast 4.2: Biotechnologie, materiálově, energeticky a emisně efektivní technologie, výrobky a služby  

Dílčí cíl 4.2.1 
     

Dílčí cíl 4.2.2 
     

Dílčí cíl 4.2.3 
     

Podoblast 4.3: Minimalizace tvorby odpadů a jejich opětovné použití a využití  

Dílčí cíl 4.3.1 
 

X X 
  

Dílčí cíl 4.3.2 
 

X X X 
 

Podoblast 4.4: Odstraňování nebezpečných látek – starých škod z životního prostředí  

Dílčí cíl 4.4.1 
     

Podoblast 4.5: Minimalizace rizik z chemických látek  

Dílčí cíl 4.5.1 
    

X 

Dílčí cíl 4.5.2 
     

Dílčí cíl 4.5.3 
     

Oblast 5. Environmentálně příznivá společnost 

Podoblast 5.1: Spotřební vzorce obyvatelstva 

Dílčí cíl 5.1.1 X 
    

Podoblast 5.2: Nástroje environmentálně příznivého růstu  

Dílčí cíl 5.2.1 
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8.9.3.1 Vazby oblasti výzkumu na další dokumenty resortu MŽP 

V rámci prací budou vytvářeny podklady k zajištění cílů vycházejících z Plánu odpadového 

hospodářství ČR 2015–2024, Politiky druhotných surovin ČR, balíčku EK k oběhovému 

hospodářství a dalších strategických dokumentů oblasti. 

 

8.9.4 Vazby oblasti výzkumu na koncepce jiných poskytovatelů 

Vazby oblasti výzkumu na koncepce jiných aktuálních poskytovatelů 

Oblast výzkumu OV9 nemá žádné vazby na koncepce jiných aktuálních poskytovatelů. 

 

Vazby oblasti výzkumu na koncepce jiných potenciálních poskytovatelů 

OV9 má vazbu na Koncepci výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva zemědělství na léta 

2016–2022 v klíčové oblasti „Udržitelné hospodaření s přírodními zdroji“, a to na výzkumný 

směr I. (Půda) a jeho prioritní výzkumná témata: 

 q) výzkum zátěže půd cizorodými látkami s novými typy kontaminantů s důrazem 

na jejich ovlivňování základních funkcí půdy a vstup do potravního řetězce, 

 s) řešení bezpečného využití alternativních zdrojů organické hmoty a makroprvků 

na zemědělských půdách. 

 

8.9.5 Společenská relevance oblasti výzkumu 

Výsledky oblasti výzkumu OV9 budou vytvářeny s cílem jejich využití jak na trhu, tak i 

v oblasti zvýšení kvality života mimo tržní mechanismy. Budou navrhovány nástroje 

environmentálně příznivého růstu a inovativních nástrojů ochrany životního prostředí. 

Množství výsledků a jejich přenos do praxe bude odpovídat logice řešených projektů, 

poptávce a požadavkům potenciálních aplikačních subjektů, kterými mohou být jak 

podnikatelské subjekty, tak i všechny instituce veřejné správy v ČR, podřízené organizace, 

úřadem zřizované organizace, neziskové organizace atd. Zamýšlené aktivity oblasti výzkumu 

budou řešeny od počátku s jasným aplikačním subjektem, se kterým budou práce průběžně 

konzultovány. Tak bude zajištěna maximální využitelnost výsledků v praxi. 

Výzkumná oblast zamýšlí zejména aplikační výzkum s výsledky využívanými zejména mimo 

akademické subjekty. Přenos znalostí bude zabezpečen minimálně prezentacemi 

na odborných konferencích a publikační činností v recenzovaných periodikách. Výsledky 

OV9 přispějí k výraznému zvýšení množství a kvality nových poznatků aplikovaného 

výzkumu v oblasti ochrany a tvorby životního prostředí, jejíž důležitou součástí je též 

environmentálně příznivé nakládání s odpady a předcházení jejich vzniku. Efektivní využití 

přírodních zdrojů nebo jejich náhrada druhotnými surovinami podmíněná znalostmi a garancí 

jejich vlastností a kvality má přínos jak ekonomický (úspora nákladů), tak i sociální (pracovní 

příležitosti). V rámci řešené problematiky a podle rozsahu dílčích cílů je možnost zapojování 

studentů do výzkumné činnosti. 
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8.9.6 Předpokládané složení týmu v období 2018–2022 

Předpokládané složení týmu zajišťujícího oblast výzkumu Výzkum v oblasti hospodaření 

s odpady a obaly v období 2018–2022 je uvedeno v tabulce 53. Jmenovité složení týmu 

bude vždy uváděno ve Specifikaci plnění DKRVO pro rok 2018 a ve specifikacích plnění 

DKRVO pro roky další. 

Tabulka 53: Složení týmu 

Úroveň vzdělání (resp. akademický 

titul, vědecká hodnost) 

Formální 

pozice v rámci 

VO 

Pozice v týmu 

OV 

Přepočtený 

úvazek 

Bakalářský nebo magisterský stupeň 

(Bc., Ing., Mgr., RNDr.), 

postgraduální stupeň (Ph.D., CSc.), 

ostatní (MBA), vědecká hodnost 

(doc.) 

výzkumný 

pracovník 

hlavní řešitel, 

řešitel, laborant, 

technický 

pracovník 

3,350 

Základní, střední, úplné střední, 

Bakalářský nebo magisterský stupeň 

(Bc., Ing., Mgr., RNDr.) 

technický 

pracovník, 

laborant 

technický 

pracovník, 

laborant, vzorkař, 

IT pracovník 

0,700 

Základní, střední, úplné střední, 

Bakalářský nebo magisterský stupeň 

(Bc., Ing., Mgr.) 

režijní 

zaměstnanec 

ekonom, účetní, 

správa IT 0 

Bakalářský stupeň (Bc.) student technická 

podpora 
0 

Celková výše pracovních úvazků uvedená jako FTE (Full Time Equivalent): 4,050 

 

8.9.7 Předpokládané výsledky oblasti výzkumu v období 2018–2022 

Počty předpokládaných výsledků v dané oblasti výzkumu uplatněných v období 2018–2022 

jsou uvedeny v tabulce 54. 

 

 

 

 

 



 

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce 

Dlouhodobá koncepce rozvoje výzkumné organizace na období 2018–2022 

Oblasti výzkumu zajišťované jednotlivými výzkumnými týmy výzkumné organizace 

v období 2018–2022 

 

 

Stránka 253 z 357 

Tabulka 54: Počty předpokládaných výsledků v oblasti výzkumu 

Druh výsledku dle číselníku RIV 
Počet 

výsledků 

celkem 

Počet v jednotlivých letech 

Kód 

(pod)druhu 

výsledku 

Název (pod)druhu výsledku 2018 2019 2020 2021 2022 

Publikační výsledky 

J Článek v odborném periodiku 

Jimp Článek v impaktovaném 

periodiku 
      

Jsc Článek v databázi SCOPUS       

Jneimp Článek v databázi ERIH       

Jrec Článek v neimpaktovaném 

recenzovaném periodiku 
7  2 2  3 

B Odborná kniha       

C Kapitola resp. kapitoly v 

odborné knize 
      

D Článek ve sborníku 3     3 

Výsledky aplikovaného výzkumu 

P Patent 
 

     

Z Poloprovoz, ověřená technologie, odrůda, plemeno 

Zpolop (Z/A) Poloprovoz       

Ztech (Z/B) Ověřená technologie       

Zodru (Z/C) Odrůda       

Zplem (Z/D) Plemeno       

F Výsledky s právní ochranou (užitný vzor, průmyslový vzor) 

Fprum (F/P) Průmyslový vzor 
 

     

Fuzit (F/U) Užitný vzor 1     1 

G Technicky realizované výsledky (prototyp, funkční vzorek) 

Gprot (G/A) Prototyp       

Gfunk (G/B) Funkční vzorek       

H Poskytovatelem realizované výsledky (výsledky promítnuté do právních 

předpisů a norem, do směrnic a předpisů nelegislativní povahy závazných v 

rámci kompetence příslušeného poskytovatele) 
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Druh výsledku dle číselníku RIV 
Počet 

výsledků 

celkem 

Počet v jednotlivých letech 

Kód 

(pod)druhu 

výsledku 

Název (pod)druhu výsledku 2018 2019 2020 2021 2022 

Hleg (H/A) Výsledky promítnuté do 

právních předpisů a norem 
      

Hneleg (H/B) Výsledky promítnuté do 

směrnic a předpisů 

nelegislativní povahy 

závazných v rámci 

kompetence příslušného 

poskytovatele 

      

Hkonc (H/C) Výsledky promítnuté do 

schválených strategických a 

koncepčních dokumentů 

VaVaI orgánů státní nebo 

veřejné správy 

      

N Certifikované metodiky, léčebné postupy, památkové postupy, 

specializované mapy s odborným obsahem 

Nmet (N/A) Uplatněná certifikovaná 

metodika 
      

Nlec (N/B) Léčebný postup       

Npam (N/C) Památkový postup       

Nmap (N/D) Specializovaná mapa s 

odborným obsahem 
2     2 

R Software 2     2 

V Výzkumná zpráva obsahující utajované informace nebo souhrnná výzkumná 

zpráva 

Vsouhrn (V/S) Souhrnná výzkumná zpráva       

V (V/U) Výzkumná zpráva obsahující 

utajované informace 
      

Ostatní výsledky 

A Audiovizuální tvorba       

E Uspořádání (zorganizování) 

výstavy 
      

M Uspořádání (zorganizování) 

konference 
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Druh výsledku dle číselníku RIV 
Počet 

výsledků 

celkem 

Počet v jednotlivých letech 

Kód 

(pod)druhu 

výsledku 

Název (pod)druhu výsledku 2018 2019 2020 2021 2022 

W Uspořádání (zorganizování) 

workshopu 
1     1 

O Ostatní výsledky, které nelze zařadit do žádného z výše uvedených druhů 

výsledku 

  Prezentace na mezinárodních 

konferencích  
     

  Prezentace na národních 

konferencích 
2     2 

 

8.9.8 Dílčí cíle DKRVO pro danou oblast výzkumu a kontrolovatelné cíle 

pro jednotlivé roky na období 2018–2022 

V rámci oblasti výzkumu Výzkum v oblasti hospodaření s odpady a obaly byly stanoveny 

následující dílčí cíle a jejich garanti. 

DC9-1 Výzkum předcházení vzniku odpadů Ing. Robert 
Kořínek, Ph.D. 

DC9-2 Výzkum v oblasti zvýšení efektivity využívání surovinové 
základny ČR 

Ing. Dagmar 
Vološinová 

DC9-3 Výzkum navýšení materiálového a energetického využití 
komunálních odpadů (KO) 

Ing. Dagmar 
Vološinová 

DC9-4 Výzkum snižování nebezpečných vlastností odpadů pro další 
materiálovou a energetickou využitelnost 

Ing. Tomáš 
Sezima, Ph.D. 

DC9-5 Výzkum v oblasti šíření nebezpečných látek do životního 
prostředí 

Ing. Dagmar 
Vološinová 

 

8.9.8.1 Dílčí cíl: Výzkum předcházení vzniku odpadů 

Cílem DC9-1 je vytvořit návrhy opatření a postupů pro snižování množství vznikajících 

odpadů a snižování jejich nebezpečných vlastností ve shodě se zněním Programu 

předcházení vzniku odpadů ČR schváleným vládou dne 27. října 2014. Budou zpracovány 

návrhy praktických realizací dotčených subjektů a výběry konkrétních opatření, bude 

připraveno zavedení opatření do praxe včetně návrhu monitorovacích nástrojů a 

vyhodnocovacích postupů.  
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Kontrolovatelné cíle 

Kontrolovatelnými cíli v rámci stanoveného dílčího cíle jsou: 

2018 Rešerše možností a způsobů předcházení vzniku odpadů používaných v ČR a 
ve světě; dílčí výzkumná zpráva 

2019 Shromažďování podkladů pro přípravu návrhů opatření a jejich ověřování; dílčí 
výzkumná zpráva 

2020 Návrhy opatření a jejich pilotní ověření v praxi včetně návrhu monitorovacích 
nástrojů; dílčí výzkumná zpráva 

2021 Vyhodnocení pilotních ověření a monitorovacích nástrojů; prezentace výsledků 
na odborné konferenci; dílčí výzkumná zpráva 

2022 Návrh pilotně ověřených opatření pro jejich zavedení do praxe; návrh 
monitorovacích nástrojů a vyhodnocovacích postupů; prezentace výsledků 
na odborné konferenci; závěrečná výzkumná zpráva 

 

8.9.8.2 Dílčí cíl: Výzkum v oblasti zvýšení efektivity využívání surovinové základny 

ČR 

Cílem DC-2 je podpora využívání druhotných surovin ve výrobních procesech. Budou 

prováděny monitoring a zjišťování skutečných vlastností vybraných vedlejších produktů 

pro jejich co nejefektivnější a environmentálně bezpečné materiálové a/nebo energetické 

využití. Bude zmapován jejich výskyt spolu s výrobními a zpracovatelskými technologiemi 

do přehledu typu databáze, které by byly podkladem k zavedení nových nebo k aktualizaci 

stávajících nástrojů v oblasti odpadového hospodářství. Výsledky zjištění budou využity jako 

podklady k nastavení rovných podmínek pro posílení konkurenceschopnosti, surovinové 

nezávislosti a energetické bezpečnosti ČR. DC9-2 vychází z Plánu odpadového 

hospodářství 2015–2024 a závazků ČR v rámci přechodu k tzv. oběhovému hospodářství. 

 

Kontrolovatelné cíle 

Kontrolovatelnými cíli v rámci stanoveného dílčího cíle jsou: 

2018 Rešerše možností zvýšení efektivity surovinové základny v ČR, včetně stavu řešení 
v EU; dílčí výzkumná zpráva 

2019 Shromážděná a vyhodnocená data o existujících vybraných vedlejších produktech a 
technologiích; pilotní verze databáze; dílčí výzkumná zpráva 

2020 Shromážděná a vyhodnocená data zpracovaná do podoby použitelné pro databázi; 
funkční databáze; protokoly z laboratorních analýz; dílčí výzkumná zpráva 

2021 Verifikovaná data zpracovaná v databázi; pilotní verze map s odborným obsahem; 
protokoly z laboratorních analýz; dílčí výzkumná zpráva 

2022 Databáze vybraných vedlejších produktů a technologií; prezentace databáze, včetně 
map na odborné konferenci; publikace výsledků v odborném recenzovaném 
časopise; závěrečná výzkumná zpráva 
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8.9.8.3 Dílčí cíl: Výzkum navýšení materiálového a energetického využití komunálních 

odpadů (KO) 

Oblast výzkumu je zaměřena na monitorování a hodnocení složení a kvality komunálních 

odpadů ve smyslu kvality a čistoty povinně separovaných složek KO. Bude provedeno 

hodnocení kvality, množství a složení směsného KO vzhledem k místu vzniku. Zjištěné údaje 

budou podkladem pro návrhy, případně realizace, zavádění separace dalších možných 

složek KO, výzkum a vývoj inovativních způsobů nakládání s jednotlivými složkami KO a 

zbytkovým směsným KO. Výzkum bude vycházet ze strategických a koncepčních 

dokumentů ochrany a tvorby životního prostředí ČR (např. Státní politika životního prostředí 

2012–2020, Plán odpadového hospodářství 2015–2024 nebo Strategický rámec udržitelného 

rozvoje), které vytyčují v oblasti nakládání s komunálními odpady i další cíle, jejichž splněním 

se ČR přiblíží k vyspělým západoevropským zemím, jako jsou podpora snižování produkce, 

zvýšení podílu materiálového využití, rozšiřování možností rekuperace energie, snižování 

podílu skládkování odpadů. Pro nastavení podmínek vedoucích k dosažení cílů, k nimž se 

ČR zavázala (tj. do roku 2020 min 50 % hmotnosti opětovně využít a recyklovat papír, plast, 

kov a sklo, snížit podíl skládkovaného biologicky rozložitelné složky komunálního odpadu, 

do roku 2024 zvýšit recyklaci na 60 %, energetické využití na 28 %), je nutné znát složení 

směsného KO, odpadářskou obslužnost v konkrétních místech a také čistotu tříděných 

odpadů/materiálů. 

 

Kontrolovatelné cíle 

Kontrolovatelnými cíli v rámci stanoveného dílčího cíle jsou: 

2018 Rešerše způsobů a možností využívání komunálních odpadů, včetně definování 
kritérií pro výběr modelových oblastí; dílčí výzkumná zpráva 

2019 Vybrané modelové oblasti na základě specifikovaných kritérií; dílčí výzkumná zpráva 

2020 Zpracovaná data z monitoringu složení směsného KO a KO; dílčí výzkumná zpráva 

2021 Pilotní návrhy na zavádění separace nových složek KO, včetně možností realizace; 
prezentace pilotních návrhů na workshopu; dílčí výzkumná zpráva 

2022 Návrhy na separace nových složek KO, včetně návrhů realizace; závěrečná 
výzkumná zpráva 

 

8.9.8.4 Dílčí cíl: Výzkum snižování nebezpečných vlastností odpadů pro další 

materiálovou a energetickou využitelnost 

Náplní DC9-4 je výzkum a vývoj technik, technologií a technologických postupů pro úpravu 

odpadů s cílem snižování nebezpečných vlastností pro další materiálovou či energetickou 

využitelnost, a to včetně kombinovaných detekčních analytických metod (chemicko- 

-toxikologických) pro sledování nebezpečných vlastností odpadů v procesu úpravy odpadů a 

materiálového či energetického využití. 

Cílem DC9-4 je rozvoj a optimalizace experimentálního zařízení pro testování možností 

snižování nebezpečných vlastností odpadů kombinovanými fyzikálními způsoby úpravy 
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(rozvoj EP, MaR, vizualizace) a také rozvoj již vygenerovaných výstupů a výsledků v oblasti 

znovuvyužití odpadů (v návaznosti na projekt VaV Výzkum v oblasti odpadů jako náhrady 

primárních surovinových zdrojů (SP/2f2/98/07), zejména EP 2 388 068). 

 

Kontrolovatelné cíle 

Kontrolovatelnými cíli v rámci stanoveného dílčího cíle jsou: 

2018 Rešerše možností snižování nebezpečných vlastností odpadů pro jejich následnou 
využitelnost; dílčí výzkumná zpráva 

2019 Příprava zařízení pro fyzikální úpravu odpadů; výsledky prvních zkoušek; dílčí 
výzkumná zpráva 

2020 Výsledky pilotního ověření zařízení pro fyzikální úpravu odpadů; dílčí výzkumná 
zpráva 

2021 Podklady k užitnému vzoru „Optimalizace zařízení pro fyzikální úpravu odpadů“; 
prezentace výsledků k problematice materiálového a energetického využití odpadů 
na odborné konferenci; dílčí výzkumná zpráva 

2022 Užitný vzor „Optimalizace zařízení pro fyzikální úpravu odpadů“; závěrečná výzkumná 
zpráva 

 

8.9.8.5 Dílčí cíl: Výzkum v oblasti šíření nebezpečných látek do životního prostředí 

Náplní DC9-5 je výzkum zaměřený na zjišťování potenciálních zdrojů perzistentních 

organických polutantů (POPs), těžkých kovů a nebezpečných chemických látek ve smyslu 

jejich výskytu a množství. V současnosti používané kategorizování nebezpečných odpadů 

pomocí vyhlášky č. 94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, nebo 

písemných informací o odpadu dle vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání 

s odpady, ve znění pozdějších předpisů je nedostatečné a pro environmentálně bezpečné 

nakládání s nimi nevyhovující. Cílem výzkumu v této oblasti je – na základě monitoringem 

zjištěných údajů – navrhnout limity omezující jejich šíření do životního prostředí a 

environmentálně vhodné technologické postupy nakládání s těmito druhy odpadů. Výzkum 

reflektuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 o perzistentních 

organických znečišťujících látkách ve znění nařízení Komise (EU) č. 756/2010, kterým se 

mění přílohy IV a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 

o perzistentních organických znečišťujících látkách. 

 

Kontrolovatelné cíle 

Kontrolovatelnými cíli v rámci stanoveného dílčího cíle jsou: 

2018 Rešerše možného výskytu a používání nových nebezpečných látek; dílčí výzkumná 
zpráva 

2019 Shromážděná a vyhodnocená data o výskytu, transformacích a vlastnostech NO, 
pilotní verze databáze; dílčí výzkumná zpráva 
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2020 Shromážděná a vyhodnocená data zpracovaná do podoby použitelné pro databázi, 
funkční databáze, protokoly z laboratorních analýz; dílčí výzkumná zpráva 

2021 Verifikovaná data zpracovaná v databázi, pilotní verze map s odborným obsahem, 
protokoly z laboratorních analýz; dílčí výzkumná zpráva 

2022 Databáze vybraných NO a technologií zpracování a úprav NO; prezentace databáze, 
včetně map na odborné konferenci, publikace výsledků v odborném recenzovaném 
časopise; závěrečná výzkumná zpráva 
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8.10 Oblast výzkumu 10: Výzkum v oblasti kalového hospodářství, 

nakládání s kaly a sedimenty 

Obor vědy a výzkumu 

Zařazení oblasti výzkumu podle klasifikace oborů OECD Fields of Research and 

Development (FRASCATI manuál 2015) je následující: 

Vědní oblast – širší klasifikace: Fields of Research and Development (FORD) – 
klasifikace druhé úrovně: 

2. Inženýrství a technologie 
(Engineering and Technology) 

2.8 Environmentální biotechnologie 
(Environmental biotechnology) 

 

8.10.1 Popis oblasti výzkumu 

Nakládání s čistírenskými kaly a sedimenty z řek, nádrží, biologických rybníků nebo 

dočišťovacích nádrží je v poslední době živě diskutovaným tématem. S rozvojem 

analytických metod jsou objevovány další znečišťující látky, které jsou v těchto matricích 

přítomny. Při procesu čištění odpadních vod dochází k přechodu polutantů v nezměněné, 

částečně změněné nebo zcela změněné podobě do čistírenských kalů, kde se 

zakoncentrovávají. Na druhou stranu jsou v kalech a sedimentech obsaženy i cenné látky, 

proto je nutné na ně pohlížet buď jako na možný zdroj energie, nebo jako na zdroj organické 

hmoty. Tato oblast výzkumu se zabývá různými druhy polutantů včetně mikrobiálního 

znečištění a různými možnostmi nakládání s kaly a sedimenty. 

8.10.2 Nejvýznamnější výsledky dosažené v dané oblasti v letech 2012–2016 

Přehled nejvýznamnějších výsledků dosažených v období 2012–2016 v dané oblasti 

výzkumu je uveden v tabulce 55. 

Tabulka 55: Nejvýznamnější výsledky dosažené v období 2012–2016 v dané oblasti 
výzkumu 

Kód výsledku z RIV 

Kód 

druhu 

výsledku 

Název výsledku v původním jazyce výsledku 
Rok 

uplatnění 

RIV/00020711:_____/16:00004398 B 

Optimalizace provozu a zvýšení účinnosti čištění 

odpadních vod z malých obcí pomocí 

extenzivních technologií 

2016 

RIV/00020711:_____/15:00004189 J 

Sorpce umělých radionuklidů na dnové říční 

sedimenty a její závislost na vlastnostech 

sedimentů 

2015 

RIV/00020711:_____/15:00004112 N 
Metodický postup při ověřování vlivu 

biotechnologických přípravků na funkci ČOV 
2015 

RIV/00020711:_____/14:00003994 J 
Možnosti nakládání s kaly z čistíren odpadních 

vod a příslušná legislativa 
2014 
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Kód výsledku z RIV 

Kód 

druhu 

výsledku 

Název výsledku v původním jazyce výsledku 
Rok 

uplatnění 

RIV/00020711:_____/14:00004164 Z 
Jednotka mechanického předčištění povrchových 

smyvů 
2014 

RIV/00020711:_____/13:00003823 D Využití biologicky rozložitelných odpadů 2013 

RIV/00020711:_____/13:00003778 J 

Quality and mutagenicity of water and sediment 

of the streams impacted by the former uranium 

mine area Olší - Drahonín (Czech Republic) 

2013 

RIV/00020711:_____/13:00003711 J Antropogenní kontaminanty v kalech z ČOV 2013 

RIV/00020711:_____/12:00003655 D Vybrané patogenní bakterie v sedimentech 2012 

RIV/00020711:_____/12:00003635 J 

Drugs of abuse in wastewater and suspended 

particulate matter? Further developments in 

sewage epidemiology 

2012 

 

8.10.3 Vazby oblasti výzkumu na Koncepci VaV MŽP 

Vazby na dílčí cíle 

Oblast výzkumu OV10 má v oblasti 1. (Přírodní zdroje), podoblasti 2.1 (Voda) Koncepce 

výzkumu a vývoje Ministerstva životního prostředí na léta 2016 až 2025 vazbu na dílčí cíle 

1.2.1 (Snížení znečištění vod z bodových a nebodových zdrojů a udržitelné užívání vodních 

zdrojů) a 1.2.3 (Výzkum a hodnocení stavu povrchových vod). V podoblasti 1.3 (Půda) má 

vazbu na dílčí cíl 1.3.1 (Zvyšování obsahu stabilní organické hmoty a podpora funkční 

diverzity půdních organismů při současném zachování produkčních vlastností půd). 

V oblasti 2. (Globální změny), podoblasti 2.2 (Biogeochemické cykly dusíku a fosforu) má 

OV10 vazbu na dílčí cíl 2.2.1 (Optimalizovat toky reaktivních forem dusíku a fosforu (Nr a 

Pr)). V podoblasti 2.3 (Nebezpečné látky v životním prostředí) má vazbu na dílčí cíle 2.3.1 

(Životní prostředí a zdraví), 2.3.2 (Dlouhodobý monitoring biogeochemických a 

hydrologických cyklů) a 2.3.3 (Výzkum kontaminace organickými polutanty a těžkými kovy 

včetně jejich transportu, zachycení a degradace v krajinných celcích). 

V oblasti 3. (Udržitelný rozvoj krajiny a lidských sídel), podoblasti 3.2 (Zemědělství a 

lesnictví) má OV10 vazbu na dílčí cíl 3.2.1 (Získání prakticky využitelných poznatků pro 

efektivní zemědělskou produkci v ekologicky a ekonomicky dlouhodobě udržitelných 

systémech hospodaření na půdě). 

V oblasti 4. (Environmentální technologie a ekoinovace), podoblasti 4.2 (Biotechnologie, 

materiálově, energeticky a emisně efektivní technologie, výrobky a služby) má OV10 vazbu 

na dílčí cíle 4.2.2 (Připravit biotechnologické postupy pro komplexní bezodpadové využití 

biomasy) a 4.2.3 (Optimalizovat využití biomasy pro materiálové, průmyslové a surovinové 

využití). 
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Vazby na výzkumné potřeby 

OV10 má vazby na výzkumné potřeby pro resort MŽP uvedené v Příloze 6 Národní politiky 

výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2016–2020 (NP VaVaI 2016), která byla 

schválena usnesením vlády ČR č. 135/2016 a jejíž součástí je seznam výzkumných potřeb 

jednotlivých resortů. 

Z přehledu výzkumných potřeb uvedených v NP VaVaI 2016 pak vycházejí přehledy 

aktuálních výzkumných potřeb pro resort MŽP a prioritních výzkumných potřeb pro resort 

MŽP, které jsou uvedeny v Koncepci VaV MŽP. 

OV10 má vazby na prioritní výzkumné potřeby pro resort MŽP. 

V části Prostředí pro kvalitní život, oblasti Přírodní zdroje je to: 

 Zajištění odborných podkladů založených na výsledcích aplikovaného výzkumu 

pro ochranu a využívání horninového prostředí, půdy, podzemních vod a zdrojů 

nerostných surovin a snížení jejich zátěže vlivem působení antropogenních činitelů 

v krajině (např. zábory, kontaminace, ztížení podmínek pro vyhledávání, 

inventarizaci, využívání a vyhodnocování geologických podmínek, přírodních zdrojů a 

geofaktorů). 

 

V části Prostředí pro kvalitní život, oblasti Udržitelný rozvoj krajiny a lidských sídel je to: 

 Zachování přirozených vlastností (funkcí) krajiny (ekologická stabilita, vodní režim 

krajiny, půdotvorné procesy, biodiverzita, migrační prostupnost krajiny). 

 

OV10 má vazby na aktuální výzkumné potřeby pro resort MŽP. 

V části Udržitelnost energetiky a materiálových zdrojů je to: 

 Vývoj environmentálně šetrných technologií a postupy při těžbě, dopravě a 

zpracování surovin a náhradě primárních zdrojů druhotnými zdroji ve vazbě 

na strategické dokumenty v oblasti odpadů a oběhového hospodářství. 

 

V části Prostředí pro kvalitní život, oblasti Přírodní zdroje jsou to: 

 Zajištění odborných podkladů založených na výsledcích aplikovaného výzkumu 

pro ochranu a využívání horninového prostředí, půdy, podzemních vod a zdrojů 

nerostných surovin a snížení jejich zátěže vlivem působení antropogenních činitelů 

v krajině (např. zábory, kontaminace, ztížení podmínek pro vyhledávání, 

inventarizaci, využívání a vyhodnocování geologických podmínek, přírodních zdrojů a 

geofaktorů), 

 Působení antropogenních vlivů a geofaktorů na složky životního prostředí, 

 Zajištění odborných podkladů pro ochranu půdy z hlediska zachování biologických, 

fyzikálních a chemických vlastností půdy v návaznosti na zlepšení kvality půdy a 

obnovu jejích funkcí. 
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V části Prostředí pro kvalitní život, oblasti Udržitelný rozvoj krajiny a lidských sídel je to: 

 Zachování přirozených vlastností (funkcí) krajiny (ekologická stabilita, vodní režim 

krajiny, půdotvorné procesy, biodiverzita, migrační prostupnost krajiny). 

 

V části Bezpečná společnost jsou to: 

 Ochrana před negativními účinky extrémních meteorologických jevů (povodně, sucho, 

vlny veder, extrémní vítr) a exogeodynamických jevů (eroze, sedimentace, retence, 

svahové nestability, acidifikace vod, půdního a horninového prostředí) a návrhů na 

zmírnění jejich dopadů, 

 Vytvoření metodik a nástrojů k identifikaci, hodnocení a prevenci antropogenních 

rizik. 

 

Přehled vazeb dílčích cílů oblasti výzkumu na dílčí cíle Koncepce výzkumu a vývoje 

Ministerstva životního prostředí na léta 2016 až 2025 je uveden v tabulce 56. 

Tabulka 56: Přehled vazeb dílčích cílů oblasti výzkumu na dílčí cíle Koncepce VaV MŽP 

Dílčí cíle Koncepce VaV MŽP na léta 

2018 až 2025 

OV10 

DC10-

1 

DC10-

2 

DC10-

3 

DC10-

4 

DC10-

5 

DC10-

6 

DC10-

7 

DC10-

8 

Oblast 1. Přírodní zdroje 

Podoblast 1.1: Biodiverzita  

Dílčí cíl 1.1.1 
        

Dílčí cíl 1.1.2 
        

Dílčí cíl 1.1.3 
        

Dílčí cíl 1.1.4 
        

Dílčí cíl 1.1.5 
        

Dílčí cíl 1.1.6 
        

Dílčí cíl 1.1.7 
        

Podoblast 1.2: Voda 

Dílčí cíl 1.2.1 X 
 

X X X 
 

X 
 

Dílčí cíl 1.2.2 
        

Dílčí cíl 1.2.3 
   

X 
    

Dílčí cíl 1.2.4 
        

Dílčí cíl 1.2.5 
        

Podoblast 1.3: Půda  
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Dílčí cíle Koncepce VaV MŽP na léta 

2018 až 2025 

OV10 

DC10-

1 

DC10-

2 

DC10-

3 

DC10-

4 

DC10-

5 

DC10-

6 

DC10-

7 

DC10-

8 

Dílčí cíl 1.3.1 
 

X 
  

X X X 
 

Dílčí cíl 1.3.2 
   

 
    

Dílčí cíl 1.3.3 
        

Podoblast 1.4: Ovzduší  

Dílčí cíl 1.4.1 
        

Dílčí cíl 1.4.2 
        

Dílčí cíl 1.4.3 
        

Podoblast 1.5: Nerostné zdroje a vlivy těžby na životní prostředí  

Dílčí cíl 1.5.1 
        

Dílčí cíl 1.5.2 
        

Dílčí cíl 1.5.3 
        

Dílčí cíl 1.5.4 
        

Oblast 2. Globální změny 

Podoblast 2.1: Metody mitigace a adaptace na globální a lokální změny klimatu 

Dílčí cíl 2.1.1 
        

Dílčí cíl 2.1.2 
        

Dílčí cíl 2.1.3 
        

Dílčí cíl 2.1.4 
        

Podoblast 2.2: Biogeochemické cykly dusíku a fosforu  

Dílčí cíl 2.2.1 X X 
 

X X X 
  

Dílčí cíl 2.2.2 
        

Podoblast 2.3: Nebezpečné látky v životním prostředí  

Dílčí cíl 2.3.1 X 
 

X X X X X 
 

Dílčí cíl 2.3.2 X X 
 

X X 
   

Dílčí cíl 2.3.3 X X 
 

X X 
   

Oblast 3. Udržitelný rozvoj krajiny a lidských sídel 

Podoblast 3.1: Zelená infrastruktura – stabilní struktura krajiny  

Dílčí cíl 3.1.1 
        

Dílčí cíl 3.1.2 
        

Podoblast 3.2: Zemědělství a lesnictví  

Dílčí cíl 3.2.1 
     

X 
  

Dílčí cíl 3.2.2 
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Dílčí cíle Koncepce VaV MŽP na léta 

2018 až 2025 

OV10 

DC10-

1 

DC10-

2 

DC10-

3 

DC10-

4 

DC10-

5 

DC10-

6 

DC10-

7 

DC10-

8 

Dílčí cíl 3.2.3 
        

Podoblast 3.3: Urbanismus a inteligentní lidská sídla  

Dílčí cíl 3.3.1 
        

Dílčí cíl 3.3.2 
        

Dílčí cíl 3.3.3 
        

Oblast 4. Environmentální technologie a ekoinovace 

Podoblast 4.1: Technologie, techniky a materiály přátelské k životnímu prostředí  

Dílčí cíl 4.1.1 
        

Dílčí cíl 4.1.2 
        

Podoblast 4.2: Biotechnologie, materiálově, energeticky a emisně efektivní technologie, výrobky a služby  

Dílčí cíl 4.2.1 
        

Dílčí cíl 4.2.2 X X 
 

X X 
   

Dílčí cíl 4.2.3 X X 
      

Podoblast 4.3: Minimalizace tvorby odpadů a jejich opětovné použití a využití  

Dílčí cíl 4.3.1 
        

Dílčí cíl 4.3.2 
        

Podoblast 4.4: Odstraňování nebezpečných látek – starých škod z životního prostředí  

Dílčí cíl 4.4.1 
        

Podoblast 4.5: Minimalizace rizik z chemických látek  

Dílčí cíl 4.5.1 
        

Dílčí cíl 4.5.2 
        

Dílčí cíl 4.5.3 
        

Oblast 5. Environmentálně příznivá společnost 

Podoblast 5.1: Spotřební vzorce obyvatelstva 

Dílčí cíl 5.1.1 
        

Podoblast 5.2: Nástroje environmentálně příznivého růstu  

Dílčí cíl 5.2.1 
        

 

8.10.4 Vazby oblasti výzkumu na koncepce jiných poskytovatelů 

Vazby oblasti výzkumu na koncepce jiných aktuálních poskytovatelů 

Oblast výzkumu OV10 nemá žádné vazby na koncepce jiných aktuálních poskytovatelů. 
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Vazby oblasti výzkumu na koncepce jiných potenciálních poskytovatelů 

Vzhledem k tomu, že i MZe má mezi svými prioritami v rámci Koncepce výzkumu, vývoje a 

inovací Ministerstva zemědělství na léta 2016–2022 témata týkající se návratu organické 

hmoty do půd i s účelem retence vody v krajině, je třeba uvést vazby v klíčové oblasti 

„Udržitelné hospodaření s přírodními zdroji“, a to na výzkumné směry I. (Půda) a II. (Voda) a 

jejich prioritní výzkumná témata.  

Ve výzkumném směru I. (Půda) jsou to: 

 h) výzkum metod pro zvyšování obsahu stabilní organické hmoty a podporu diverzity 

organismů v půdě, 

 m) výzkum využití krajiny a půdy a návrhy managementu vedoucí k obnově a 

zvyšování retenčních vlastností půd a opatření podporující proces infiltrace vody s 

vlivem jak na produkci, tak na prevenci povodní a snížení negativních projevů v 

období sucha, 

 q) výzkum zátěže půd cizorodými látkami a novými typy kontaminantů s důrazem na 

jejich ovlivňování základních funkcí půdy a vstup do potravního řetězce, 

 s) řešení bezpečného využití alternativních zdrojů organické hmoty a makroprvků 

na zemědělských půdách (např. kaly z ČOV, sedimenty, biologicky rozložitelné 

odpady, odpadní látky z potravinářského a jiného průmyslu), 

 

Ve výzkumném směru II. (Voda) jsou to: 

 a) optimalizace vodního režimu spojeného se zvýšením retenční schopnosti 

krajinných celků i ochranou jakosti vodních zdrojů v návaznosti na technická a přírodě 

blízká opatření pro udržení vody v krajině, 

 c) zvyšování obsahu uhlíku respektive půdní organické hmoty pro zachování dobrých 

vláhových podmínek, 

 d) výzkum transportu živin a rizikových látek ze zemědělské půdy do vodních útvarů. 

 

8.10.5 Společenská relevance oblasti výzkumu 

Výsledky získané v rámci řešení jednotlivých dílčích cílů oblasti výzkumu OV10 budou 

ve větší či menší míře přeneseny do praxe. U několika dílčích cílů se přímo předpokládá 

spolupráce s podnikatelskými subjekty, které budou výsledky výzkumu následně využívat. 

U některých dílčích cílů je tedy zajištěna spolupráce s aplikační sférou. Aplikované výsledky 

výzkumu budou mít vliv na zlepšení životního prostředí a tím na zlepšení kvality života 

společnosti. 
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8.10.6 Předpokládané složení týmu v období 2018–2022 

Předpokládané složení týmu zajišťujícího oblast výzkumu Výzkum v oblasti kalového 

hospodářství, nakládání s kaly a sedimenty v období 2018–2022 je uvedeno v tabulce 57. 

Jmenovité složení týmu bude vždy uváděno ve Specifikaci plnění DKRVO pro rok 2018 a 

ve specifikacích plnění DKRVO pro roky další. 

Tabulka 57: Složení týmu 

Úroveň vzdělání (resp. akademický 

titul, vědecká hodnost) 

Formální 

pozice v rámci 

VO 

Pozice v týmu 

OV 

Přepočtený 

úvazek 

Bakalářský nebo magisterský stupeň 

(Bc., Ing., Mgr., RNDr.), 

postgraduální stupeň (Ph.D., CSc.), 

ostatní (MBA), vědecká hodnost 

(doc.) 

výzkumný 

pracovník 

hlavní řešitel, 

řešitel, laborant, 

technický 

pracovník 

5,200 

Základní, střední, úplné střední, 

Bakalářský nebo magisterský stupeň 

(Bc., Ing., Mgr., RNDr.) 

technický 

pracovník, 

laborant 

technický 

pracovník, 

laborant, vzorkař, 

IT pracovník 

3,600 

Základní, střední, úplné střední, 

Bakalářský nebo magisterský stupeň 

(Bc., Ing., Mgr.) 

režijní 

zaměstnanec 

ekonom, účetní, 

správa IT 0 

Bakalářský stupeň (Bc.) student technická 

podpora 
0 

Celková výše pracovních úvazků uvedená jako FTE (Full Time Equivalent): 8,800 

 

8.10.7 Předpokládané výsledky oblasti výzkumu v období 2018–2022 

Počty předpokládaných výsledků v dané oblasti výzkumu uplatněných v období 2018–2022 

jsou uvedeny v tabulce 58. 
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Tabulka 58: Počty předpokládaných výsledků v oblasti výzkumu 

Druh výsledku dle číselníku RIV 
Počet 

výsledků 

celkem 

Počet v jednotlivých letech 

Kód 

(pod)druhu 

výsledku 

Název (pod)druhu výsledku 2018 2019 2020 2021 2022 

Publikační výsledky 

J Článek v odborném periodiku 

Jimp Článek v impaktovaném 

periodiku 
4 1  1 2  

Jsc Článek v databázi SCOPUS       

Jneimp Článek v databázi ERIH       

Jrec Článek v neimpaktovaném 

recenzovaném periodiku 
22 4 5 5 5 3 

B Odborná kniha       

C Kapitola resp. kapitoly v 

odborné knize 
      

D Článek ve sborníku 10 1 3 2 2 2 

Výsledky aplikovaného výzkumu 

P Patent 
 

     

Z Poloprovoz, ověřená technologie, odrůda, plemeno 

Zpolop (Z/A) Poloprovoz 1 1     

Ztech (Z/B) Ověřená technologie 1    1  

Zodru (Z/C) Odrůda       

Zplem (Z/D) Plemeno       

F Výsledky s právní ochranou (užitný vzor, průmyslový vzor) 

Fprum (F/P) Průmyslový vzor 
 

     

Fuzit (F/U) Užitný vzor 3  2 1   

G Technicky realizované výsledky (prototyp, funkční vzorek) 

Gprot (G/A) Prototyp       

Gfunk (G/B) Funkční vzorek       

H Poskytovatelem realizované výsledky (výsledky promítnuté do právních 

předpisů a norem, do směrnic a předpisů nelegislativní povahy závazných v 

rámci kompetence příslušeného poskytovatele) 
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Druh výsledku dle číselníku RIV 
Počet 

výsledků 

celkem 

Počet v jednotlivých letech 

Kód 

(pod)druhu 

výsledku 

Název (pod)druhu výsledku 2018 2019 2020 2021 2022 

Hleg (H/A) Výsledky promítnuté do 

právních předpisů a norem 
      

Hneleg (H/B) Výsledky promítnuté do 

směrnic a předpisů 

nelegislativní povahy 

závazných v rámci 

kompetence příslušného 

poskytovatele 

      

Hkonc (H/C) Výsledky promítnuté do 

schválených strategických a 

koncepčních dokumentů 

VaVaI orgánů státní nebo 

veřejné správy 

      

N Certifikované metodiky, léčebné postupy, památkové postupy, 

specializované mapy s odborným obsahem 

Nmet (N/A) Uplatněná certifikovaná 

metodika 
5   1 2 2 

Nlec (N/B) Léčebný postup       

Npam (N/C) Památkový postup       

Nmap (N/D) Specializovaná mapa s 

odborným obsahem 
      

R Software       

V Výzkumná zpráva obsahující utajované informace nebo souhrnná výzkumná 

zpráva 

Vsouhrn (V/S) Souhrnná výzkumná zpráva       

V (V/U) Výzkumná zpráva obsahující 

utajované informace 
      

Ostatní výsledky 

A Audiovizuální tvorba       

E Uspořádání (zorganizování) 

výstavy 
      

M Uspořádání (zorganizování) 

konference 
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Druh výsledku dle číselníku RIV 
Počet 

výsledků 

celkem 

Počet v jednotlivých letech 

Kód 

(pod)druhu 

výsledku 

Název (pod)druhu výsledku 2018 2019 2020 2021 2022 

W Uspořádání (zorganizování) 

workshopu 
      

O Ostatní výsledky, které nelze zařadit do žádného z výše uvedených druhů 

výsledku 

  Prezentace na mezinárodních 

konferencích 
1    1  

  Prezentace na národních 

konferencích  
     

 

8.10.8 Dílčí cíle DKRVO pro danou oblast výzkumu a kontrolovatelné cíle 

pro jednotlivé roky na období 2018–2022 

V rámci oblasti výzkumu Výzkum v oblasti kalového hospodářství, nakládání s kaly a 

sedimenty byly stanoveny následující dílčí cíle a jejich garanti. 

DC10-1 
Výzkum v oblasti energetického využití kalů s ohledem na 
zákaz jeho skládkování v budoucích letech. Biochar jako 
produkt ČOV a jako prostředek pro technologie čištění 

Ing. Lenka 
Matoušová 

DC10-2 
Optimalizace návratu bezpečné organické hmoty a živin (N, 
P) do půd – zpracování kalů, potravinářských odpadů, 
kompostů apod. 

Ing. Hana 
Hudcová 

DC10-3 
Výzkum v oblasti dnových sedimentů v rybnících, nádržích, 
biologických nádržích určených k čištění odpadních vod a 
v dočišťovacích biologických nádržích 

Ing. Eva Mlejnská 

DC10-4 
Výzkum v oblasti sedimentů a bioty vodních ploch 
urbanizovaných území 

Ing. Hana 
Hudcová 

DC10-5 
Výzkum v oblasti optimalizace zpracování a nakládání s 
čistírenskými kaly a biologickými materiály z provozu ČOV s 
možností následného využití 

Ing. Alžběta 
Petránová 

DC10-6 
Výzkum v oblasti aplikace kalů na zemědělskou půdu z 
pohledu látek nepodchycených legislativou a přechodu těchto 
kontaminantů do plodin 

Ing. Věra 
Očenášková 

DC10-7 
Výzkum hygienicky významných mikroorganismů v 
čistírenských kalech a dnových sedimentech 

RNDr. Dana 
Baudišová, Ph.D. 

DC10-8 
Vývoj a zavádění analytických metod určených ke sledování 
výskytu a chování látek v kalech, sedimentech a dalších 
typech pevných matric, a to včetně radionuklidů 

Ing. Eva Mlejnská 
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8.10.8.1 Dílčí cíl: Výzkum v oblasti energetického využití kalů s ohledem na zákaz jeho 

skládkování v budoucích letech. Biochar jako produkt ČOV a jako prostředek 

pro technologie čištění 

Kaly pocházející z čistíren odpadních vod se v současné době v České republice využívají 

v zemědělství (přímou aplikací na zemědělskou půdu, při rekultivacích a kompostování), 

ukládají se na skládky nebo se spalují. Termické zpracování kalů procesem pyrolýzy není 

zatím příliš rozšířeno. Vzhledem k tomu, že se zpřísňují požadavky při aplikaci čistírenských 

kalů na zemědělskou půdu a tento způsob nakládání se stává prakticky nemožný, nabízí se 

termické zpracování jako vhodná alternativa. Navíc produkt vznikající pyrolýzou – tzv. 

biochar/biouhel – může být dále využíván, a to buď přímou aplikací na zemědělskou půdu 

jako zdroj organického uhlíku a fosforu, nebo jako sorpční materiál, např. při dočišťování 

odpadních vod.  

Předmětem výzkumu v rámci dílčího cíle DC10-1 bude: 

 ověření vlastností biocharu – podle podmínek pyrolýzy (fyzikální a chemické 

vlastnosti), 

 ověření dostupnosti organického uhlíku a fosforu pro rostliny při aplikaci 

na zemědělskou půdu, 

 ověření možnosti použití biocharu při čištění/dočišťování odpadních vod. 

 

Kontrolovatelné cíle 

Kontrolovatelnými cíli v rámci stanoveného dílčího cíle jsou: 

2018 Ověření vlastností biocharu s ohledem na podmínky pyrolýzy, laboratorní a 
poloprovozní testy; vyhodnocení výsledků a příprava odborných publikací; podání 
návrhu projektu do vhodné veřejné soutěže, pokud bude vypsána 

2019 Ověření použití biocharu při čištění a dočišťování odpadních vod (laboratorní a 
poloprovozní testy); publikační činnost (článek v neimpaktovaném recenzovaném 
periodiku); zahájení řešení projektu (pokud uspěje ve veřejné soutěži) 

2020 Ověření dostupnosti organického uhlíku a fosforu pro rostliny při aplikaci biocharu 
na půdu (laboratorní a poloprovozní testy, vyhodnocení výsledků); příprava 
odborných publikací (článek v neimpaktovaném recenzovaném periodiku); řešení 
projektu 

2021 Aplikace poznatků získaných laboratorními a poloprovozními testy při čištění a 
dočišťování odpadních vod a při použití biocharu na půdu do provozních měřítek; 
shromáždění podkladů pro vytvoření metodik; publikační činnost (článek 
v neimpaktovaném recenzovaném periodiku); řešení projektu 

2022 Zpracování metodiky pro použití biocharu při čištění a dočišťování odpadních vod a 
metodiky pro aplikaci biocharu na zemědělskou půdu a jejich certifikace; publikační 
činnost (článek ve sborníku) 
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8.10.8.2 Dílčí cíl: Optimalizace návratu bezpečné organické hmoty a živin (N, P) do půd 

- zpracování kalů, potravinářských odpadů, kompostů apod. 

Zemědělství se potýká s úbytkem organické složky půd a s erozí půd. Eroze půdy je jedním 

z nejvážnějších globálních problémů v oblasti životního prostředí, neboť způsobuje nejen 

ztráty půdních živin a degradaci půdy. Napříč zeměmi EU je eroze orné půdy dlouhodobě 

probíhající proces. Nedávné odhady z celé Evropy uvádějí rychlosti eroze od méně 

než 0,5 tuny na hektar po více než 200 tun na hektar, a to v závislosti na sklonu pozemku, 

půdním typu a způsobu hospodaření. Chceme-li zachovat fungující systémy zemědělské 

výroby, jsou zapotřebí opatření pro hospodaření na půdě k zabránění její degradace, která 

by mohla poškodit budoucí zemědělskou produkci. 

Aplikace čistírenských kalů, kompostů, včetně přepracovaných vybraných druhů odpadů, 

na půdách používaných pro rostlinnou produkci má velký význam s ohledem na přísun 

organické hmoty a živin. Bioodpady mohou být považovány i za zdroj fosforu zajišťující 

pomalé a trvalé uvolňování pro rostliny. Mohou tak být potenciálně významným zdrojem 

recyklovaného fosforu v době, kdy se hovoří o možném snížení dostupného fosforu z těžby 

fosfátů. 

Již několik let je také snahou Evropské unie sjednotit přístup k problematice biologicky 

rozložitelných odpadů podrobeným biologickému zpracování (kompost a digestát) a nastavit 

kritéria (End-of-waste criteria), která daný odpad musí splňovat, aby přestal být odpadem a 

mohl být opětovně využit.  

Výzkum zahrnutý v tomto dílčím cíli DC10-2 bude zaměřen na optimalizaci procesů a 

postupů recyklace organické hmoty a živin pro jejich návrat do půd z vybraných 

produkovaných odpadů (kalů, potravinářských odpadů, kompostů, výluhů, apod.). 

Práce na DC10-2 budou probíhat ve spolupráci s DC10-5. Stejně tak budou společně 

s DC10-5 zpracovány výstupy, proto jsou tyto výstupy popsány zde i u DC10-5. 

 

Kontrolovatelné cíle 

Kontrolovatelnými cíli v rámci stanoveného dílčího cíle jsou: 

2018 Poloprovozní pokusy kompostování, testování skladby kompostů (sezónní variabilita); 
sestavení základních směsí – typová hnojiva; publikační činnost (článek 
v neimpaktovaném recenzovaném periodiku); sestavení poloprovozu (společné s 
DC10-5) 

2019 Ověření kvality navrhovaných hnojivových směsí; poloprovozní pokusy 
kompostování; publikační činnost (článek v neimpaktovaném recenzovaném 
periodiku); podání přihlášek 2 kusů užitných vzorů hnojiv (společné s DC10-5) 

2020 Zpracování metodiky Metodika vyžití čistírenských kalů z komunálních zdrojů 
znečištění (společné s DC10-5); uspořádání (zorganizování) workshopu (společné s 
DC10-5); publikační činnost (článek v neimpaktovaném recenzovaném periodiku 
(společné s DC10-5); článek v impaktovaném periodiku) 

2021 Publikační činnost (článek v neimpaktovaném recenzovaném periodiku (společné s 
DC10-5)) 
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2022 Publikační činnost (článek v neimpaktovaném recenzovaném periodiku (společné s 
DC10-5)) 

 

8.10.8.3 Dílčí cíl: Výzkum v oblasti dnových sedimentů v rybnících, nádržích, 

biologických nádržích určených k čištění odpadních vod a v dočišťovacích 

biologických nádržích 

Na dnové sedimenty z malých vodních nádrží je nutné pohlížet jako na odpad, a pokud 

nesplňovaly podmínky vyhlášky č. 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů 

na zemědělské půdě, ve znění pozdějších předpisů, resp. nesplňují podmínky vyhlášky 

č. 437/2016 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě a změně 

vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a změně vyhlášky 

č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a o změně 

vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání 

na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 

(vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady), ve znění 

pozdějších předpisů, pak jako na nebezpečný odpad. Cílem projektu v dílčím cíli DC10-3 je 

zejména snižování množství a dále potom nebezpečných vlastností dnových sedimentů 

přímo v malých vodních nádržích. Malými vodními nádržemi jsou myšleny nejen nádrže 

přírodní, ale také biologické nádrže používané k čištění a dočišťování odpadních vod 

z malých obcí. Předpokládá se zejména využití biologicko-enzymatických preparátů, které 

v poslední době zažívají velký boom. Cílem projektu bude také zhodnotit dopad aplikace 

těchto přípravků na kvalitu vody v nádržích.  

Poznámka: V projektu je plánovaná spolupráce s firmou BioEnviro s.r.o. 

 

Kontrolovatelné cíle 

Kontrolovatelnými cíli v rámci stanoveného dílčího cíle jsou: 

2018 Implementace výsledků dříve řešených projektů, zejména pomocí článků v odborných 
periodikách (článek v neimpaktovaném recenzovaném periodiku a článek 
v impaktovaném periodiku); získání partnera pro nový projekt; příprava nového 
projektu; podání návrhu projektu do vhodné výzvy 

2019 Implementace výsledků dříve řešených projektů; zahájení řešení nového projektu – 
provedení a ukončení terénního průzkumu včetně výběru vhodných testovacích 
lokalit; příprava funkčního vzorku; zahájení testování 

2020 Implementace výsledků dříve řešených projektů; řešení nového projektu; pokračování 
v testování a vyhodnocení testování – datová sada; první publikační výstupy k 
novému projektu (článek v neimpaktovaném recenzovaném periodiku); příprava 
podkladů k zapsání užitného vzoru jako jednoho z hlavních výstupů projektu; 
uplatnění užitného vzoru; příprava metodiky 

2021 Implementace výsledků dříve řešených projektů; řešení nového projektu; další 
publikační výstupy k novému projektu (článek v neimpaktovaném recenzovaném 
periodiku a článek ve sborníku); finalizace a certifikace metodiky jako druhého 
z hlavních výstupů projektu 
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2022 Implementace výsledků; příprava nového projektu navazujícího na dosavadní výzkum 

 

8.10.8.4 Dílčí cíl: Výzkum v oblasti sedimentů a biomasy vodních ploch 

urbanizovaných území 

Předmětem oblasti výzkumu je sledování množství a transportu sedimentů a plavenin 

vodních ploch vázaných na urbanizovaná území a infrastrukturní stavby (např. objekty 

hospodaření se srážkovými vodami, retenční objekty, dešťové usazovací nádrže, specifické 

malé vodní nádrže, vodní prvky historických zahrad, vodní prvky parkových ploch). Budou 

prováděny kvalitativní analýzy těchto materiálů, posuzování míry znečištění, hodnocení 

možností znovuvyužití, recyklace živin, hodnocení stárnutí objektů, změny kapacity a 

funkčnosti. Dále bude sledována biota uvedených typů vodních ploch, budou prováděny 

kvalitativní analýzy, bude řešena problematika údržby, znovuvyužití vegetace. Bude 

sledován vliv zanášení na eutrofizaci, toxicitu a změny společenstev vodních ploch. 

 

Kontrolovatelné cíle 

Kontrolovatelnými cíli v rámci stanoveného dílčího cíle jsou: 

2018 Výzkum sedimentů z dostupných vodních ploch; testování možností aplikace 
enzymatických a bakteriálních preparátů na kvalitativní stav vodního prostředí včetně 
sedimentů i v poloprovozních podmínkách; publikační činnost (článek v odborném 
periodiku a článek ve sborníku) 

2019 Publikační činnost (článek v odborném periodiku a článek ve sborníku) 

2020 Zpracování výsledků sledování množství a kvality sedimentů vodních ploch 
urbanizovaných území (podklady pro publikační výstupy); zpracování výsledků 
sledování stavu bioty vodních ploch urbanizovaných území (podklady pro publikační 
výstupy) 

2021 Publikační činnost (článek v neimpaktovaném recenzovaném periodiku) 

2022 Publikační činnost (článek v neimpaktovaném recenzovaném periodiku) 

 

8.10.8.5 Dílčí cíl: Výzkum v oblasti optimalizace zpracování a nakládání s čistírenskými 

kaly a biologickými materiály z provozu ČOV s možností následného využití 

Cílem dílčího cíle DC10-5 je zvýšení využitelnosti čistírenských kalů a organického materiálu 

z procesu čištění odpadních vod z komunálních zdrojů na základě výzkumu vhodné úpravy 

tohoto materiálu, a to pomocí přirozených chemických, biochemických a biologických metod, 

jako jsou například kompostování a technologie odvodňování kalů pomocí mokřadní 

vegetace („reed bed“), tak, aby takto upravený materiál, bohatý na organické látky a živiny, 

mohl být bezpečně vrácen do půdního ekosystému. 
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Kontrolovatelné cíle 

Kontrolovatelnými cíli v rámci stanoveného dílčího cíle jsou: 

2018 Poloprovozní pokusy kompostování, testování skladby kompostů (sezónní variabilita); 
pilotní poloprovoz, testy v kontejnerovém uspořádání; sestavení základních směsí – 
typová hnojiva; publikační činnost 

2019 Ověření kvality navrhovaných hnojivových směsí (2 užitné vzory – stabilní hnojivo I., 
stabilní hnojivo II.); publikační činnost (článek v neimpaktovaném recenzovaném 
periodiku) 

2020 Zpracování metodiky Metodika vyžití čistírenských kalů z komunálních zdrojů 
znečištění a její certifikace; uspořádání (zorganizování) workshopu (téma: Efektivní 
využívání čistírenských kalů); publikační činnost (článek v neimpaktovaném 
recenzovaném periodiku) 

2021 Publikační činnost (článek v neimpaktovaném recenzovaném periodiku) 

2022 Publikační činnost (článek v neimpaktovaném recenzovaném periodiku) 

 

8.10.8.6 Dílčí cíl: Výzkum v oblasti aplikace kalů na zemědělskou půdu z pohledu látek 

nepodchycených legislativou a přechodu těchto kontaminantů do plodin 

Využití čistírenských kalů ke hnojení a remediaci půdy je jednou z možností, jak nahradit 

nedostatek statkových hnojiv, jejichž produkce v posledních letech klesá. Kaly obsahují řadu 

látek důležitých pro růst rostlin, z podstaty svého původu a složení však mohou ovlivnit půdu 

i negativně (přítomnost těžkých kovů, PPCP atd.) Cílem dílčího cíle DC10-6 je komplexní 

analýza environmentálních a ekonomických aspektů a dopadů aplikace čistírenských kalů 

na fyzikálně-chemické a biologické parametry půdy, sledování obsahu a transferu živin, 

těžkých kovů, AOX, PCB, farmak a nezákonných drog z čistírenských kalů do zemědělské 

půdy a následného přenosu z půdy do plodin. Sledovány budou jak základní parametry dané 

vyhláškou č. 437/2016 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě a 

změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a změně vyhlášky 

č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a o změně 

vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání 

na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 

(vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady), ve znění 

pozdějších přepisů, tak především legislativou nepodchycené látky. 

Poznámka: V projektu je plánovaná spolupráce s VÚRV a zemědělskými subjekty. 

 

Kontrolovatelné cíle 

Kontrolovatelnými cíli v rámci stanoveného dílčího cíle jsou: 

2018 Založení parcelových pokusů; aplikace čistírenských kalů, zavedení analytických 
postupů; publikační činnost 

2019 Monitoring na pozemcích zemědělských subjektů; odběry a analýzy vzorků; 
publikační činnost (článek v neimpaktovaném recenzovaném periodiku a článek ve 
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sborníku) 

2020 Vyhodnocení pokusů a monitoringu; zpracování výsledků; příprava metodiky; 
publikační činnost (článek v neimpaktovaném recenzovaném periodiku a článek ve 
sborníku) 

2021 Publikační činnost (2 články v impaktovaném periodiku, článek v neimpaktovaném 
recenzovaném periodiku); finalizace a certifikace metodiky; ověřená technologie 

2022 Publikační činnost (článek v neimpaktovaném recenzovaném periodiku) 

 

8.10.8.7 Dílčí cíl: Výzkum hygienicky významných mikroorganismů v čistírenských 

kalech a dnových sedimentech 

Kaly a sedimenty obsahují velké množství hygienicky významných mikroorganismů, které 

omezují jejich využitelnost a mohou přispívat k znečišťování prostředí patogenními 

mikroorganismy. Přestože předpokládáme spolupráci mikrobiologů i v řadě dalších cílů 

oblasti OV10 (zejména dílčí cíle DC10-3 až DC10-6), tento dílčí cíl by měl dílčí cílem DC10-7 

zahrnovat komplexní výzkum (výskyt, eliminace, šíření) bakterií, a to nejenom používaných 

indikátorů, kterými jsou termotolerantní (fekální) koliformní bakterie E. coli a intestinální 

enterokoky, ale i vybraných patogenů vyskytujících se (případně množících se) v kalech a 

sedimentech, jako jsou salmonely, klostridia, kampylobaktery, listerie a další. 

 

Kontrolovatelné cíle 

Kontrolovatelnými cíli v rámci stanoveného dílčího cíle jsou: 

2018 (a) Výzkum mikrobiologické kontaminace kalů z malých komunálních ČOV a 
možností využití vybraných kmenů bakterií k zlepšení jejich kvality (bude prováděno 
v rámci projektu Nové postupy úpravy stabilizace čistírenských kalů z malých 
komunálních zdrojů (TH02030532)) 

(b) Pilotní výzkum sedimentů z dostupných vodních ploch – kontaminace sedimentů 
hygienicky významnými mikroorganismy, rozptyly výsledků, sezónní změny, korelace 
s bakteriemi ve vodním sloupci; testování možností pozitivního vlivu aplikace 
enzymatických a bakteriálních preparátů na kvalitu vody a sedimentů 
v poloprovozních podmínkách 

Prezentace výsledků na odborných seminářích, případně jejich publikace 

2019 Zhodnocení všech výsledků z roku 2018, jejich doplnění a publikace (pro doplnění 
informací podle možností provedení mikrobiologických analýz sedimentů z dalších 
lokalit (vodní nádrže a toky)) 

2020 Sumarizace hlavních bodů týkajících se hygienicky významných mikroorganismů 
v kalech a sedimentech (včetně výběru důležitých patogenů a metodik jejich 
stanovení) a příprava projektů navazující na dříve řešenou problematiku (čistírenské 
kaly) a na výzkum vlivu sedimentů na kvalitu vody v tocích při extrémních 
klimatických jevech 

2021 Na základě získaných projektů výzkum sedimentů ve vodních tocích a nádržích a 
jejich vliv na zhoršení kvality při extrémních klimatických jevech; prezentace a 
publikace dříve získaných výsledků 
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2022 Zhodnocení významu sedimentů pro kvalitu vody v tocích a nádržích, návrh řešení 
(včetně návrhu monitoringu v citlivých (např. koupacích) oblastech) 

 

8.10.8.8 Dílčí cíl: Vývoj a zavádění analytických metod určených ke sledování výskytu 

a chování látek v kalech, sedimentech a dalších typech pevných matric, a to 

včetně radionuklidů 

V rámci tohoto dílčího cíle budou realizovány metodické přípravy laboratoří VÚV TGM, v.v.i., 

pro zvládnutí realizace analytických činností, a to včetně předúprav v pevných matricích a 

v případě potřeby i včetně posouzení nově zavedených analytických metod ASLAB a/nebo 

ČIA. Předmětem činností dílčího cíle DC10-8 bude vývoj a zavádění analytických metod 

určených ke sledování různých skupin polutantů, které v současnosti nejsou v laboratořích 

VÚV TGM, v.v.i., sledovány, a dále potom polutantů ze skupin látek legislativními předpisy 

běžně nehodnocených. Tento dílčí cíl má zejména podpůrný charakter, protože zavádění 

metod až při vlastním řešení projektů není v mnoha případech časově možné nebo žádoucí.  

 

Kontrolovatelné cíle 

Kontrolovatelnými cíli v rámci stanoveného dílčího cíle jsou: 

2018 Alespoň 1 nově zavedená metoda 

2019 Alespoň 1 nově zavedená metoda 

2020 Alespoň 1 nově zavedená metoda 

2021 Alespoň 1 nově zavedená metoda 

2022 Alespoň 1 nově zavedená metoda 
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8.11 Oblast výzkumu 11: Využívání a popularizace historických a 

současných vodohospodářských zdrojů informací pro rozvoj 

environmentálně příznivé společnosti 

Obor vědy a výzkumu 

Zařazení oblasti výzkumu podle klasifikace oborů OECD Fields of Research and 

Development (FRASCATI manuál 2015) je následující: 

Vědní oblast – širší 
klasifikace: 

Fields of Research and Development (FORD) – klasifikace 
druhé úrovně: 

1. Přírodní vědy (Natural 
Sciences) 

1.5. Vědy o zemi a příbuzné vědy životního prostředí (Earth and 
related environmental sciences) 

 

8.11.1 Popis oblasti výzkumu 

Cílem této výzkumné oblasti je – využitím výsledků výzkumu, historických zdrojů a 

zkušeností odborných pracovníků při řešení projektů – přispět k rozvoji a posilování znalostní 

základny a vytvoření environmentálně příznivé společnosti, která je definována v oblasti 5. 

(Environmentálně příznivá společnost) Koncepce výzkumu a vývoje Ministerstva životního 

prostředí na léta 2016 až 2025. K dosažení cílů budou využity dlouholeté zkušenosti 

pracovníků VÚV TGM, v.v.i., s řešením výzkumných projektů, s tvorbou různých typů 

výsledků a výstupů a jejich zveřejňováním. Záměrem bude využití moderních možností 

popularizace, osvěty a environmentální výchovy při vývoji účinných postupů směřujících 

ke změně spotřebního chování a přístupům k šetrnému hospodaření s vodou. Tyto okruhy 

mohou být v průběhu řešení aktualizovány a účelově slučovány nebo doplňovány. Aktivity 

budou navázány mj. na činnost MKOD a dalších regionálních i mezinárodních platforem. 

Dílčí cíle oblasti výzkumu Využívání a popularizace historických a současných 

vodohospodářských zdrojů informací pro rozvoj environmentálně příznivé společnosti byly 

navrženy v logickém sledu aktivit, které musí být v daném tématu vykonány a nepředstavují 

samostatné vědní oblasti. Okruhy výzkumu, které udávají strukturu pro shromažďování 

informací, jsou definovány v dílčích cílech DC11-1 a DC11-2. Tyto okruhy mohou být 

v průběhu řešení aktualizovány a účelově slučovány nebo doplňovány. 

DC11-1 a DC11-2 jsou orientovány na sběr informací pro další zpracování, které bude 

prováděno v rámci DC11-3. V DC11-4 budou vytvářeny vhodné typy výstupů, které budou 

v DC11-5 propagovány, zveřejňovány a využity ke splnění hlavního cíle, čímž je přispění 

k rozvoji environmentálně příznivé společnosti účinnou osvětou a propagací zvýraznění 

významu vody v životě člověka s důrazem na společenskou zodpovědnost, který je 

definován v oblasti 5. Koncepce VaV MŽP. 

8.11.2 Nejvýznamnější výsledky dosažené v dané oblasti v letech 2012–2016 

Přehled nejvýznamnějších výsledků dosažených v období 2012–2016 v dané oblasti 

výzkumu je uveden v tabulce 59. 
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Tabulka 59: Nejvýznamnější výsledky dosažené v období 2012–2016 v dané oblasti 
výzkumu 

Kód výsledku z RIV 

Kód 

druhu 

výsledku 

Název výsledku v původním jazyce výsledku 
Rok 

uplatnění 

RIV/00020711:_____/16:00004393 B Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy 2016 

RIV/00020711:_____/16:00004391 E Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy 2016 

RIV/00020711:_____/15:00004201 B 
Komínové vodojemy. Funkce, konstrukce, 

architektura  
2015 

RIV/00020711:_____/15:00004204 E 
Tovární komíny s vodojemy - současnost a 

budoucnost 
2015 

RIV/00020711:_____/15:00004303 M 
Památky a jejich ohrožení přírodními a 

antropogenními vlivy 
2015 

RIV/00020711:_____/15:00004327 N 
Hodnocení ploch zaniklých rybníků z hlediska 

optimalizace jejich využití 
2015 

RIV/00020711:_____/14:00004099 B 
Dějiny právních vztahů k vodám na území České 

republiky. I. díl, Do roku 1253 
2014 

RIV/00020711:_____/14:00004107 B 
Historické rybníky České republiky: srovnání 

současnosti se stavem v 2. polovině 19. století 
2014 

RIV/00020711:_____/12:00003374 J 
Využití dat leteckého laserového skenování pro 

revizi datových sad rozvodnic a vodních toků 
2012 

RIV/00020711:_____/12:00003584 A 
Poznatky z průzkumu kořenových čistíren 

odpadních vod 
2012 

 

8.11.3 Vazby oblasti výzkumu na Koncepci VaV MŽP 

Vazby na dílčí cíle 

Činnosti řešené v této části budou naplňovat dílčí cíle obou podoblastí 5.1 (Spotřební vzorce 

obyvatelstva) a 5.2 (Nástroje environmentálně příznivého růstu) Koncepce výzkumu a vývoje 

Ministerstva životního prostředí na léta 2016 až 2025, a to 5.1.1 (Vyvinout účinné postupy 

ke změně spotřebního chování ve směru minimalizace dopadů spotřeby na stabilní 

fungování přírodních zdrojů a ekosystémové služby) a 5.2.1 (Navrhnout inovativní nástroje 

ochrany životního prostředí s cílem minimalizovat náklady jejich fungování). Témata 

zpracovaná v této oblasti odpovídají aktuálním výzkumným potřebám pro resort MŽP 

uvedeným v části Prostředí pro kvalitní život a vycházejí z aktivit řešených v ústavu 

v oblastech Přírodní zdroje, Globální změny a Udržitelný rozvoj krajiny a sídel. Náplň OV11 

je v úzké vazbě s dílčími cíli Koncepce VaV MŽP 1.2.1 (Snížení znečištění vod z bodových a 

nebodových zdrojů a udržitelné užívání vodních zdrojů), 1.2.2 (Udržitelné užívání vodních 

zdrojů a kvantita povrchových vod), 1.2.3 (Výzkum a hodnocení stavu povrchových vod), 

1.2.4 (Výzkum a hodnocení stavu podzemních vod) v podoblasti 1.2 (Voda), 3.1.1 (Vytvoření 

koncepčních nástrojů plánování krajiny) a 3.1.2 (Diverzita kulturní krajiny) v podoblasti 3.1 

(Zelená infrastruktura – stabilní struktura krajiny), 3.2.1 (Získání prakticky využitelných 
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poznatků pro efektivní zemědělskou produkci v ekologicky a ekonomicky dlouhodobě 

udržitelných systémech hospodaření na půdě) v podoblasti 3.2 (Zemědělství a lesnictví) a 

2.3.1 (Životní prostředí a zdraví) a 2.3.3 (Výzkum kontaminace organickými polutanty a 

těžkými kovy včetně jejich transportu, zachycení a degradace v krajinných celcích) 

v podoblasti 2.3 (Snížení vypouštění nebezpečných látek (POP, TK a dalších polutantů) 

do prostředí v důsledku lidské činnosti). 

V souladu s potřebami a prioritami výzkumu pro MŽP bude OV11 zaměřena na výzkum a 

zpracování historických zdrojů informací, a to na základě využívání existující dokumentace, 

inventarizace, sledování a analytických dat, s cílem hodnocení stavu a vlivu změn na složky 

životního prostředí, přírodní zdroje a krajinu. Zpracování materiálů bude podkladem 

pro hodnocení vlivu známých antropogenních jevů a dějů na ekologickou stabilitu krajiny, 

možnost zachování a obnovy přirozených vlastností a funkcí krajiny a vodní režim krajiny.  

Mezi aktuální potřeby resortu MŽP patří body cílené na environmentální osvětu a prezentaci 

znalostí o životním prostředí, které jsou popsány v oblasti 5. (Environmentálně příznivá 

společnost), podoblasti 5.1 (Spotřební vzorce obyvatelstva). Těmto aktivitám jsou v rámci 

OV11 věnovány dílčí cíle DC11-3, DC11-4 a DC11-5. 

 

Vazby na výzkumné potřeby 

OV11 má vazby na výzkumné potřeby pro resort MŽP uvedené v Příloze 6 Národní politiky 

výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2016–2020 (NP VaVaI 2016), která byla 

schválena usnesením vlády ČR č. 135/2016 a jejíž součástí je seznam výzkumných potřeb 

jednotlivých resortů. 

OV11 má vazby na prioritní výzkumné potřeby pro resort MŽP. 

V části Prostředí pro kvalitní život, oblasti Přírodní zdroje je to: 

 Odborná podpora pro plánování v oblasti podzemních a povrchových vod a 

pro optimalizaci vodního režimu krajiny. 

 

V části Prostředí pro kvalitní život, oblasti Globální změny (a adaptace na změnu klimatu) 

jsou to: 

 Scénáře a změny klimatu, identifikace a monitorování jejich dopadů,  

 Hodnocení vlivu a prognóza přírodních nebezpečí a antropogenních rizik a možnosti 

jejich prevence ve vazbě na dynamiku klimatu.  

 

V části Prostředí pro kvalitní život, oblasti Udržitelný rozvoj krajiny a lidských sídel jsou to: 

 Zachování přirozených vlastností (funkcí) krajiny (ekologická stabilita, vodní režim 

krajiny, půdotvorné procesy, biodiverzita, migrační prostupnost krajiny),  
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 Zvýšení efektivity predikce vlivu přírodních jevů a procesů, využití přírodního 

potenciálu a vyhodnocování jejich dopadu na složky životního prostředí, na krajinu a 

společnost.  

 

V části Prostředí pro kvalitní život, oblasti Environmentálně příznivá společnost jsou to:  

 Tvorba a ověřováni metod kvantitativního ekonomického hodnocení dopadů politik 

v oblasti ochrany životního prostředí na podniky a domácnosti,  

 Vývoj a ověřování technických, metodických a legislativních nástrojů pro hodnocení 

antropogenních dopadů na stav vodního prostředí.  

 

V části Sociální a kulturní výzvy, oblasti Vládnutí a správa jsou to:  

 Vývoj nástrojů a metodik pro efektivní uplatňování ekonomických, administrativních, 

legislativních či dobrovolných nástrojů v oblasti ochrany životního prostředí a 

minimalizace nákladů na dosažení cílů koncepčních dokumentů v oblasti životního 

prostředí,  

 Vývoj inovativních metod v oblasti vytěžování strukturovaných i nestrukturovaných 

environmentálních dat s cílem jejich vícenásobného využití, srovnání a závislostních 

analýz,  

 Vývoj inovativních metod a postupů založených na progresivních digitálních 

technologiích, nových datových zdrojích (pocházejících např. z dálkového pozorování 

Země) a jejich kombinací s dostupnými daty a s cílem vytvoření standardizovaných 

mechanismů pro podporu tvorby, hodnocení a reportingu životního prostředí.  

 

V části Sociální a kulturní výzvy, oblasti Rozvoj a uplatnění lidského potenciálu je to:  

 Zvýšení efektivity nástrojů environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty.  

 

V části Sociální a kulturní výzvy, oblasti Bezpečná společnost je to:  

 Vytvoření nástrojů a technologií k identifikaci, sledování, predikci, prevenci a 

snižování rizika krizových situací (katastrof) antropogenního a přírodního původu a 

monitorování jejich dopadů. 

 

Přehled vazeb dílčích cílů oblasti výzkumu na dílčí cíle Koncepce výzkumu a vývoje 

Ministerstva životního prostředí na léta 2016 až 2025 je uveden v tabulce 60. 

 



 

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce 

Dlouhodobá koncepce rozvoje výzkumné organizace na období 2018–2022 

Oblasti výzkumu zajišťované jednotlivými výzkumnými týmy výzkumné organizace 

v období 2018–2022 

 

 

Stránka 282 z 357 

Tabulka 60: Přehled vazeb dílčích cílů oblasti výzkumu na dílčí cíle Koncepce VaV MŽP 

Dílčí cíle Koncepce VaV MŽP na léta 2018 až 2025 
OV11 

DC11-1 DC11-2 DC11-3 DC11-4 DC11-5 

Oblast 1. Přírodní zdroje 

Podoblast 1.1: Biodiverzita  

Dílčí cíl 1.1.1 
     

Dílčí cíl 1.1.2 
     

Dílčí cíl 1.1.3 
     

Dílčí cíl 1.1.4 
     

Dílčí cíl 1.1.5 
     

Dílčí cíl 1.1.6 
     

Dílčí cíl 1.1.7 
     

Podoblast 1.2: Voda 

Dílčí cíl 1.2.1 X X 
   

Dílčí cíl 1.2.2 X X 
   

Dílčí cíl 1.2.3 X X 
   

Dílčí cíl 1.2.4 X X 
   

Dílčí cíl 1.2.5 
     

Podoblast 1.3: Půda  

Dílčí cíl 1.3.1 
     

Dílčí cíl 1.3.2 
     

Dílčí cíl 1.3.3 
     

Podoblast 1.4: Ovzduší  

Dílčí cíl 1.4.1 
     

Dílčí cíl 1.4.2 
     

Dílčí cíl 1.4.3 
     

Podoblast 1.5: Nerostné zdroje a vlivy těžby na životní prostředí  

Dílčí cíl 1.5.1 
     

Dílčí cíl 1.5.2 
     

Dílčí cíl 1.5.3 
     

Dílčí cíl 1.5.4 
     

Oblast 2. Globální změny 

Podoblast 2.1: Metody mitigace a adaptace na globální a lokální změny klimatu 

Dílčí cíl 2.1.1 
     

Dílčí cíl 2.1.2 
     



 

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce 

Dlouhodobá koncepce rozvoje výzkumné organizace na období 2018–2022 

Oblasti výzkumu zajišťované jednotlivými výzkumnými týmy výzkumné organizace 

v období 2018–2022 

 

 

Stránka 283 z 357 

Dílčí cíle Koncepce VaV MŽP na léta 2018 až 2025 
OV11 

DC11-1 DC11-2 DC11-3 DC11-4 DC11-5 

Dílčí cíl 2.1.3 
     

Dílčí cíl 2.1.4 
     

Podoblast 2.2: Biogeochemické cykly dusíku a fosforu  

Dílčí cíl 2.2.1 
     

Dílčí cíl 2.2.2 
     

Podoblast 2.3: Nebezpečné látky v životním prostředí  

Dílčí cíl 2.3.1 
   

X 
 

Dílčí cíl 2.3.2 
     

Dílčí cíl 2.3.3 
   

X 
 

Oblast 3. Udržitelný rozvoj krajiny a lidských sídel 

Podoblast 3.1: Zelená infrastruktura – stabilní struktura krajiny  

Dílčí cíl 3.1.1 
 

X 
   

Dílčí cíl 3.1.2 
 

X 
   

Podoblast 3.2: Zemědělství a lesnictví  

Dílčí cíl 3.2.1 
 

X 
   

Dílčí cíl 3.2.2 
     

Dílčí cíl 3.2.3 
     

Podoblast 3.3: Urbanismus a inteligentní lidská sídla  

Dílčí cíl 3.3.1 
     

Dílčí cíl 3.3.2 
     

Dílčí cíl 3.3.3 
     

Oblast 4. Environmentální technologie a ekoinovace 

Podoblast 4.1: Technologie, techniky a materiály přátelské k životnímu prostředí  

Dílčí cíl 4.1.1 
     

Dílčí cíl 4.1.2 
     

Podoblast 4.2: Biotechnologie, materiálově, energeticky a emisně efektivní technologie, výrobky a služby  

Dílčí cíl 4.2.1 
     

Dílčí cíl 4.2.2 
     

Dílčí cíl 4.2.3 
     

Podoblast 4.3: Minimalizace tvorby odpadů a jejich opětovné použití a využití  

Dílčí cíl 4.3.1 
     

Dílčí cíl 4.3.2 
     

Podoblast 4.4: Odstraňování nebezpečných látek – starých škod z životního prostředí  
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Dílčí cíle Koncepce VaV MŽP na léta 2018 až 2025 
OV11 

DC11-1 DC11-2 DC11-3 DC11-4 DC11-5 

Dílčí cíl 4.4.1 
     

Podoblast 4.5: Minimalizace rizik z chemických látek  

Dílčí cíl 4.5.1 
     

Dílčí cíl 4.5.2 
     

Dílčí cíl 4.5.3 
     

Oblast 5. Environmentálně příznivá společnost 

Podoblast 5.1: Spotřební vzorce obyvatelstva 

Dílčí cíl 5.1.1 X 
 

X X X 

Podoblast 5.2: Nástroje environmentálně příznivého růstu  

Dílčí cíl 5.2.1 
 

X X X X 

 

8.11.4 Vazby oblasti výzkumu na koncepce jiných poskytovatelů 

Vazby oblasti výzkumu na koncepce jiných aktuálních poskytovatelů 

Oblast výzkumu navržená v rámci OV11 je svým tématem, zaměřeným na využití dřívějších 

výsledků výzkumu, historických zdrojů a zkušeností odborných pracovníků při řešení projektů 

v oblasti vodního hospodářství a směřujícím k vytvoření environmentálně příznivé 

společnosti, spjata s koncepcí Koncepci výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva zemědělství 

na léta 2016–2022.  

Cílem Koncepce VaVaI MZe v klíčové oblasti „Udržitelné hospodaření s přírodními zdroji“ je 

zajištění udržitelného hospodaření s přírodními zdroji, podpora, zachování a zlepšení 

ekosystémů závislých na zemědělství, lesnictví a rybářství, obnova, zachování a zvýšení 

biologické rozmanitosti a zemědělství vysoké přírodní hodnoty odpovídající stavu evropské 

krajiny. Tímto má Koncepce VaVaI MZe obdobný cíl jako Koncepce VaV MŽP, avšak 

neobsahuje aktivity zaměřené na využívání historických zdrojů a neklade důraz na osvětu a 

propagaci výsledků výzkumu veřejnosti.  

Oblast výzkumu a zpracování historických zdrojů informací, které jsou základem dílčích cílů 

DC11-1 a DC11-2, mají návaznost na Meziresortní koncepci aplikovaného výzkumu a vývoje 

národní a kulturní identity na léta 2016–2022 Ministerstva kultury, která je v dílčí tematické 

prioritě Kulturní dědictví zaměřena mj. na ochranu, identifikaci, prezentaci a edukaci v oblasti 

nemovitého a movitého kulturního dědictví, včetně historických sídel, kulturní krajiny, 

zahradního umění, krajinářské architektury, knihovních fondů a dokumentů. Do této oblasti 

lze zařadit historické a archivní materiály zabývající se hospodařením s vodou v krajině, 

vodohospodářskými stavbami a úpravami vodních toků, podklady dokumentující historicky 

doložitelnou změnu klimatu ve vazbě na množství podzemních a povrchových vod, ochranu 

kulturního dědictví (hmotné i nehmotné památky) a přírodního dědictví (druhová diverzita, 

změny krajiny), vývoj znečišťování vod v průběhu historických období, vývoj 

hydroanalytických metod aj. 
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Při realizaci OV11 budou mj. využity výstupy dříve řešených projektů financovaných 

uvedenými poskytovateli. OV11 je rovněž koncipován tak, aby mohl využívat výsledky 

projektů jiných poskytovatelů, například Ministerstva zemědělství, Ministerstva kultury a 

jiných poskytovatelů, které budou řešeny v ústavu. 

 

Vazby oblasti výzkumu na koncepce jiných potenciálních poskytovatelů 

Oblast výzkumu OV11 nemá žádné vazby na koncepce jiných potenciálních poskytovatelů. 

8.11.5 Společenská relevance oblasti výzkumu 

Oblast výzkumu OV11 je svým obsahem prioritně zaměřena na přenos výsledků výzkumu, 

historických zdrojů a zkušeností odborných pracovníků při řešení projektů do praxe a 

do sféry neakademických subjektů. Cílem OV11 je využití moderních možností 

popularizace, osvěty a environmentální výchovy ke zvýšení povědomí společnosti 

o problémech souvisejících s hospodařením s vodou a dopadech na kvalitu života 

společnosti a občana. V rámci OV11 budou preferovány aktivity směřující k přenosu 

znalostí a technologií pro vývoj účinných postupů směřujících ke změně spotřebního 

chování a přístupům k šetrnému hospodaření s vodou do neakademické sféry a 

k propagaci zvýraznění významu vody v životě člověka s důrazem na společenskou 

zodpovědnost a ekonomický přínos. 

8.11.6 Předpokládané složení týmu v období 2018–2022 

Předpokládané složení týmu zajišťujícího oblast výzkumu Využívání a popularizace 

historických a současných vodohospodářských zdrojů informací pro rozvoj 

environmentálně příznivé společnosti v období 2018–2022 je uvedeno v tabulce 61. 

Jmenovité složení týmu bude vždy uváděno ve Specifikaci plnění DKRVO pro rok 2018 a 

ve specifikacích plnění DKRVO pro roky další. 

Tabulka 61: Složení týmu 

Úroveň vzdělání (resp. akademický 

titul, vědecká hodnost) 

Formální 

pozice v rámci 

VO 

Pozice v týmu 

OV 

Přepočtený 

úvazek 

Bakalářský nebo magisterský stupeň 

(Bc., Ing., Mgr., RNDr.), 

postgraduální stupeň (Ph.D., CSc.), 

ostatní (MBA), vědecká hodnost 

(doc.) 

výzkumný 

pracovník 

hlavní řešitel, 

řešitel, laborant, 

technický 

pracovník 

4,450 

Základní, střední, úplné střední, 

Bakalářský nebo magisterský stupeň 

(Bc., Ing., Mgr., RNDr.) 

technický 

pracovník, 

laborant 

technický 

pracovník, 

laborant, vzorkař, 

IT pracovník 

1,050 
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Úroveň vzdělání (resp. akademický 

titul, vědecká hodnost) 

Formální 

pozice v rámci 

VO 

Pozice v týmu 

OV 

Přepočtený 

úvazek 

Základní, střední, úplné střední, 

Bakalářský nebo magisterský stupeň 

(Bc., Ing., Mgr.) 

režijní 

zaměstnanec 

ekonom, účetní, 

správa IT 0,600 

Bakalářský stupeň (Bc.) student technická 

podpora 
0,900 

Celková výše pracovních úvazků uvedená jako FTE (Full Time Equivalent): 7,000 

 

8.11.7 Předpokládané výsledky oblasti výzkumu v období 2018–2022 

Počty předpokládaných výsledků v dané oblasti výzkumu uplatněných v období 2018–2022 

jsou uvedeny v tabulce 62. 

Tabulka 62: Počty předpokládaných výsledků v oblasti výzkumu 

Druh výsledku dle číselníku RIV 
Počet 

výsledků 

celkem 

Počet v jednotlivých letech 

Kód 

(pod)druhu 

výsledku 

Název (pod)druhu výsledku 2018 2019 2020 2021 2022 

Publikační výsledky 

J Článek v odborném periodiku 15 2 3 4 2 4 

B Odborná kniha 3  1 1  1 

C Kapitola resp. kapitoly v 

odborné knize 
1     1 

D Článek ve sborníku 3  1 1 1  

Výsledky aplikovaného výzkumu 

P Patent 
 

     

Z Poloprovoz, ověřená technologie, odrůda, plemeno 

Zpolop (Z/A) Poloprovoz       

Ztech (Z/B) Ověřená technologie       

Zodru (Z/C) Odrůda       

Zplem (Z/D) Plemeno       

F Výsledky s právní ochranou (užitný vzor, průmyslový vzor) 
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Druh výsledku dle číselníku RIV 
Počet 

výsledků 

celkem 

Počet v jednotlivých letech 

Kód 

(pod)druhu 

výsledku 

Název (pod)druhu výsledku 2018 2019 2020 2021 2022 

Fprum (F/P) Průmyslový vzor       

Fuzit (F/U) Užitný vzor       

G Technicky realizované výsledky (prototyp, funkční vzorek) 

Gprot (G/A) Prototyp       

Gfunk (G/B) Funkční vzorek       

H Poskytovatelem realizované výsledky (výsledky promítnuté do právních 

předpisů a norem, do směrnic a předpisů nelegislativní povahy závazných v 

rámci kompetence příslušeného poskytovatele) 

Hleg (H/A) Výsledky promítnuté do 

právních předpisů a norem 
      

Hneleg (H/B) Výsledky promítnuté do 

směrnic a předpisů 

nelegislativní povahy 

závazných v rámci 

kompetence příslušného 

poskytovatele 

      

Hkonc (H/C) Výsledky promítnuté do 

schválených strategických a 

koncepčních dokumentů 

VaVaI orgánů státní nebo 

veřejné správy 

      

N Certifikované metodiky, léčebné postupy, památkové postupy, 

specializované mapy s odborným obsahem 

Nmet (N/A) Uplatněná certifikovaná 

metodika 
      

Nlec (N/B) Léčebný postup       

Npam (N/C) Památkový postup       

Nmap (N/D) Specializovaná mapa s 

odborným obsahem 
7  1 2 2 2 

R Software 1  1    

V Výzkumná zpráva obsahující utajované informace nebo souhrnná 

výzkumná zpráva 
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Druh výsledku dle číselníku RIV 
Počet 

výsledků 

celkem 

Počet v jednotlivých letech 

Kód 

(pod)druhu 

výsledku 

Název (pod)druhu výsledku 2018 2019 2020 2021 2022 

Vsouhrn (V/S) Souhrnná výzkumná zpráva 

 

     

V (V/U) Výzkumná zpráva obsahující 

utajované informace  
     

Ostatní výsledky 

A Audiovizuální tvorba 7  1 2 1 3 

E Uspořádání (zorganizování) 

výstavy 
2  1  1  

M Uspořádání (zorganizování) 

konference 
2  1  1  

W Uspořádání (zorganizování) 

workshopu 
4 1 2  1  

O Ostatní výsledky, které nelze zařadit do žádného z výše uvedených druhů 

výsledku 

 Prezentace na mezinárodních 

konferencích 
4  2  2  

 Prezentace na národních 

konferencích 
8 2 1 2 1 2 

 

8.11.8 Dílčí cíle DKRVO pro danou oblast výzkumu a kontrolovatelné cíle 

pro jednotlivé roky na období 2018–2022 

V rámci oblasti výzkumu Využívání a popularizace historických a současných 

vodohospodářských zdrojů informací pro rozvoj environmentálně příznivé společnosti 

byly stanoveny následující dílčí cíle a jejich garanti. 

DC11-1 Výzkum a zpracování historických zdrojů informací v oblasti 
zásobování a hospodaření s vodou 

Ing. Robert 
Kořínek, Ph.D. 

DC11-2 Výzkum a zpracování historických zdrojů informací v oblasti 
hospodaření s vodou v krajině 

Ing. Miloš 
Rozkošný, Ph.D. 

DC11-3 Komparativní výzkum s využitím historických zdrojů 
informací a aktuálních poznatků zákonitostí vodního 
hospodaření a ekologických dějů 

Ing. Kateřina 
Uhlířová, Ph.D. 

DC11-4 Environmentální výchova v oblasti hospodaření s vodou RNDr. Hana 
Mlejnková, Ph.D. 

DC11-5 Propagace problematiky hospodaření s vodou s cílem Mgr. Kateřina 
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vytvoření environmentálně příznivé společnosti Sovová, Ph.D. 

 

8.11.8.1 Dílčí cíl: Výzkum a zpracování historických zdrojů informací v oblasti 

zásobování a hospodaření s vodou 

V rámci dílčího cíle DC11-1 bude proveden výzkum a zpracování historických zdrojů 

informací v oblastech zásobování a hospodaření s vodou, úpravy vod pro potřeby sídel a 

průmyslu, vodárenství, čištění vod a historického vývoje vodního hospodářství. 

Oblasti výzkumu, které udávají strukturu pro shromažďování informací, jsou: 

1) stavby pro účel hospodaření s vodou a zásobování vodou (vodojemy, úpravny vod, 

apod.), 

2) technické způsoby zajišťování potřeb vody určené k zásobování obyvatelstva, 

řemesel, zemědělství, průmyslu, a služeb (rozvod pitné a užitkové vody, úprava 

vody), 

3) odvádění vod a jejich čištění a 

4) postupně se vyvíjející, historicky a sociálně determinované postoje k rekreačnímu 

užívání vod, možnosti vodní rekreace na území hlavního města Prahy. 

 

Dílčí cíl bude zaměřen na sběr a systematizaci existujících podkladů, které mají přímou i 

nepřímou souvislost s vodním hospodářstvím, a jejich uložení do interaktivní databáze 

vodohospodářských informací. Zdroji informací budou jak archivní materiály státních archivů 

a archivů výzkumných organizací, tak výsledky projektů řešených v oblasti vodního 

hospodářství v ústavu (mj. výsledky výzkumu a hodnocení životního cyklu výrobků, služeb a 

institucí s vazbou na vodu).  

Informační a popularizační výstupy dílčího cíle budou sloužit k následující realizaci 

inovativních a motivačních postupů vedoucích k pozitivní změně spotřebního chování 

jednotlivce, domácností a společnosti ve vztahu k šetrnému a efektivnímu hospodaření s 

vodou a vodními zdroji a k ochraně vod. 

 

Kontrolovatelné cíle 

Kontrolovatelnými cíli v rámci stanoveného dílčího cíle jsou: 

2018 Interaktivní databáze zdrojů vodohospodářských informací; články v odborných 
periodikách; podklady pro mapy 

2019 Interaktivní databáze zdrojů vodohospodářských informací; podklady pro mapy; 
prezentace výstupů 

2020 Interaktivní databáze zdrojů vodohospodářských informací; články v odborných 
periodikách; prezentace výstupů 

2021 Interaktivní databáze zdrojů vodohospodářských informací; články v odborných 
periodikách; podklady pro mapy; prezentace výstupů 
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2022 Interaktivní databáze zdrojů vodohospodářských informací; článkyv odborných 
periodikách; odborné knihy; prezentace výstupů; spolupráce na odborné knize  

 

8.11.8.2 Dílčí cíl: Výzkum a zpracování historických zdrojů informací v oblasti 

hospodaření s vodou v krajině 

V rámci dílčího cíle DC11-2 bude proveden výzkum a zpracování historických zdrojů 

informací v oblastech hospodaření s vodou v krajině, dopadů významných 

vodohospodářských změn na další vývoj (stavby vodních děl, vodohospodářské úpravy toků, 

extrémní klimatické jevy, zdroje znečištění aj.) a historického vývoje čištění vod. 

Oblasti výzkumu, které udávají strukturu pro shromažďování informací, jsou: 

1) způsob a rozsah hospodaření s vodou v krajině s ohledem na historické aspekty 

související se zemědělskými činnostmi a rozsahem zalesnění (též i s předpokládanou 

mírou eroze), 

2) vodohospodářské stavby a úpravy vodních toků, včetně souvisejících staveb a úprav 

na zemědělských pozemcích (rybníky, regulační opatření, splavňování vodních toků, 

přehrady, meliorace, závlahy, mokřady, atd.), 

3) aspekt historicky doložitelné změny klimatu ve vazbě na množství podzemních a 

povrchových vod ve vodních zdrojích, 

4) ochrana kulturního dědictví (hmotné i nehmotné památky) a přírodního dědictví 

(druhová diverzita, krajina…) a 

5) vývoj znečišťování vod v průběhu historických období, vývoj hydroanalytických 

metod. 

 

Dílčí cíl bude zaměřen na sběr a systematizaci existujících podkladů, které mají přímou a 

nepřímou souvislost jak s hospodařením s vodou v krajině, tak i s ochranou vod. Zdroji 

informací budou jak archivní materiály státních archivů a archivů výzkumných organizací, tak 

výsledky projektů řešených v oblasti vodního hospodářství ve VÚV TGM, v.v.i.  

Informační a popularizační výstupy dílčího cíle budou sloužit k následující realizaci 

inovativních a motivačních postupů vedoucích k zapojení různých cílových skupin do řešení 

klíčových témat ochrany přírody a životního prostředí se zaměřením na udržení vody 

v krajině a ochrany její kvality. 

 

Kontrolovatelné cíle 

Kontrolovatelnými cíli v rámci stanoveného dílčího cíle jsou: 

2018 Interaktivní databáze zdrojů vodohospodářských informací; články v odborných 
periodikách; uspořádání osvětového semináře (téma: Eextrémní hydrologické jevy ve 
vztahu k ochraně památek); konzultace a osvěta v oblasti možností obnovy 
historických rybníků 



 

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce 

Dlouhodobá koncepce rozvoje výzkumné organizace na období 2018–2022 

Oblasti výzkumu zajišťované jednotlivými výzkumnými týmy výzkumné organizace 

v období 2018–2022 

 

 

Stránka 291 z 357 

2019 Interaktivní databáze zdrojů vodohospodářských informací; články v odborných 
periodikách; prezentace výstupů; vytvoření webové aplikace interakce extrémních 
hydrologických jevů s památkově chráněnými objekty; konzultace a osvěta v oblasti 
možností obnovy historických rybníků, uspořádání (zorganizování) workshopu (téma: 
Údržba vodních prvků památkově chráněných objektů a území) 

2020 Interaktivní databáze zdrojů vodohospodářských informací; články v odborných 
periodikách; prezentace výstupů 

2021 Interaktivní databáze zdrojů vodohospodářských informací; články v odborných 
periodikách; prezentace výstupů 

2022 Interaktivní databáze zdrojů vodohospodářských informací; články v odborných 
periodikách; prezentace výstupů 

 

8.11.8.3 Dílčí cíl: Komparativní výzkum s využitím historických zdrojů informací a 

aktuálních poznatků zákonitostí vodního hospodaření a ekologických dějů 

Obsahem dílčího cíle DC11-3 bude komparativní výzkum s využitím historických zdrojů 

informací a aktuálních poznatků zákonitostí vodního hospodaření a ekologických dějů, 

analýza současných možností v oblasti vodního hospodářství, využití poznatků při řešení 

aktuálních problémů, návrhy postupů hospodaření s vodou pro jednotlivé oblasti/regiony a 

specifické činnosti s cílem minimalizace nákladů na jejich fungování. Výsledky 

nashromážděné v dílčích cílech DC11-1 a DC11-2 budou v tomto dílčím cíli zpracovány 

graficky, statisticky, kartograficky apod., tak aby byly vytvořeny kvalitní podklady 

pro publikace a prezentace formou odborných článků, map, výstav, ústních prezentací a 

dalších typů popularizačních i odborných výstupů se zaměřením na tvorbu metodických 

postupů cílených na šetrné hospodaření s vodou.  

V souladu s potřebami a prioritami výzkumu pro MŽP bude DC11-3 zaměřen na výzkum a 

zpracování historických zdrojů informací na základě využívání existující dokumentace, 

inventarizace, sledování, analýzu dat a syntézu nových poznatků) pro středně a dlouhodobé 

hodnocení stavu a vlivu změn na složky životního prostředí, přírodní zdroje a krajinu. 

Zpracování materiálů bude podkladem pro hodnocení vlivu známých antropogenních jevů a 

dějů na ekologickou stabilitu krajiny; možnost zachování a obnovy přirozených vlastností a 

funkcí krajiny a vodní režim krajiny. 

 

Kontrolovatelné cíle 

Kontrolovatelnými cíli v rámci stanoveného dílčího cíle jsou: 

2018 Databáze mapových podkladů; tvorba mapových vrstev 

2019 Databáze mapových podkladů; tvorba mapových vrstev; tvorba specializovaných map 
s odborným obsahem; software (mapový prohlížeč) 

2020 Tvorba specializovaných map s odborným obsahem 

2021 Tvorba specializovaných map s odborným obsahem 

2022 Tvorba specializovaných map s odborným obsahem 
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8.11.8.4 Dílčí cíl: Environmentální výchova v oblasti hospodaření s vodou 

Dílčí cíl DC11-4 bude zaměřen na aktuální trendy předávání informací veřejnosti, 

informovanost o odborných aktivitách v oblasti hospodaření s vodou, zahrnutí odborné i 

laické veřejnosti do environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a 

environmentálního poradenství (EP), usměrňování prezentace ochrany životního prostředí 

v mediích.  

Aktivity budou orientovány na rozvíjení kontaktu a vztahu člověka k přírodě a k místu, 

interpretace přírodního a kulturního dědictví, environmentální historii, důraz na formování 

postojů k šetrnému přístupu hospodaření s vodou, životní prostředí a zdraví a znečišťování 

životního prostředí specifickými polutanty. Formou realizace environmentální výchovy bude 

zavádění účinných vzdělávacích a osvětových programů (přednášky, edukační programy, 

výukové modely, e-learningové materiály, výstavy, semináře, workshopy), motivace občanů, 

benefity s cílem posunu uvažovaní od vzdělávání k aplikaci konkrétních postupů. Budou 

realizovány propagační aktivity v návaznosti na činnosti Mezinárodní komise pro ochranu 

Dunaje (MKOD), např. spolupráce při organizaci Dne Dunaje, výtvarných soutěžích apod. 

 

Kontrolovatelné cíle 

Kontrolovatelnými cíli v rámci stanoveného dílčího cíle jsou: 

2018 Rozvoj zázemí pro šíření osvěty a environmentální výchovy; rozšiřování portfolia 
kontaktů a možností; navázání spolupráce s MKOD; příprava odborné knihy 
(monografie); články v odborných periodikách 

2019 Zpracování výsledků do prezentací; příprava výstavy; příprava odborné knihy 
(monografie); tvorba edukačních programů a e-learningových modelů; uspořádání 
(zorganizování) workshopu; články v odborných periodikách; software (mapový 
prohlížeč) 

2020 Zpracování výsledků do prezentací; příprava materiálů pro archivaci; uspořádání 
(zorganizování) konference; osvětové přednášky a videodokumenty; články 
v odborných periodikách; prezentace aktivit MKOD; vydání odborné knihy 
(monografie) 

2021 Zpracování výsledků do prezentací a jejich prezentace; uspořádání (zorganizování) 
výstavy; příprava odborné knihy (monografie); tvorba edukačních programů a e- 
-learningových modelů; příprava materiálů pro archivaci; články v odborných 
periodikách 

2022 Prezentace všech výstupů; archivace historických materiálů v archivních fondech 
státních archivů; vydání odborné knihy (monografie), články v odborných periodikách 

 

8.11.8.5 Dílčí cíl: Propagace problematiky hospodaření s vodou s cílem vytvoření 

environmentálně příznivé společnosti 

Náplní dílčího cíle DC11-5 bude propagace problematiky hospodaření s vodou s cílem 

vytvoření environmentálně příznivé společnosti, tj. nabádání ke změně vnímání životního 
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prostředí a postojů k jeho využívání a ochraně, s důrazem na hospodaření s vodou, změně 

vzorců chování spotřebitelů, ovlivnění spotřebního života domácností ve vztahu k dopadům 

na životní prostředí a propagace využívání šetrných postupů. Bude prováděn výběr 

vhodných způsobů popularizace problematiky, jakými jsou moderní způsoby osvěty (webové 

portály, spolupráce s portálem Voda – základ života, tiskové a internetové zprávy, 

propagační tiskoviny, populárně-vědecké knihy, články v naučných časopisech, aj.).  

Dílčí cíl naváže na předchozí dílčí cíle, ve kterých budou shromážděny podklady a 

zpracovány výstupy pro propagaci, která je jedním nástrojů splnění oblasti 5 

(Environmentálně příznivá společnost) Koncepce VaV MŽP. 

 

Kontrolovatelné cíle 

Kontrolovatelnými cíli v rámci stanoveného dílčího cíle jsou: 

2018 Popularizační články; prezentace; vydání odborné knihy (monografie); tiskové zprávy; 
uspořádání (zorganizování) akce/konference ke Dni Dunaje 

2019 Popularizační články; prezentace, přednášky a propagace výsledků veřejnosti; 
spolupráce s MKOD; uspořádání (zorganizování) workshopu 

2020 Popularizační články; prezentace mapových výstupů; osvětové přednášky a 
videodokumenty; uspořádání (zorganizování) konference; uspořádání (zorganizování) 
akce/konference ke Dni Dunaje 

2021 Propagace výsledků; uspořádání (zorganizování) výstavy; příprava vydání odborné 
knihy (monografie); uspořádání (zorganizování) workshopu 

2022 Propagace vzniklých materiálů; vydání odborné knihy (monografie) 
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8.12 Oblast výzkumu 12: Výzkum a hodnocení životního cyklu výrobků, 

služeb a institucí s vazbou na vodu 

Obor vědy a výzkumu 

Zařazení oblasti výzkumu podle klasifikace oborů OECD Fields of Research and 

Development (FRASCATI manuál 2015) je následující: 

Vědní oblast – širší klasifikace: Fields of Research and Development (FORD) – 
klasifikace druhé úrovně: 

2. Inženýrství a technologie 
(Engineering and Technology) 

2.7 Environmentální inženýrství (Environmental 
engineering) 

 

8.12.1 Popis oblasti výzkumu 

Jedním z očekávaných projevů spojených s dopady klimatické změny a vývojem populace 

na Zemi je snižující se dostupnost zdrojů sladké vody. Posuzování užívání vod v rámci 

celého životního cyklu výrobků, služeb či institucí je jedním z moderních směrů hodnocení 

dopadů lidské činnosti na životní prostředí. Existují dvě hlavní metodologie tzv. vodní stopy, 

které se touto problematikou ve vztahu k vodě zabývají. Metodologie Life Cycle Assessment 

(LCA) water footprint podle mezinárodní normy ISO 14046:2014 Environmental management 

– Water footprint – Principles, requirements and guidelines se zabývá dopady užívání vody 

v životním cyklu na dopadové kategorie definované definované v rámci Life Cycle Impact 

Assessement (LCIA). Tento směr je aplikován v praxi pro komplexní hodnocení dopadů 

lidské činnosti na životní prostředí. Aplikace LCA vodní stopy je dosud ve fázi vývoje 

jednotlivých metodik charakterizačních modelů a tvorby zdrojových bází dat a informací 

nezbytných pro relevantní hodnocení. Metodologie Water Footprint Assessment (WFA) se 

zaměřuje na absolutní kvantifikaci užívání vody v průběhu životního cyklu. Jako taková je 

využívána zejména v rámci managementu vodních zdrojů a zároveň slouží jako jeden 

ze vstupů do LCIA. Jedním z problémů, se kterým se zpracovatelé studií vodní stopy (jak 

WFA tak LCA) potýkají, je dostupnost informací o užívání vody v průběhu životního cyklu. 

Tyto informace jsou mnohdy dostupné pouze na úrovni ČR a vyšší a tím neposkytují 

dostatečné rozlišení pro efektivní rozhodování na úrovni nižších územních celků. 

Cílem VO12 je rozpracování obou metodologií vodní stopy do praktického použití 

v podmínkách České republiky a prostřednictvím posuzování vodní stopy vytvářet motivační 

tlak ke snižování náročnosti české společnosti na přírodní zdroj – vodu a omezovat emise 

znečišťujících látek do vod. 

8.12.2 Nejvýznamnější výsledky dosažené v dané oblasti v letech 2012–2016 

Přehled nejvýznamnějších výsledků dosažených v období 2012–2016 v dané oblasti 

výzkumu je uveden v tabulce 63. 
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Tabulka 63: Nejvýznamnější výsledky dosažené v období 2012–2016 v dané oblasti 
výzkumu 

Kód výsledku z RIV 

Kód 

druhu 

výsledku 

Název výsledku v původním jazyce výsledku 
Rok 

uplatnění 

RIV/00020711:_____/16:00004408 Jrec 

Aplikace charakterizačního faktoru nedostatku 

vody ve studiích LCA v podmínkách České 

republiky 

2016 

RIV/00020711:_____/16:00004409 O 
Srovnávací studie dopadů JE Temelín a JE 

Dukovany na vodní zdroje 
2016 

RIV/00020711:_____/16:00004385 O Vodní stopa - jeden pojem, dva přístupy 2016 

RIV/00020711:_____/14:00003963 Jrec 
Postupy hodnocení významnosti zdrojů a cest 

emisí znečišťujících látek do vody 
2014 

RIV/00020711:_____/14:00004148 Nmet 
Metodika hodnocení dopadu emisí na vodní 

prostředí 
2014 

RIV/00020711:_____/12:00003531 Jrec 

valuation of the Life Cycle and Comparison of the 

Waste Management Treatment with Tyre by Life 

Cycle Assessment 

2012 

 

8.12.3 Vazby oblasti výzkumu na Koncepci VaV MŽP 

Vazby na dílčí cíle 

Cílem OV12 budou naplňovány cíle environmentálně příznivé společnosti, tj. zajištění 

zeleného růstu hospodářství, které účinně využívá zdroje a je odolné vůči změnám klimatu 

tak, jak je definováno aktuálním Rámcovým programem EU pro výzkum a inovace Horizon 

2020. Tím má OV12 vazbu na podoblast 5.1 (Spotřební vzorce obyvatelstva) Koncepce 

výzkumu a vývoje Ministerstva životního prostředí na léta 2016 až 2025 a její dílčí cíl 5.1.1 

(Vyvinout účinné postupy ke změně spotřebního chování ve směru minimalizace dopadů 

spotřeby na stabilní fungování přírodních zdrojů a ekosystémové služby). 

Metody hodnocení životního cyklu naplňují integrovaný přístup k ochraně zdraví, ochraně 

životního prostředí a přispívají k zajištění zdravého a kvalitního životního prostředí v ČR a 

k efektivnímu využívání přírodních zdrojů. Jsou nástrojem pro minimalizaci negativních 

dopadů lidské činnosti na životní prostředí. Tím má OV12 vazbu na dílčí cíl Koncepce VaV 

MŽP 4.1.1 (Technologie a výrobky zvyšující celkovou účinnost využití primárních zdrojů) 

v podoblasti 4.1 (Technologie, techniky a materiály přátelské k životnímu prostředí). 

Dále jsou nástrojem pro dosažení dobrého stavu povrchových a podzemních vod, který 

vytváří stabilní podmínky pro vodní a na vodu vázané ekosystémy a zároveň zajistí 

dostatečně vydatné zdroje kvalitní vody pro ekonomicky a environmentálně udržitelný rozvoj 

společnosti. Tím má OV12 vazbu na stěžejní cíl 1.2 (Dosažení dobrého ekologického a 

chemického stavu povrchových vod a dobrého chemického a kvantitativního stavu 

podzemních vod, který vytváří stabilní podmínky pro vodní a na vodu vázané ekosystémy a 

zároveň zajistí dostatečně vydatné zdroje kvalitní vody pro ekonomicky a environmentálně 
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udržitelný rozvoj společnosti) v podoblasti 1.2 (Voda) Koncepce VaV MŽP a její dílčí cíle 

1.2.1 (Snížení znečištění vod z bodových a nebodových zdrojů a udržitelné užívání vodních 

zdrojů) a 1.2.2 (Udržitelné užívání vodních zdrojů a kvantita povrchových vod).  

Aplikace nástrojů typu vodní stopy a LCA vytváří základnu pro změny vzorců chování 

společnosti směrem k environmentálně příznivému růstu. Tím má OV12 vazbu na podoblast 

5.2 (Implementace mixu nástrojů environmentálně a ekonomicky efektivní regulace) 

Koncepce VaV MŽP a její dílčí cíl 5.2.1 (Navrhnout inovativní nástroje ochrany životního 

prostředí s cílem minimalizovat náklady jejich fungování). 

 

Vazby na výzkumné potřeby 

OV12 má vazby na výzkumné potřeby pro resort MŽP uvedené v Příloze 6 Národní politiky 

výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2016–2020 (NP VaVaI 2016), která byla 

schválena usnesením vlády ČR č. 135/2016 a jejíž součástí je seznam výzkumných potřeb 

jednotlivých resortů. 

Z přehledu výzkumných potřeb uvedených v NP VaVaI 2016 pak vycházejí přehledy 

aktuálních výzkumných potřeb pro resort MŽP a prioritních výzkumných potřeb pro resort 

MŽP, které jsou uvedeny v Koncepci VaV MŽP. 

OV12 má vazby na prioritní výzkumné potřeby pro resort MŽP. 

V části Prostředí pro kvalitní život, oblasti Přírodní zdroje je to: 

 Odborná podpora pro plánování v oblasti podzemních a povrchových vod a 

pro optimalizaci vodního režimu krajiny.  

 

V části Sociální a kulturní výzvy, oblasti vládnutí a správa je to: 

 Vývoj nástrojů a metodik pro efektivní uplatňování ekonomických, administrativních, 

legislativních či dobrovolných nástrojů v oblasti ochrany životního prostředí a 

minimalizace nákladů na dosažení cílů koncepčních dokumentů v oblasti životního 

prostředí. 

 

OV12 má vazby na aktuální výzkumné potřeby pro resort MŽP. 

V části Prostředí pro kvalitní život, oblasti Přírodní zdroje jsou to: 

 Působení antropogenních vlivů a geofaktorů na složky životního prostředí, 

 Odborná podpora pro plánování v oblasti podzemních a povrchových vod a 

pro optimalizaci vodního režimu krajiny.  

 

V části Prostředí pro kvalitní život, oblasti Environmentálně příznivá společnost je to: 

 Dobrovolné nástroje v podpoře environmentálních inovací. 
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V části Sociální a kulturní výzvy, oblasti Vládnutí a správa je to: 

 Vývoj nástrojů a metodik pro efektivní uplatňování ekonomických, administrativních, 

legislativních či dobrovolných nástrojů v oblasti ochrany životního prostředí a 

minimalizace nákladů na dosažení cílů koncepčních dokumentů. 

 

Přehled vazeb dílčích cílů oblasti výzkumu na dílčí cíle Koncepce výzkumu a vývoje 

Ministerstva životního prostředí na léta 2016 až 2025 je uveden v tabulce 64. 

Tabulka 64: Přehled vazeb dílčích cílů oblasti výzkumu na dílčí cíle Koncepce VaV MŽP 

Dílčí cíle Koncepce VaV MŽP na léta 2018 až 2025 
OV12 

DC12-1 DC12-2 DC12-3 

Oblast 1. Přírodní zdroje 

Podoblast 1.1: Biodiverzita  

Dílčí cíl 1.1.1 
   

Dílčí cíl 1.1.2 
   

Dílčí cíl 1.1.3 
   

Dílčí cíl 1.1.4 
   

Dílčí cíl 1.1.5 
   

Dílčí cíl 1.1.6 
   

Dílčí cíl 1.1.7 
   

Podoblast 1.2: Voda 

Dílčí cíl 1.2.1 X X X 

Dílčí cíl 1.2.2 X X X 

Dílčí cíl 1.2.3 
   

Dílčí cíl 1.2.4 
   

Dílčí cíl 1.2.5 
   

Podoblast 1.3: Půda  

Dílčí cíl 1.3.1 
   

Dílčí cíl 1.3.2 
   

Dílčí cíl 1.3.3 
   

Podoblast 1.4: Ovzduší  

Dílčí cíl 1.4.1 
   

Dílčí cíl 1.4.2 
   

Dílčí cíl 1.4.3 
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Dílčí cíle Koncepce VaV MŽP na léta 2018 až 2025 
OV12 

DC12-1 DC12-2 DC12-3 

Podoblast 1.5: Nerostné zdroje a vlivy těžby na životní prostředí  

Dílčí cíl 1.5.1 
   

Dílčí cíl 1.5.2 
   

Dílčí cíl 1.5.3 
   

Dílčí cíl 1.5.4 
   

Oblast 2. Globální změny 

Podoblast 2.1: Metody mitigace a adaptace na globální a lokální změny klimatu 

Dílčí cíl 2.1.1 
   

Dílčí cíl 2.1.2 
   

Dílčí cíl 2.1.3 
   

Dílčí cíl 2.1.4 
   

Podoblast 2.2: Biogeochemické cykly dusíku a fosforu  

Dílčí cíl 2.2.1 
   

Dílčí cíl 2.2.2 
   

Podoblast 2.3: Nebezpečné látky v životním prostředí  

Dílčí cíl 2.3.1 
   

Dílčí cíl 2.3.2 
   

Dílčí cíl 2.3.3 
   

Oblast 3. Udržitelný rozvoj krajiny a lidských sídel 

Podoblast 3.1: Zelená infrastruktura – stabilní struktura krajiny  

Dílčí cíl 3.1.1 
   

Dílčí cíl 3.1.2 
   

Podoblast 3.2: Zemědělství a lesnictví  

Dílčí cíl 3.2.1 
   

Dílčí cíl 3.2.2 
   

Dílčí cíl 3.2.3 
   

Podoblast 3.3: Urbanismus a inteligentní lidská sídla  

Dílčí cíl 3.3.1 
   

Dílčí cíl 3.3.2 
   

Dílčí cíl 3.3.3 
   

Oblast 4. Environmentální technologie a ekoinovace 

Podoblast 4.1: Technologie, techniky a materiály přátelské k životnímu prostředí  

Dílčí cíl 4.1.1 X 
 

X 
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Dílčí cíle Koncepce VaV MŽP na léta 2018 až 2025 
OV12 

DC12-1 DC12-2 DC12-3 

Dílčí cíl 4.1.2 
   

Podoblast 4.2: Biotechnologie, materiálově, energeticky a emisně efektivní technologie, výrobky a služby  

Dílčí cíl 4.2.1 
   

Dílčí cíl 4.2.2 
   

Dílčí cíl 4.2.3 
   

Podoblast 4.3: Minimalizace tvorby odpadů a jejich opětovné použití a využití  

Dílčí cíl 4.3.1    

Dílčí cíl 4.3.2    

Podoblast 4.4: Odstraňování nebezpečných látek – starých škod z životního prostředí  

Dílčí cíl 4.4.1 
   

Podoblast 4.5: Minimalizace rizik z chemických látek  

Dílčí cíl 4.5.1 
   

Dílčí cíl 4.5.2 
   

Dílčí cíl 4.5.3 
   

Oblast 5. Environmentálně příznivá společnost 

Podoblast 5.1: Spotřební vzorce obyvatelstva 

Dílčí cíl 5.1.1 X X X 

Podoblast 5.2: Nástroje environmentálně příznivého růstu  

Dílčí cíl 5.2.1 X X X 

 

8.12.3.1 Vazby oblasti výzkumu na další dokumenty resortu MŽP 

OV12 má vazbu na opatření 4.1.2.N.1 (Podporovat výzkum a vývoj v oblastech poznání a 

vyhodnocení antropogenních vlivů na jednotlivé složky životního prostředí se zaměřením 

na snižování environmentální zátěže zejména při využívání přírodních zdrojů a na eliminaci a 

prevenci negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí i na lidské zdraví), které je 

uvedeno v rámci specifického cíle 4.1.1 (Předcházení vzniku zdrojů antropogenních rizik) 

ve strategickém cíli / prioritě 4.1 (Předcházení rizik) tematické oblasti 4. (Bezpečná 

společnost) v dokumentu Státní politika životního prostředí ČR 2012–2020. 

8.12.4 Vazby oblasti výzkumu na koncepce jiných poskytovatelů 

Vazby oblasti výzkumu na koncepce jiných aktuálních poskytovatelů 

OV12 má také vazbu na Koncepci výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva zemědělství 

na léta 2016–2022 v klíčové oblasti „Udržitelné hospodaření s přírodními zdroji“, a to 

na výzkumný směr II. (Voda) a jeho prioritní výzkumná témata: 

 b) systémy hospodaření s vodními zdroji a jejich bilancování v systému půda-rostlina, 
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 e) systémy ochrany jakosti vod (povrchových i podzemních) před jejich 

znečišťováním zemědělskou výrobou, kvantifikace vlivu rozdílných systémů 

hospodaření na půdě a jejich vliv na jakost povrchových vod a jakost podzemních 

vod, zabraňování smyvu živin do vodních toků vlivem eroze půdy. 

 

Vazby oblasti výzkumu na koncepce jiných potenciálních poskytovatelů 

Oblast výzkumu OV12 nemá žádné vazby na koncepce jiných potenciálních poskytovatelů. 

8.12.4.1 Vazby oblasti výzkumu na další dokumenty mimo resort MŽP 

Rozvojem a zaváděním metod pro hodnocení dopadů užívání vod v rámci LCA do praxe 

naplňuje DC12-3 prioritní cíl VaVaI 1.2.1 (Snížení znečištění vod z bodových a nebodových 

zdrojů a udržitelné užívání vodních zdrojů), který je součástí podoblasti 1.2 (Voda) v oblasti 

1. (Přírodní zdroje) prioritní oblasti Prostředí pro kvalitní život dokumentu Národní priority 

orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.  

8.12.5 Společenská relevance oblasti výzkumu 

Jednotlivé dílčí cíle výzkumné oblasti jsou navrženy s ohledem na současné potřeby 

aplikační sféry a jsou zaměřeny na rozvoj a prohlubování znalostí potřebných k využívání 

vodní stopy jako analytického nástroje posuzování dopadů v rámci životního cyklu a 

udržitelnosti přírodních zdrojů, zejména vody. Důležitým úkolem řešitelů výzkumné oblasti 

VO 12 je podpora aplikační sféry při řešení problémů spojených s posuzováním životního 

cyklu ve vazbě na vody tak, aby se tento analytický nástroj stal standardní součástí 

environmentálního managementu firem a tím přispěl ke snižování možných dopadů lidské 

činnosti na životní prostředí, zvyšování kvality života společnosti. 

V rámci již existujících aktivit (např. projekt Postupy sestavení a ověření vodní stopy 

v souladu s mezinárodními standardy (QJ1520322)) je realizována spolupráce a výměna 

znalostí s komerčními subjekty (TÜV-SÜD, LCA Studio, MT Konsult, Ing. Luboš Nobilis) a 

s dalšími akademickými pracovišti v České republice i zahraničí (Vysoká škola chemicko- 

-technologická v Praze, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Univerzita Karlova, 

University of Twente, Sherbrooke University). Tato spolupráce bude dále rozvíjena jak 

s komerční sférou s cílem zajistit užívání dosažených výsledků v praxi, tak s akademickou 

sférou (spolupráce na projektech, vedení kvalifikačních prací a přednášková činnost). 

Důležitým aspektem řešení výzkumné oblasti je transfer získaných znalostí do praxe. 

Za tímto účelem budou dosažené výsledky publikovány v českých i zahraničních periodicích, 

na národních konferencích zaměřených na udržitelný rozvoj a posuzování životního cyklu a 

bude pokračováno v tradici pořádání odborných workshopů s názvem Vodní stopa jako 

nástroj udržitelného nakládání s vodou ve firemním sektoru. 

8.12.6 Předpokládané složení týmu v období 2018–2022 

Předpokládané složení týmu zajišťujícího oblast výzkumu Výzkum a hodnocení životního 

cyklu výrobků, služeb a institucí s vazbou na vodu v období 2018–2022 je uvedeno 
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v tabulce 65. Jmenovité složení týmu bude vždy uváděno ve Specifikaci plnění DKRVO 

pro rok 2018 a ve specifikacích plnění DKRVO pro roky další. 

Tabulka 65: Složení týmu 

Úroveň vzdělání (resp. akademický 

titul, vědecká hodnost) 

Formální 

pozice v rámci 

VO 

Pozice v týmu 

OV 

Přepočtený 

úvazek 

Bakalářský nebo magisterský stupeň 

(Bc., Ing., Mgr., RNDr.), 

postgraduální stupeň (Ph.D., CSc.), 

ostatní (MBA), vědecká hodnost 

(doc.) 

výzkumný 

pracovník 

hlavní řešitel, 

řešitel, laborant, 

technický 

pracovník 

1,450 

Základní, střední, úplné střední, 

Bakalářský nebo magisterský stupeň 

(Bc., Ing., Mgr., RNDr.) 

technický 

pracovník, 

laborant 

technický 

pracovník, 

laborant, vzorkař, 

IT pracovník 

0,300 

Základní, střední, úplné střední, 

Bakalářský nebo magisterský stupeň 

(Bc., Ing., Mgr.) 

režijní 

zaměstnanec 

ekonom, účetní, 

správa IT 0,150 

Bakalářský stupeň (Bc.) student technická 

podpora 
0,100 

Celková výše pracovních úvazků uvedená jako FTE (Full Time Equivalent): 2,000 

 

8.12.7 Předpokládané výsledky oblasti výzkumu v období 2018–2022 

Počty předpokládaných výsledků v dané oblasti výzkumu uplatněných v období 2018–2022 

jsou uvedeny v tabulce 66. 

Tabulka 66: Počty předpokládaných výsledků v oblasti výzkumu 

Druh výsledku dle číselníku RIV 
Počet 

výsledků 

celkem 

Počet v jednotlivých letech 

Kód 

(pod)druhu 

výsledku 

Název (pod)druhu výsledku 

2018 2019 2020 2021 2022 

Publikační výsledky 

J Článek v odborném periodiku 

Jimp Článek v impaktovaném 

periodiku  
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Druh výsledku dle číselníku RIV 
Počet 

výsledků 

celkem 

Počet v jednotlivých letech 

Kód 

(pod)druhu 

výsledku 

Název (pod)druhu výsledku 

2018 2019 2020 2021 2022 

Jsc Článek v databázi SCOPUS 9 2 2 2 2 1 

Jneimp Článek v databázi ERIH 
 

     

Jrec Článek v neimpaktovaném 

recenzovaném periodiku 
10 2 2 2 2 2 

B Odborná kniha 
 

     

C Kapitola resp. kapitoly v 

odborné knize  
     

D Článek ve sborníku 
 

     

Výsledky aplikovaného výzkumu 

P Patent 
 

     

Z Poloprovoz, ověřená technologie, odrůda, plemeno 

Zpolop (Z/A) Poloprovoz 
 

     

Ztech (Z/B) Ověřená technologie 
 

     

Zodru (Z/C) Odrůda 
 

     

Zplem (Z/D) Plemeno 
 

     

F Výsledky s právní ochranou (užitný vzor, průmyslový vzor) 

Fprum (F/P) Průmyslový vzor       

Fuzit (F/U) Užitný vzor       

G Technicky realizované výsledky (prototyp, funkční vzorek) 

Gprot (G/A) Prototyp       

Gfunk (G/B) Funkční vzorek       

H Poskytovatelem realizované výsledky (výsledky promítnuté do právních 

předpisů a norem, do směrnic a předpisů nelegislativní povahy závazných v 

rámci kompetence příslušeného poskytovatele) 

Hleg (H/A) Výsledky promítnuté do 

právních předpisů a norem  
     

Hneleg (H/B) Výsledky promítnuté do 

směrnic a předpisů 

nelegislativní povahy 

závazných v rámci 
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Druh výsledku dle číselníku RIV 
Počet 

výsledků 

celkem 

Počet v jednotlivých letech 

Kód 

(pod)druhu 

výsledku 

Název (pod)druhu výsledku 

2018 2019 2020 2021 2022 

kompetence příslušného 

poskytovatele 

Hkonc (H/C) Výsledky promítnuté do 

schválených strategických a 

koncepčních dokumentů 

VaVaI orgánů státní nebo 

veřejné správy 

 
     

N Certifikované metodiky, léčebné postupy, památkové postupy, 

specializované mapy s odborným obsahem 

Nmet (N/A) Uplatněná certifikovaná 

metodika 
      

Nlec (N/B) Léčebný postup       

Npam (N/C) Památkový postup       

Nmap (N/D) Specializovaná mapa s 

odborným obsahem 
2 1 1    

R Software 
 

     

V Výzkumná zpráva obsahující utajované informace nebo souhrnná výzkumná 

zpráva 

Vsouhrn (V/S) Souhrnná výzkumná zpráva 15 3 3 3 3 3 

V (V/U) Výzkumná zpráva obsahující 

utajované informace  
     

Ostatní výsledky 

A Audiovizuální tvorba 
 

     

E Uspořádání (zorganizování) 

výstavy  
     

M Uspořádání (zorganizování) 

konference  
     

W Uspořádání (zorganizování) 

workshopu 
2  1  1  

O Ostatní výsledky, které nelze zařadit do žádného z výše uvedených druhů 

výsledku 
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Druh výsledku dle číselníku RIV 
Počet 

výsledků 

celkem 

Počet v jednotlivých letech 

Kód 

(pod)druhu 

výsledku 

Název (pod)druhu výsledku 

2018 2019 2020 2021 2022 

  Prezentace na mezinárodních 

konferencích  
     

  Prezentace na národních 

konferencích 
5 1 1 1 1 1 

 

8.12.8 Dílčí cíle DKRVO pro danou oblast výzkumu a kontrolovatelné cíle 

pro jednotlivé roky na období 2018–2022 

V rámci oblasti výzkumu Výzkum a hodnocení životního cyklu výrobků, služeb a 

institucí s vazbou na vodu byly stanoveny následující dílčí cíle a jejich garanti. 

DC12-1 Vývoj přístupů ke kvantifikaci modré, zelené a šedé vodní stopy 
výrobků, služeb a institucí v ČR podle Water Footprint 
Assessment Manuálu 

Ing. Libor 
Ansorge, Ph.D. 

DC12-2 Výzkum metod a regionalizace charakterizačních faktorů 
užívaných při LCA water scarcity/availability footprint studiích 
pro různé typy vodních zdrojů 

Ing. Libor 
Ansorge, Ph.D. 

DC12-3 Vývoj metod hodnocení vlivů užívání vody na úrovni midpoint a 
endpoint v rámci LCA 

Ing. Libor 
Ansorge, Ph.D. 

 

8.12.8.1 Dílčí cíl: Vývoj přístupů ke kvantifikaci modré, zelené a šedé vodní stopy 

výrobků, služeb a institucí v ČR podle Water Footprint Assessment Manuálu 

Dílčí cíl DC12-1 je zaměřen na očekávané problémy s dostupností vody, kdy prostřednictvím 

posuzování množství užívání vod v životním cyklu umožní přispět ke snížení zátěže vodních 

zdrojů v ČR i ve světě. Náplní řešení je vývoj metodických přístupů ke kvantifikaci užívání 

povrchových a podzemních vod (tzv. modrá vodní stopa), dešťových srážek (zelená vodní 

stopa) a nezbytného množství povrchových vod k ředění vypouštěného znečištění (šedá 

vodní stopa) s použitím datových zdrojů dostupných v České republice a kvantifikace těchto 

hodnot v rámci pilotních studií. Tyto výstupy jsou také zásadním vstupem do hodnocení 

vodní stopy podle LCA metodologie. 

Kvantifikace vodní stopy podle WFA v jednotlivých fázích životního cyklu přispěje k hledání 

úspor v užívání vody a tím ke snižování tlaku na vodní zdroje a k zelenému růstu a rozvíjení 

environmentálně příznivé společnosti. 
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Kontrolovatelné cíle 

Kontrolovatelnými cíli v rámci stanoveného dílčího cíle jsou: 

2018 Návrh přístupů k využití existujících datových zdrojů v ČR pro stanovení modré a 
zelené vodní stopy 

2019 Návrh přístupů ke stanovení šedé vodní stopy 

2020 Ověření přístupů stanovení vodní stopy na dvou pilotních studiích 

2021 – 

2022 – 

 

8.12.8.2 Dílčí cíl: Výzkum metod a regionalizace charakterizačních faktorů užívaných 

při LCA water scarcity/availability footprint studiích pro různé typy vodních 

zdrojů 

Dílčí cíl DC12-2 je zaměřen na aktuální problémy s hodnocením dopadů užívání vody 

v rámci LCA. Na rozdíl od uhlíkové stopy mají dopady užívání vody významně regionální 

charakter a časovou proměnlivost. Starší charakterizační modely používané v LCA s touto 

prostorovou a temporální variabilitu nepočítají, novější modely vyvinuté přímo pro LCA vodní 

stopu již s tímto obvykle počítají, mají však obvykle nedostatečné prostorové rozlišení. Cílem 

DC12-2 je regionalizace (prostorová a časová) hodnot charakterizačních faktorů pro metody 

doporučované v rámci LCA water footprint studií v EU (ILCD Guidances) a ve světě 

(mezinárodní pracovní skupina WULCA při UNEP/SETAC). DC12-2 přímo navazuje 

na zjištění získané v rámci řešení projektu Postupy sestavení a ověření vodní stopy 

v souladu s mezinárodními standardy (QJ1520322) a odstraňuje znalostní mezery 

identifikované v tomto projektu. 

Existence postupů regionalizace charakterizačních faktorů a jejich regionalizovaných hodnot 

přispěje k relevantnímu hodnocení dopadů lidské činnosti na životní prostředí v rámci 

metodologie LCA a tím ke snižování těchto dopadů, zelnému růstu a rozvíjení 

environmentálně příznivé společnosti 

 

Kontrolovatelné cíle 

Kontrolovatelnými cíli v rámci stanoveného dílčího cíle jsou: 

2018 Regionalizace charakterizačních faktorů pro povrchové vody na úroveň 
hydrologických povodí v ČR využívaných pro water scarcity/availability footprint studie 

2019 Návrh přístupů k regionalizaci charakterizačních faktorů pro podzemní vody 
využívaných pro water scarcity/availability footprint studie 

2020 Analýza charakterizačních modelů a návrh regionalizace charakterizačních faktorů 
pro modely zaměřené na dopady na lidské zdraví 

2021 Analýza charakterizačních modelů a návrh regionalizace charakterizačních faktorů 
pro modely zaměřené na dopady na ekosystémy a jakost vod 
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2022 – 

 

8.12.8.3 Dílčí cíl: Vývoj metod hodnocení vlivů užívání vody na úrovni midpoint a 

endpoint v rámci LCA 

Dílčí cíl DC12-3 je zaměřen na aktuální problémy s aplikací charakterizačních modelů 

zejména v oblasti hodnocení dopadů na lidské zdraví a ekosystémy. DC12-3 přímo navazuje 

na zjištění získané v rámci řešení projektu Postupy sestavení a ověření vodní stopy 

v souladu s mezinárodními standardy (QJ1520322) a odstraňuje znalostní mezery 

identifikované v tomto projektu. Dále navazuje a využívá výsledky řešení projektu Emise a 

jejich dopad na vodní prostředí (QJ1220346). 

 

Kontrolovatelné cíle 

Kontrolovatelnými cíli v rámci stanoveného dílčího cíle jsou: 

2018 Analýza mechanismů dopadů užívání dešťových srážek, podzemních a povrchových 
vod na lidské zdraví a ekosystémy 

2019 Analýza charakterizačních modelů zaměřených na dopady na lidské zdraví 

2020 Analýza charakterizačních modelů zaměřených na dopady na ekosystémy 

2021 – 

2022 – 
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9 Seznam zkratek a symbolů 

AK ČR Agrární komora České republiky 

AKČR Asociace krajů České republiky 

AOPK ČR Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky 

AOX halogenované organické sloučeniny 

ARROW informační systém Assessment and Reference Reports of Water 

Monitoring 

AV ČR Akademie věd České republiky 

AWB Artificial Water Body (umělý vodní útvar) 

BCD Convention on Biological Diversity (Úmluva o biologické rozmanitosti) 

BR biologický rybník 

BRKO biologicky rozložitelný komunální odpad 

BRO biologicky rozložitelný odpad 

BV bezpečnostní výzkum 

CEP Centrální evidence projektů 

CIS Common Implementation Strategy (Společná implementační strategie) 

CRR ČR Centrum pro regionální rozvoj České republiky 

ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav 

ČOV čistírna odpadních vod 

ČR Česká republika 

ČRA Česká rozvojová agentura 

ČÚZK Český ústav zeměměřičský a katastrální 

DC dílčí cíl 

DDT dichlordifenyltrichloretan (1,1,1-trichlor-2,2-bis(4-chlorfenyl)ethan) 

DMR 5G digitální model reliéfu České republiky 5. generace 

DPH daň z přidané hodnoty 

DPZ dálkový průzkum Země 

DSS Decision Support Systems (systémy pro posuzovací a rozhodovací 

činnost) 

EIA Environmental Impact Assessment (vyhodnocení vlivů na životní 

prostředí) 
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EO ekvivalentní obyvatel 

EP evropský patent, environmentální poradenství (dle kontextu) 

ES Evropská společenství 

ESIF Evropské strukturální a investiční fondy 

EU Evropská unie 

EVVO environmentální vzdělávání, výchova a osvěta 

GA ČR Grantová agentura České republiky 

GHG Greenhouse Gas (skleníkový plyn) 

GIS geografický informační systém 

HMWB Heavily Modified Water Body (silně ovlivněný vodní útvar) 

HW hardware 

CHOPAV Chráněná oblasti přirozené akumulace vod 

ICT Information and Communication Technologies (informační a 

komunikační technologie) 

ILCD International Reference Life Cycle Data System (Mezinárodní systém 

referenčních dat o životním cyklu) 

INSPIRE INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe (Infrastruktura 

pro prostorové informace v Evropském společenství) 

JE jaderná elektrárna 

KO komunální odpad 

KPÚ komplexní pozemková úprava 

KUS Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 

LCA Life Cycle Assessment (posuzování životního cyklu) 

LCIA Life Cycle Impact Assessement (posuzování dopadů životního cyklu) 

LHP lesní hospodářský plán 

LLS letecké laserové skenování 

MaR měření a regulace 

MHMP Magistrát hlavního města Prahy 

MK Ministerstvo kultury 

MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

MV Ministerstvo vnitra 

MVE malá vodní elektrárna 
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MZ Ministerstvo zdravotnictví 

MZe Ministerstvo zemědělství 

MZCHÚ maloplošné zvláště chráněné území 

MŽP Ministerstvo životního prostředí 

NAKI Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity 

NAP Národní akční plán ochrany před pesticidy 

NAZV Národní agentura pro zemědělský výzkum 

NF Norské fondy 

NP národní park 

NPP národní přírodní památka 

NPR národní přírodní rezervace 

OP VK Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

OPVZ ochranné pásmo vodního zdroje 

OPŽP Operační program Životní prostředí 

OSN Organizace spojených národů 

OV oblast výzkumu, odpadní voda (dle kontextu) 

PAU polycyklické aromatické uhlovodíky 

PCB polychlorované bifenyly 

POP perzistentní organické polutanty 

PP přírodní památka 

PPCP Pharmaceutical and Personal Care Products (léčiva a látky používané 

pro osobní péči) 

PR přírodní rezervace 

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals 

(nařízení o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických 

látek) 

RIV Rejstřík informací o výsledcích 

RVO rozvoj výzkumné organizace 

Sb. Sbírka zákonů 

SETAC Society for Environmental Toxicology and Chemistry (Společnost 

pro environmentální toxikologii a chemii) 

SFŽP Státní fond životního prostředí 
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SIVS Systém integrované výstražné služby 

SPÚ Státní pozemkový úřad 

SR státní rozpočet 

SŠ střední škola 

SÚJB Státní úřad pro jadernou bezpečnost 

SÚRO Státní ústav radiační ochrany, veřejná výzkumná instituce 

SVRS Smogový varovný a regulační systém 

SW software 

SZÚ Státní zdravotní ústav 

TA ČR Technologická agentura České republiky 

TK těžké kovy 

Ú. l. Úřední list 

UNEP United Nations Environment Programme (Program OSN pro životní 

prostředí) 

VH vodní hospodářství, vodohospodářský (dle kontextu) 

VaV výzkum a vývoj 

VaVaI výzkum, experimentální vývoj a inovace 

VD vodní dílo 

VO výzkumná organizace 

VŠ vysoká škola 

VÚKOZ Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, 

veřejná výzkumná instituce 

VÚMOP Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, veřejná výzkumná instituce 

VÚRV Výzkumný ústav rostlinné výroby, veřejná výzkumná instituce 

WFD Water Framework Directive (Rámcová směrnice o vodě, Rámcová 

směrnice o vodách, Vodní rámcová směrnice) 

WISE informační systém Water Information System for Europe 

WULCA Water Use in Life Cycle Assessment (mezinárodní pracovní skupina 

Použití vody v hodnocení životního cyklu) 

ZABAGED® registrovaná ochranná známka Základní báze geografických dat České 

republiky 

ZCHR základní chemický rozbor 

ZCHÚ zvláště chráněné území 
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ZL zřizovací listina 

ZŠ základní škola 

ZÚ Zeměměřický ústav 

ZVM základní vodohospodářská mapa 

ŽP životní prostředí 
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Příloha 1: Seznam řešených projektů evidovaných v  CEP za období 

2012–2016 

Seznam projektů evidovaných v Centrální evidenci projektů VaVaI (CEP) řešených v období 

2012–2016 s uvedením celkové výše účelové podpory ze státního rozpočtu (SR), účelové 

podpory ze státního rozpočtu připadající na VO a přehledu příjemců / spolupříjemců je 

uveden v tabulce 67. 

Tabulka 67: Seznam projektů evidovaných v CEP řešených v období 2012–2016 

Identifikační kód 
projektu 

Název projektu Poskytovatel 

Období 
řešení 

Účelová 
podpora 

ze SR 
celkem / 
pro VO 
[tis. Kč] 

(Spolu)příjemci 

Od Do 

DG16P02M032 

Neinvazivní a šetrné 

postupy řešení kvality 

prostředí a údržby 

vodních prvků v rámci 

památkové péče 

MK0 2016 2019 
12 245 / 

12 245 
  

TD03000017 

Kritéria a požadavky na 

způsobilost osob 

oprávněných ke 

vzorkování vod 

TA0 2016 2017 
2 308 / 

1 828 

ERGOWORK s.r.o.; 

Znalecký ústav 

bezpečnosti a 

ochrany zdraví, z.ú. 

TD03000215 
Kvalita a hodnocení 

povrchových vod 
TA0 2016 2017 

1 976 / 

1 976 
  

TD03000458 

Kvalita rybího masa z 

volných vod a 

akvakultury v České 

republice aneb víme, co 

jíme? 

TA0 2016 2017 
2 110 / 

2 110 
  

TD03000155* 

Podmínky úspěšné 

transpozice a 

implementace systému 

rizikové analýzy při 

zásobování pitnou 

vodou v České republice 

TA0 2016 2017 
1 731 / 

580 

Státní zdravotní ústav 

se sídlem v Praze 

TB050MZP006 

Metodika podpory 

perlorodky říční 

(Margaritifera 

margaritifera) 

TA0 2016 2016 
1 861 / 

1 861 
  

QJ1520268* 

Nové postupy 

optimalizace systémů 

integrované ochrany 

území v kontextu jejich 

ekonomické udržitelnosti 

MZE 2015 2018 
7 936 / 

5 290 

Povodí Moravy, s.p.; 

Vysoké učení 

technické v Brně / 

Fakulta stavební; 

Město Fulnek; 

Zemědělské družstvo 
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Identifikační kód 
projektu 

Název projektu Poskytovatel 

Období 
řešení 

Účelová 
podpora 

ze SR 
celkem / 
pro VO 
[tis. Kč] 

(Spolu)příjemci 

Od Do 

VRCHOVINA 

QJ1520318 

Zajištění dostupnosti 

vodních zdrojů ve 

vybraných oblastech 

Karlovarského kraje 

MZE 2015 2018 
5 353 / 

5 353 

Povodí Ohře, státní 

podnik 

QJ1520267* 

Systém řízení 

monitoringu a údržby VH 

infrastruktury 

MZE 2015 2018 
5 718 / 

2 062 

VARS BRNO a.s.; 

Vysoké učení 

technické v Brně / 

Fakulta stavební 

QJ1520322 

Postupy sestavení a 

ověření vodní stopy v 

souladu s 

mezinárodními 

standardy 

MZE 2015 2017 
5 916 / 

3 066 

TÜV SÜD Czech 

s.r.o. 

TA04020501 

Možnosti kompenzace 

negativních dopadů 

klimatické změny na 

zásobování vodou a 

ekosystémy využitím 

lokalit vhodných pro 

akumulaci povrchových 

vod 

TA0 2014 2017 
7 860 / 

6 818 

Česká zemědělská 

univerzita v Praze / 

Fakulta životního 

prostředí 

7F14341* 

Assessing water quality 

improvement options 

concerning nutrient and 

pharmaceutical 

contaminants in rural 

watersheds 

MSM 2014 2017 
26 547 / 

4 643 

Česká zemědělská 

univerzita v Praze / 

Fakulta životního 

prostředí; VODNÍ 

ZDROJE, a.s.; 

Výzkumný ústav 

meliorací a ochrany 

půdy, v.v.i. 

TA04021446* 

SOFTWAROVÉ 

NÁSTROJE PRO 

HODNOCENÍ 

HYDROMORFOLOGIE 

VODNÍCH 

EKOSYSTÉMŮ A 

NAVRHOVANÝCH 

OPATŘENÍ VE VAZBĚ 

NA BIOLOGICKÉ 

SLOŽKY 

TA0 2014 2017 
8 608 / 

4 165 
ŠINDLAR s. r. o. 

TA04030373 

Zvýšení bezpečnosti a 

spolehlivosti propustků s 

ohledem převádění 

povodňových průtoků 

TA0 2014 2016 
4 706 / 

3 399 

České vysoké učení 

technické v Praze / 

Fakulta stavební; 

Pöyry Environment 

a.s. 
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Název projektu Poskytovatel 

Období 
řešení 

Účelová 
podpora 
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celkem / 
pro VO 
[tis. Kč] 

(Spolu)příjemci 

Od Do 

TA04020765* 

Vývoj metodických, 

plánovacích a 

monitorovacích opatření 

pro řešení problematiky 

fragmentace říční sítě 

ČR. 

TA0 2014 2016 
13 396 / 

5 564 

Vodohospodářský 

rozvoj a výstavba 

a.s.; MGE DATA, 

spol.s r.o. 

TD020084 

Analýzy a hodnocení 

sociálně ekonomických 

dopadů na rozvoj 

společnosti v územích 

chráněných pro 

akumulaci povrchových 

vod 

TA0 2014 2015 
2 204 / 

2 204 
  

TD020113 

Dopady socio-

ekonomických změn ve 

společnosti na spotřebu 

vody 

TA0 2014 2015 
1 469 / 

1 469 
  

TD020266 
Technické nástroje k 

identifikaci znečištění 
TA0 2014 2015 963 / 963   

TD020020* 

Zvýšení efektivnosti 

využívání povrchových 

vod posílením 

ekonomických nástrojů v 

rámci existujících 

alokačních mechanismů 

TA0 2014 2015 
1 870 / 

920 

IREAS, Institut pro 

strukturální politiku, 

o.p.s. 

TD020112 

Regulace veřejných 

služeb ve vodním 

hospodářství se 

zaměřením na dodávky 

pitné vody a 

odkanalizování obyvatel 

TA0 2014 2015 
1 920 / 

960 

Česká zemědělská 

univerzita v Praze / 

Fakulta lesnická a 

dřevařská 

TD020161* 

Vodní rekreace – 

koupání v přírodních 

koupalištích a dalších 

povrchových vodách 

TA0 2014 2015 
1 884 / 

928 

Státní zdravotní ústav 

se sídlem v Praze 

TD020352 

Hodnocení nákladové 

přiměřenosti v rámci 

dosahování dobrého 

stavu vodních útvarů 

TA0 2014 2015 
2 137 / 

1 157 

Univerzita Jana 

Evangelisty Purkyně 

v Ústí nad Labem / 

Rektorát 

GA13-32133S* 

Retenční potenciál 

pramenných oblastí ve 

vztahu k hydrologickým 

extrémům 

GA0 2013 2017 
10 925 / 

3159 

Univerzita Karlova / 

Přírodovědecká 

fakulta 

DF13P01OVV012 Zatopené kulturní a MK0  2013 2016 8 379 /   
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projektu 

Název projektu Poskytovatel 

Období 
řešení 

Účelová 
podpora 
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celkem / 
pro VO 
[tis. Kč] 

(Spolu)příjemci 

Od Do 

přírodní dědictví jižní 

Moravy, Poskytovatel:  

8 379 

LD13035 

Nejistoty ve Water 

Footprint a nový způsob 

práce s predikcemi 

klimatických modelů 

MSM 2013 2016 
1 692 / 

1 692 
  

DF13P01OVV021* 

Dokumentace, 

pasportizace, archivace 

a návrhy konverzí 

komínových vodojemů 

jako ohrožené skupiny 

památek industriálního 

dědictví na území České 

republiky 

MK0 2013 2015 
3 651 / 

1 506 

České vysoké učení 

technické v Praze / 

Fakulta stavební 

NT14064* 

Nové drogy – analýza 

trhu, epidemiologie 

užívání a identifikace 

možností pro snižování 

škod 

MZ0 2013 2015 
6 278 / 

2 353 

Univerzita Karlova v 

Praze / 1. lékařská 

fakulta 

TA03030400* 

Vývoj technologií pro 

čištění srážkových 

smyvů z komunikací a 

jiných zpevněných ploch 

TA0 2013 2015 
12 257 / 

4 020 

DEKONTA, a.s.; 

Česká zemědělská 

univerzita v Praze / 

Fakulta životního 

prostředí 

TB010MZP062 

Analýza materiálových 

toků odpadních 

elektrozařízení a 

možnosti navýšení jejich 

recyklace, využití a 

opětovného použití 

TA0 2013 2014 698 / 698   

TB010MZP065 

Analýza a řešení 

environmentálních rizik 

provozu malých vodních 

elektráren ve vazbě na 

vodní organizmy 

TA0 2013 2014 
2 176 / 

534 

Česká zemědělská 

univerzita v Praze / 

Fakulta agrobiologie, 

potravinových a 

přírodních zdrojů 

DF12P01OVV035 

Identifikace významných 

území s kulturně 

historickými hodnotami 

ohrožených přírodními a 

antropogenními vlivy 

MK0 2012 2015 
13 281 / 

11 150 

Národní památkový 

ústav 

LH12017 

Kritické zdrojové oblasti 

fosforu v povodí jako 

rozhodující faktory 

transportu - pokus o 

vyjádření v závislosti na 

MSM 2012 2015 
3 803 / 

3 803 
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Název projektu Poskytovatel 

Období 
řešení 

Účelová 
podpora 
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celkem / 
pro VO 
[tis. Kč] 

(Spolu)příjemci 

Od Do 

zdrojových oblastech 

odtoku a způsobu 

obhospodařování půdy 

QJ1220233 

Hodnocení území na 

bývalých rybničních 

soustavách (vodních 

plochách) s cílem 

posílení udržitelného 

hospodaření s vodními a 

půdními zdroji v ČR 

MZE 2012 2015 
6 796 / 

2 146 

Univerzita Palackého 

v Olomouci / 

Přírodovědecká 

fakulta; České vysoké 

učení technické v 

Praze / Fakulta 

stavební; Ecological 

Consulting a.s. 

TA02020128* 

Výzkum možností 

optimalizace provozu a 

zvýšení účinnosti čištění 

odpadních vod z malých 

obcí pomocí 

extenzivních technologií 

TA0 2012 2015 
5 740 / 

3 741 

ASIO, spol. s r.o.; 

BioEnviro s.r.o. 

TA02020184* 

Zajištění jakosti pitné 

vody při zásobování 

obyvatelstva malých 

obcí z místních vodních 

zdrojů 

TA0 2012 2015 
7 614 / 

4 140 
GEOtest, a.s. 

TA02020341* 

Nízkozatěžované 

biologické dočišťovací 

rybníky 

TA0 2012 2015 
8 283 / 

5 322 

ASIO, spol. s r.o.; 

Jiráň Vlastimil, Ing. 

TA02020395 

Vysychání toků v období 

klimatické změny: 

predikce rizika a 

biologická indikace 

epizod vyschnutí jako 

nové metody pro 

management vodního 

hospodářství a údržby 

krajiny 

TA0 2012 2015 
5 782 / 

4 665 

Mendelova univerzita 

v Brně / Agronomická 

fakulta; WELL 

Consulting, s.r.o. 

TA02020808* 

Metody optimalizace 

návrhu opatření v 

povodí vodních nádrží 

vedoucí k účinnému 

snížení jejich eutrofizace 

TA0 2012 2015 
3 735 / 

2 915 

Povodí Ohře, státní 

podnik; České vysoké 

učení technické v 

Praze / Fakulta 

stavební 

TA02020817 

Optimalizace struktur 

dřevní hmoty pro 

revitalizace a přírodě 

blízké úpravy vodních 

toků 

TA0 2012 2015 
5 172 / 

3 184 
ŠINDLAR s. r. o. 
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Identifikační kód 
projektu 

Název projektu Poskytovatel 

Období 
řešení 

Účelová 
podpora 

ze SR 
celkem / 
pro VO 
[tis. Kč] 

(Spolu)příjemci 

Od Do 

VG20122015088 

Výzkum vlivu nehody 

jaderné elektrárny 

Temelín na kontaminaci 

vodního prostředí řek 

Vltavy a Labe po 

hraniční profil Labe 

Hřensko 

MV0 2012 2015 
9 030 / 

9 030 
  

VG20122015092 

Erozní smyv - zvýšené 

riziko ohrožení obyvatel 

a jakosti vody v 

souvislosti s 

očekávanou změnou 

klimatu 

MV0 2012 2015 
16 802 / 

11 174 

České vysoké učení 

technické v Praze / 

Fakulta stavební 

VG20122015101 

Stanovení množství 

nelegálních drog a jejich 

metabolitů v 

komunálních odpadních 

vodách - nový nástroj 

pro doplnění údajů o 

spotřebě drog v České 

republice 

MV0 2012 2015 
14 681 / 

14 681 
  

QJ1220346 
Emise a jejich dopad na 

vodní prostředí 
MZE 2012 2014 

5 875 / 

5 875 

Povodí Vltavy, státní 

podnik 

TA02020320 

Podpora dlouhodobého 

plánování a návrhu 

adaptačních opatření v 

oblasti vodního 

hospodářství v kontextu 

změn klimatu 

TA0 2012 2014 
4 917 / 

3 343 

Český 

hydrometeorologický 

ústav; 

Vodohospodářský 

rozvoj a výstavba a.s. 

TA02020621 

Optimalizace metody 

stanovení 

asimilovatelného 

organického uhlíku s 

využitím optické detekce 

TA0 2012 2014 
2 835 / 

1 560 

Univerzita Karlova / 

Matematicko-fyzikální 

fakulta; 

VODÁRENSKÁ 

AKCIOVÁ 

SPOLEČNOST, a.s. 

VG20122013090 

Možnosti využití 

informací a zdrojů dat z 

oblasti nakládání s 

odpady jako nástroje 

identifikace a řešení 

neoprávněného 

nakládání s odpady 

MV0 2012 2014 
4 303 / 

4 303 
  

TA02021032* 

Anaerobní separátor 

nerozpuštěných látek a 

nutrientů 

TA0 2012 2014 
8 653 / 

2 334 

ASIO, spol. s r.o.; 

PROJEKTY VODAM 

s.r.o.; Vysoké učení 



 

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce 

Dlouhodobá koncepce rozvoje výzkumné organizace na období 2018–2022 

Příloha 1: Seznam řešených projektů evidovaných v CEP za období 2012–2016 

 

 

Stránka 318 z 357 

Identifikační kód 
projektu 

Název projektu Poskytovatel 

Období 
řešení 

Účelová 
podpora 

ze SR 
celkem / 
pro VO 
[tis. Kč] 

(Spolu)příjemci 

Od Do 

technické v Brně / 

Fakulta stavební 

7AMB12SK167 

Vyhodnocení 
současných a možných 
budoucích období sucha 
v podmínkách malých a 
středních povodí ČR a 
SR 

MSM 2012 2013 92 / 92   

TD010045 

Numerická a funkční 
analýza sektoru 
akvakultury, včetně 
rekreačního rybářství, 
zaměřená na zvýšení 
konkurenceschopnosti 
České republiky a 
zlepšení stavu vodních 
ekosystémů. 

TA0 2012 2013 
2 378 / 

1 872 

Česká zemědělská 
univerzita v Praze / 
Fakulta agrobiologie, 
potravinových a 
přírodních zdrojů 

VG20112014028 

Náhradní zdroje vody v 

obcích v krizových 

situacích - využití 

původních zdrojů a 

pramenů. 

MV0 2011 2015 
7 925 / 

7 925 
  

TA01020508 

Udržitelné využívání 

vodních zdrojů v 

podmínkách 

klimatických změn 

TA0 2011 2014 
9 303 / 

7 551 

Povodí Labe, státní 

podnik; Povodí Ohře, 

státní podnik; Povodí 

Vltavy, státní podnik 

TA01020673 

Vývoj přístroje a 

metodiky na kontinuální 

stanovení vodní hodnoty 

sněhu v terénu 

TA0 2011 2014 
11 178 / 

6 400 

Ing. Libor Daneš; 

Výzkumný ústav 

lesního hospodářství 

a myslivosti, v.v.i. 

TA01020714 

Vývoj nástrojů včasného 

varování a reakce 

v oblasti ochrany 

povrchových vod 

TA0 2011 2014 
8 008 / 

8 008 
  

TA01020875 

Vývoj systému pro 

automatický monitoring 

vlivu 

vodohospodářských 

zařízení na životní 

prostředí s využitím 

technologie pasivních 

integrátorů TROVAN 

TA0 2011 2014 
7 509 / 

5 771 

MARIA VET, spol. s 

r.o. 

TA01021419 

Výzkum intenzifikace 

venkovských a malých 

ČOV neinvestičními 

prostředky 

TA0 2011 2014 
7 285 / 

6 509 

VENTURA - 

VENKOV s.r.o. 
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Identifikační kód 
projektu 

Název projektu Poskytovatel 

Období 
řešení 

Účelová 
podpora 

ze SR 
celkem / 
pro VO 
[tis. Kč] 

(Spolu)příjemci 

Od Do 

GAP209/11/2045 

Kontrola vnitřních stavů 

systému při 

kontinuálních simulacích 

četnosti povodní na 

základě terénních dat o 

nasycenosti povodí 

GA0 2011 2014 
3 132 / 

2 482 

Ústav fyziky 

atmosféry AV ČR, v. 

v. i. 

GAP209/11/1000* 

Hodnocení nebezpečí 

vzniku sesuvů a povodní 

z ledovcových jezer, 

Cordillera Blanca, Peru 

GA0 2011 2014 
5 699 / 

1 049 

Ústav struktury a 

mechaniky hornin AV 

ČR, v. v. i.; Univerzita 

Karlova v Praze / 

Přírodovědecká 

fakulta 

TA01020670 

Chráněná území 

povrchových a 

podzemních vod pro 

lidskou spotřebu - 

hodnocení jakosti 

surové vody a jeho 

využití v praxi 

TA0 2011 2013 
4 799 / 

4 799 
  

TA01020675 

Nové metodické přístupy 

pro kontrolu a 

hodnocení povrchových 

vod ke koupání 

TA0 2011 2013 
6 643 / 

2 908 

CONSYGEN CZ 

s.r.o.; Státní zdravotní 

ústav se sídlem v 

Praze 

TA01020219* 

Progresivní technologie 

ochrany životního 

prostředí a efektivního 

hospodaření s vodou v 

malých povodích 

TA0 2011 2013 
9419 / 

6405 

GIS - 

GEOINDUSTRY, 

s.r.o. 

VF20102014009* 

Posuzování bezpečnosti 

prvků kritické 

infrastruktury a 

alternativní možnosti 

zvýšení zabezpečení 

měst a obcí pitnou 

vodou při vzniku 

živelních pohrom a 

rozsáhlých provozních 

havárií 

MV0 2010 2015 
14 114 / 

1 930 

AF-CITYPLAN s.r.o.; 

ViP s.r.o.; VODNÍ 

DÍLA - TBD a.s. 

VG20102014010 

Klasifikace přesnosti 

vymezení stávajících 

záplavových území v ČR 

a zapracování výsledků 

do metodiky pro jejich 

vymezení 

MV0 2010 2015 
11 575 / 

11 575 
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Identifikační kód 
projektu 

Název projektu Poskytovatel 

Období 
řešení 

Účelová 
podpora 

ze SR 
celkem / 
pro VO 
[tis. Kč] 

(Spolu)příjemci 

Od Do 

VG20102014038 

Návrh koncepce řešení 

krizové situace vyvolané 

výskytem sucha a 

nedostatkem vody na 

území České republiky 

MV0 2010 2014 
15 487 / 

13 941 

Česká zemědělská 

univerzita v Praze / 

Fakulta životního 

prostředí 

QI102A265* 

Určení podílu erozního 

fosforu na eutrofizaci 

ohrožených útvarů 

stojatých povrchových 

vod 

MZE 2010 2013 
8 798 / 

3 470 

České vysoké učení 

technické v Praze / 

Fakulta stavební; 

Biologické centrum 

AV ČR, v. v. i.; 

Povodí Vltavy, státní 

podnik 

OC10024 

Kontinuální simulace pro 

odhad četnosti povodní 

v rámci odhadu nejistot 

metodou GLUE 

MSM 2010 2012 
1 275 / 

1 275 
  

IAAX00200901* 

Biofilmy hub pro 

bioremediaci odpadní 

vody komplementární s 

čistírnami odpadních 

vod 

AV0 2009 2013 
4 975 / 

990 

Mikrobiologický ústav 

AV ČR, v. v. i.; 

Ostravská univerzita / 

Přírodovědecká 

fakulta; Vysoká škola 

chemicko-

technologická v Praze 

/ Fakulta chemicko-

inženýrská 

QI92A223 

Možnosti odstraňování 

vybraných specifických 

polutantů (PPCP) v ČOV 

MZE 2009 2013 
9 873 / 

9 873 
  

QH81331 

Výzkum adaptačních 

opatření pro eliminaci 

dopadu klimatické 

změny v regionech ČR 

MZE 2008 2012 
6 835 / 

6 835 
  

* – VO v rámci projektu pouze spolupříjemcem, nikoli příjemcem, příjemce je označen 

podtržením 
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Příloha 2: Seznam uplatněných výsledků evidovaných v RIV 

za období 2012–2016 

Seznam uplatněných výsledků evidovaných v Rejstříku informací ovýsledcích VaVaI (RIV) 

za období 2012–2016 podle jednotlivých kategorií je uveden v tabulce 68. 

Tabulka 68: Seznam uplatněných výsledků evidovaných v RIV za období 2012–2016 

Kód výsledku z RIV 

Kód 

druhu 

výsledku 

Název výsledku v původním jazyce výsledku 
Rok 

uplatnění 

RIV/00020711:_____/16:00004421 A 

Edukační program „Jak se žilo v Bítově a 

Kníničkách než zmizely pod hladinami 

přehradních nádrží?“ 

2016 

RIV/00020711:_____/16:00004420 A Edukační program „Procházka starým Bítovem“ 2016 

RIV/00020711:_____/16:00004395 A Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy 2016 

RIV/00020711:_____/15:00004326 A 

Hodnocení území na bývalých rybničních 

soustavách (vodních plochách) s cílem posílení 

udržitelného hospodaření s vodními a půdními 

zdroji v ČR - interaktivní aplikace 

2015 

RIV/00020711:_____/15:00004305 A 
Ohrožení památkově chráněných objektů 

vnějšími vlivy – webová mapová prezentace 
2015 

RIV/00020711:_____/12:00003589 A 

Impact of Temelín NPP (Czech Republic) on the 

hydrosphere on the background of Chernobyl 

residual contamination 

2012 

RIV/00020711:_____/12:00003584 A 
Poznatky z průzkumu kořenových čistíren 

odpadních vod 
2012 

RIV/00020711:_____/16:00004456 B 

BEHAVIOUR OF SELECTED RADIOLOGICAL, 

BIOLOGICAL, AND PHYSICO-CHEMICAL 

INDICATORS    OF THE HYDROSPHERE AND 

THEIR CHANGES RELATED TO THE 

OPERATION OF THE NUCLEAR POWER 

PLANT TEMELÍN 

2016 

RIV/00020711:_____/16:00004398 B 

Optimalizace provozu a zvýšení účinnosti čištění 

odpadních vod z malých obcí pomocí 

extenzivních technologií 

2016 

RIV/00020711:_____/16:00004392 B Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy 2016 

RIV/00020711:_____/16:00004393 B Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy 2016 

RIV/00020711:_____/15:00004201 B 
Komínové vodojemy. Funkce, konstrukce, 

architektura 
2015 

RIV/00020711:_____/15:00004202 B Komínové vodojemy. Situace, hodnoty, možnosti. 2015 

RIV/00020711:_____/15:00004244 B Pražské prameny, stav 2011 - 2013. 2015 

RIV/00020711:_____/15:00004216 B Případová studie - Scénáře potřeb vody pro 2015 
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Rok 
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období 2030-50 - Sektory veřejných vodovodů a 

energetiky 

RIV/00020711:_____/15:00004293 B Specifika provozu a řízení malých vodních zdrojů 2015 

RIV/00020711:_____/15:00004268 B 
Sucho v českých zemích: minulost, současnost a 

budoucnost 
2015 

RIV/00020711:_____/15:00004331 B 
Zaniklé rybníky v České republice – případové 

studie potenciálního využití území 
2015 

RIV/00020711:_____/14:00004099 B 
Dějiny právních vztahů k vodám na území České 

republiky. I. díl, Do roku 1253 
2014 

RIV/00020711:_____/14:00004083 B 

Grundwasserressourcen im tschechisch-

sächsischen Grenzgebiet I. Gebiet 

Hřensko?Křinice/ Kirnitzsch (Erster Teil) 

2014 

RIV/00020711:_____/14:00004085 B 

Grundwasserressourcen im tschechisch-

sächsischen Grenzgebiet II. Gebiet 

Petrovice?Lückendorf?Jonsdorf?Oybin (Zweiter 

Teil) 

2014 

RIV/00020711:_____/14:00004107 B 
Historické rybníky České republiky: srovnání 

současnosti se stavem v 2. polovině 19. století 
2014 

RIV/00020711:_____/14:00004174 B Přírodní technologie čištění odpadních vod 2014 

RIV/00020711:_____/14:00004005 B 
Technical Report on Aquatic Effect-Based 

Monitoring Tools - annex 
2014 

RIV/00020711:_____/14:00004180 B 
Technical Report on Aquatic Effect-Based 

Monitoring Tools - main 
2014 

RIV/00020711:_____/14:00004104 B Výpočet průtoku v otevřených korytech 2014 

RIV/00020711:_____/13:00003866 B Mikrobiální ekologie vod 2013 

RIV/00020711:_____/13:00003964 B 
Zajištění kvality pitné vody při zásobování 

obyvatelstva malými vodárenskými systémy 
2013 

RIV/00020711:_____/12:00003720 B 

Navrhování adaptačních opatření pro snižování 

dopadů klimatické změny na hydrologickou 

bilanci v ČR 

2012 

RIV/00020711:_____/12:00003653 B Příručka provozovatele úpravny vody 2012 

RIV/00020711:_____/12:00003518 B Radioaktivní látky v životním prostředí 2012 

RIV/00020711:_____/12:00003774 B Simulation Games on F 2012 

RIV/00020711:_____/16:00004412 C 

Case study: Long term consequences of 

atmospheric tests of nuclear weapons and 

Chernobyl disaster on territory of South Bohemia 

(Czech Republic) 

2016 

RIV/00020711:_____/15:00004362 C 

Hydrological and Biogeochemical 

Characterization of the Danube River System 

Using Isotopes 

2015 
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RIV/00020711:_____/15:00004369 C 
Monitoring nových psychoaktivních látek v 

odpadních vodách. 
2015 

RIV/00020711:_____/15:00004253 C Voda 2015 

RIV/00020711:_____/14:00003972 C 
The risk of chronic impact of pollution on the 

Bílina River 
2014 

RIV/00020711:_____/14:00003951 C Uncertainty in Flood Frequency Analysis 2014 

RIV/00020711:_____/13:00003853 C 

Arable land degradation with special focus to 

water erosion: A serious threat in the Czech 

Republic 

2013 

RIV/00020711:_____/13:00003469 C 

Case study: Quantification of individual 

components of tritium balance in the Vltava and 

Elbe Rivers affected by the operation of Temelín 

Nuclear Power Plant (Czech Republic) 

2013 

RIV/00020711:_____/13:00003871 C 
Glacial Lake Outburst Flood in the Chuchún 

Watershed, Cordillera Blanca, Peru 
2013 

RIV/00020711:_____/13:00003950 C Rostliny v rukou člověka 2013 

RIV/00020711:_____/13:00003688 C 
Some Details of Mathematical Modelling of 

Effluents in Rivers Downstream of a WWTP 
2013 

RIV/00020711:_____/12:00003457 C 
Transport and Dispersion in Large Rivers: 

Application of the Aggregated Dead Zone Model. 
2012 

RIV/00020711:_____/16:00004383 D 
Doby dotoku tritia v podélném profilu Vltavy a 

Labe 
2016 

RIV/00020711:_____/16:00004423 D 
Hodnocení ražimu měření ukazatelů radioaktivity 

v rámci zkoušek způsobilosti OR-RA-16 
2016 

RIV/00020711:_____/16:00004225 D 

JAK OVLIVNILO VYBUDOVÁNÍ NÁDRŽÍ 

VRANOV NAD DYJÍ A NOVÉ MLÝNY 

ROSTLINNÁ SPOLEČENSTVA V ŘECE DYJI? 

2016 

RIV/00020711:_____/16:00004406 D 
Kritéria a požadavky na způsobilost osob 

oprávněných ke vzorkování vod 
2016 

RIV/00020711:_____/16:00004222 D 

Měl Tiberius Claudius Nero v plánu  vrámci 

chystaného útoku směrovaného proti 

markomanskému králi Marobudovi v roce 6 n. l. 

využít k zajištění zásobování svých legií římské 

říční lodě na řece Moravě? 

2016 

RIV/00020711:_____/16:00004463 D 
NÁVRHY MALÝCH VODNÍCH NÁDRŽÍ V 

POVODÍ HUSÍHO POTOKA 
2016 

RIV/00020711:_____/16:00004226 D 
Nenápadný svět vodních bezobratlých - obraz 

vývoje krajiny 
2016 

RIV/00020711:_____/16:00004449 D 
Nová legislativa a její požadavky na rizikovou 

analýzu při výrobě pitné vody 
2016 

RIV/00020711:_____/16:00004427 D Odstraňování radionuklidů při úpravě podzemní 2016 
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Rok 

uplatnění 

vody na vodu pitnou 

RIV/00020711:_____/16:00004424 D 
Rychlá metoda stanovení celkové objemové 

aktivity alfa ve vodách 
2016 

RIV/00020711:_____/16:00004487 D 
Stanovení minimálních zůstatkových průtoků v 

České republice 
2016 

RIV/00020711:_____/16:00004228 D 

Stanovení orientační kapacity koryt před 

zatopením jihomoravskými nádržemi dle 

historických podkladů 

2016 

RIV/00020711:_____/16:00004221 D 
Tradice hospodaření v nivě – hledání zahraniční 

analogie 
2016 

RIV/00020711:_____/16:00004219 D 
Válečné škody na vodních tocích okresu Břeclav 

v letech 1938 - 1945 
2016 

RIV/00020711:_____/16:00004425 D 
Vertikální migrace umělých radionuklidů v 

půdním profilu 
2016 

RIV/00020711:_____/16:00004220 D 
Voda na soutoku Jihlavy, Svratky a Dyje v 

lichtenštejnském urbáři z roku 1414 
2016 

RIV/00020711:_____/16:00004385 D Vodní stopa - jeden pojem, dva přístupy 2016 

RIV/00020711:_____/16:00004426 D 
Vyhodnocení činnosti měřicích míst kontaminace 

vody v rámci RMS ČR 
2016 

RIV/00020711:_____/16:00004485 D 

Vývoj nových metod odvozování hydrologických 

podkladů pro posudky bezpečnosti malých 

vodních nádrží při povodních 

2016 

RIV/00020711:_____/16:00004223 D 
Vývoj vodních toků a vodních ploch v zatopených 

územích jižní Moravy 
2016 

RIV/00020711:_____/16:00004224 D 
Vývoj využití krajiny u jihomoravských vodních 

nádrží a jejich zázemí 
2016 

RIV/00020711:_____/16:00004364 D 
Zajímají se koupající se lidé o informace o kvalitě 

vody? 
2016 

RIV/00020711:_____/16:00004196 D Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy 2016 

RIV/00020711:_____/16:00004218 D 
Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy 

– projekt programu NAKI 
2016 

RIV/00020711:_____/16:00004414 D 
Zkušenosti se stanovením tritia ve VÚV TGM 

Praha 
2016 

RIV/00020711:_____/15:00004186 D 
Bilance aktivity tritia na vybraných profilech pod 

zaústěním odpadních vod JEDU a JETE 
2015 

RIV/00020711:_____/15:00004191 D Biologické dočišťovací rybníky 2015 

RIV/00020711:_____/15:00004238 D 
Čištění odpadních vod za septikem a netradiční 

domovní čistírna odpadních vod 
2015 

RIV/00020711:_____/15:00004259 D 
ČSN 75 7627 ? KVALITA VOD - STANOVENÍ 

OLOVA 210 
2015 
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RIV/00020711:_____/15:00004301 D Detailní monitoring odnosu fosforu do VD Vranov 2015 

RIV/00020711:_____/15:00004193 D Drogy a odpadní voda 2015 

RIV/00020711:_____/15:00004321 D 
Hodnocení vlivu vodní a větrné eroze půdy na 

kulturní památky 
2015 

RIV/00020711:_____/15:00004304 D 

KOMPLEXNÍ ZHODNOCENÍ PRVKŮ PLÁNU 

SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ NAVRŽENÝCH V 

RÁMCI PROCESU POZEMKOVÝCH ÚPRAV V 

JIHOMORAVSKÉM KRAJI 

2015 

RIV/00020711:_____/15:00004192 D Metoda "sewage epidemiology" v praxi 2015 

RIV/00020711:_____/15:00004311 D 
Metodický přístup k hodnocení ohrožení stavu a 

kvality prostředí vodních prvků kulturního dědictví 
2015 

RIV/00020711:_____/15:00004208 D 
Novinky v metodách mikrobiologického rozboru 

pitné vody 
2015 

RIV/00020711:_____/15:00004334 D 
Odnos fosforu a nerozpuštěných látek v průběhu 

výlovu kaprových rybníků 
2015 

RIV/00020711:_____/15:00004308 D 
Ohrožení kulturních památek v souvislosti s 

průmyslovou činností 
2015 

RIV/00020711:_____/15:00004322 D 
Posouzení míry nebezpečí povodní z přívalových 

srážek ve vztahu ke kulturním památkám 
2015 

RIV/00020711:_____/15:00004333 D 

Posouzení vztahu mezi kvalitou vody a funkcemi 

malých vodních nádrží pro jejich výstavbu s 

využitím ploch zaniklých rybníků 

2015 

RIV/00020711:_____/15:00004313 D 
Prezentace výsledků projektu prostřednictvím 

webové mapové aplikace 
2015 

RIV/00020711:_____/15:00004314 D 
Problematika ohrožení památek vnějšími vlivy v 

projektu pro Ministerstvo kultury ČR 
2015 

RIV/00020711:_____/15:00004237 D 
Problematika zkoušení účinnosti čištění 

domovních ČOV ve vztahu k měnící se legislativě 
2015 

RIV/00020711:_____/15:00004343 D 
Reduction of negative impacts of road-traffic 

infrastructure on the surface water quality 
2015 

RIV/00020711:_____/15:00004183 D 
The operational water consumption of energy 

production: Czech Republic case study 
2015 

RIV/00020711:_____/15:00004199 D 
Umělé mokřady - od návrhu, přes realizaci a 

provozní zkušenosti až k jejich intenzifikaci 
2015 

RIV/00020711:_____/15:00004212 D 
ÚSES V SYSTÉMU KOMPLEXNÍCH 

POZEMKOVÝCH ÚPRAV 
2015 

RIV/00020711:_____/15:00004188 D 

Vliv vzorkování povrchových vod na hodnoty 

ukazatelů kvality vody pod zaústěním odpadních 

vod do vodotečí na příkladu tritia 

2015 
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Rok 

uplatnění 

RIV/00020711:_____/15:00004258 D 

VYHODNOCENÍ ZZ OR-RA-15 V UKAZATELI 

RYCHLÁ METODA STANOVENÍ CELKOVÉ 

OBJEMOVÉ AKTIVITY BETA VE VODÁCH 

2015 

RIV/00020711:_____/15:00004198 D 
Výskyt mikropolutantů v odpadních a 

podzemních vodách 
2015 

RIV/00020711:_____/15:00004260 D 

VÝSLEDKY STANOVENÍ VYBRANÝCH 

RADIONUKLIDŮ EMITUJÍCÍCH ZÁŘENÍ GAMA 

PŘI CVIČENÍ SÚJB ? SÚRO 2014 

2015 

RIV/00020711:_____/15:00004187 D 
Vztahy mezi složením sedimentů a sorpcí 

umělých radionuklidů 
2015 

RIV/00020711:_____/15:00004332 D 

Water quality and recreation functions in the 

process of abandoned small water reservoirs and 

ponds restoration and management proposal 

2015 

RIV/00020711:_____/15:00004195 D 
Zákaz ukládání recyklovatelných a využitelných 

odpadů na skládky 
2015 

RIV/00020711:_____/15:00004239 D 

Zkušenosti ze sledování vlivu enzymatických 

přípravků na funkci a provoz malých aktivačních 

čistíren odpadních vod 

2015 

RIV/00020711:_____/15:00004241 D 

Zkušenosti ze sledování vlivu enzymatických 

přípravků na funkci a provoz venkovské ČOV s 

dočišťovací nádrží 

2015 

RIV/00020711:_____/15:00004312 D 
Způsoby hodnocení ohrožení kulturního dědictví 

projevy říčních povodní 
2015 

RIV/00020711:_____/14:00004100 D 
Bilanční metoda stanovení retence povodí při 

povodni 
2014 

RIV/00020711:_____/14:00004129 D 

CELKOVÉ OBJEMOVÉ AKTIVITY BETA PŘI 

KALIBRACI DRASLÍKEM 40 A STRONCIEM 90 

POD A NAD ZAÚSTĚNÍM JETE A V 

ZÁJMOVÝCH PROFILECH RMS 

2014 

RIV/00020711:_____/14:00004035 D 

Dlouhodobé ovlivnění chemické a 

mikrobiologické kvality vody vodním dílem Nové 

Mlýny 

2014 

RIV/00020711:_____/14:00004153 D 

Experimentální sledování transformace 

povodňové vlny a mobility sedimentu upraveným 

korytem na zemědělském povodí 

2014 

RIV/00020711:_____/14:00003918 D 

Hodnocení ekologického stavu a potenciálu 

tekoucích vod v České republice - aplikace 

aktuálních metod hodnocení 

2014 

RIV/00020711:_____/14:00004126 D 

HODNOCENÍ REŽIMU MĚŘENÍ UKAZATELŮ 

RADIOAKTIVITY VODY V RÁMCI ZKOUŠEK 

ZPŮSOBILOSTI V ROCE 2014 

2014 

RIV/00020711:_____/14:00004144 D Interpretace výstupů mapování povodňových rizik 2014 
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RIV/00020711:_____/14:00004119 D 
Metoda stanovení nelegálních drog v odpadních 

vodách 
2014 

RIV/00020711:_____/14:00004051 D 

METODA STANOVENÍ SORPČNÍ 

CHARAKTERISTIKY PRO UMĚLÉ 

RADIONUKLIDY V HYDROSFÉŘE 

2014 

RIV/00020711:_____/14:00004027 D 
Metodika hodnocení ekologického stavu velkých 

řek podle makrozoobentosu 
2014 

RIV/00020711:_____/14:00004007 D 
Možnosti nakládání s kaly z malých ČOV a 

příslušná legislativa 
2014 

RIV/00020711:_____/14:00004110 D 
Poloprovozní experimenty s nízkozatěžovanými 

dočišťovacími nádržemi 
2014 

RIV/00020711:_____/14:00004117 D 

Posuzování zranitelnosti úpraven vod, akumulace 

a distribučních systémů pro zásobování 

obyvatelstva pitnou vodou 

2014 

RIV/00020711:_____/14:00004039 D 

Problematika podkladových materiálů pro 

stanovení původní kapacity koryta zatopeného 

nádrží 

2014 

RIV/00020711:_____/14:00004046 D 

Problematika povodní z přívalových srážek a 

možné přístupy k zmírnění jejich negativních 

dopadů 

2014 

RIV/00020711:_____/14:00004045 D 

Proces implementace směrnice 2007/60/ES o 

vyhodnocování a zvládání povodňových rizik v 

podmínkách České republiky 

2014 

RIV/00020711:_____/14:00004128 D 
PŘÍČNÉ ROZDĚLENÍ TRITIA V ŘECE MORAVĚ 

POD SOUTOKEM S DYJÍ 
2014 

RIV/00020711:_____/14:00004134 D Radon 222 at ground water treatment plant 2014 

RIV/00020711:_____/14:00004125 D 

RYCHLÉ STANOVENÍ CELKOVÉ OBJEMOVÉ 

AKTIVITY BETA VE VODÁCH SE STABILIZACE 

I-131 

2014 

RIV/00020711:_____/14:00004054 D 
SORPCE RADIOAKTIVNÍCH LÁTEK V 

HYDROSFÉŘE 
2014 

RIV/00020711:_____/14:00004109 D 
Stanovení "Nových syntetických drog" v 

odpadních vodách 
2014 

RIV/00020711:_____/14:00004078 D 
Stanovení asimilovatelného organického uhlíku 

pomocí optické detekce 
2014 

RIV/00020711:_____/14:00004130 D 

STRATEGIE ODBĚRU VZORKŮ A STANOVENÍ 

RADIOAKTIVNÍCH LÁTEK PŘI MIMOŘÁDNÉ 

RADIAČNÍ SITUACI 

2014 

RIV/00020711:_____/14:00004006 D 
Testování malých čistíren odpadních vod za 

septikem 
2014 

RIV/00020711:_____/14:00004145 D Územní plánování jako možný nástroj v ochraně 2014 
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Kód výsledku z RIV 

Kód 

druhu 

výsledku 

Název výsledku v původním jazyce výsledku 
Rok 

uplatnění 

před negativními dopady povodní 

RIV/00020711:_____/14:00004124 D 

VYHODNOCENÍ MP-RA-14 PRO RYCHLOU 

METODOU STANOVENÍ CELKOVÉ OBJEMOVÉ 

AKTIVITY BETA 

2014 

RIV/00020711:_____/14:00004143 D 

Výskyt krevnatky úhoří (Anguillicoloides crassus) 

u finálního hostitele úhoře říčního (Anguilla 

anguilla) na vybraných lokalitách ČR 

2014 

RIV/00020711:_____/14:00004052 D 

VÝSKYT STRONCIA 90 A CESIA 137 VE VODĚ 

NA ÚROVNI NOREM ENVIRONMENTÁLNÍ 

KVALITY A JEJICH ODPOVÍDAJÍCÍ OBSAH VE 

DNOVÝCH SEDIMENTECH 

2014 

RIV/00020711:_____/14:00004031 D 

Využití databáze SALAMANDER pro analýzy 

biologických aspektů vlivu sucha na drobné vodní 

toky 

2014 

RIV/00020711:_____/14:00004105 D 
Využití objektů z dřevní hmoty pro přírodě blízkou 

úpravu Bečvy na lokalitě Slavíč 
2014 

RIV/00020711:_____/14:00004094 D 
Vývoj nového přístroje na kontinuální měření 

vodní hodoty sněhu 
2014 

RIV/00020711:_____/14:00004095 D 
Vývoj nového přístroje na kontinuální měření 

vodní hodoty sněhu 
2014 

RIV/00020711:_____/14:00004181 D 
Vývoj vlivu zdrojů znečištění na kvalitu vody na 

jižní Moravě 
2014 

RIV/00020711:_____/14:00004076 D 
Výzkum asimilovatelného organického uhlíku v 

systémech a distribuce pitné vody 
2014 

RIV/00020711:_____/14:00004108 D 

Vztahy objemové aktivity tritia v profilech Vltava 

Kořensko, Solenice a Praha-Podolí a Labe 

Hřensko za období 2008 - 2013 

2014 

RIV/00020711:_____/14:00004034 D 
Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy 

? projekt programu NAKI 
2014 

RIV/00020711:_____/14:00004048 D 
Zkoušení domovních čistíren odpadních vod 

podle ČSN EN 12566-3 ve VÚV TGM, v.v.i. 
2014 

RIV/00020711:_____/14:00004049 D 

Zkušenosti ze sledování vlivu enzymatických 

přípravků na funkci a provoz malých biologických 

čistíren odpadních vod 

2014 

RIV/00020711:_____/14:00003969 D 

Zkušenosti ze sledování vlivu enzymatických 

přípravků na funkci a provoz malých biologických 

čistíren odpadních vod 

2014 

RIV/00020711:_____/14:00004026 D 

Změna struktury biotopů po výstavbě 

Novomlýnských nádrží a důsledky pro modelové 

druhy vodních bezobratlých 

2014 

RIV/00020711:_____/14:00004040 D Změny rostlinných společenstev v řece Dyji po 2014 
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Kód výsledku z RIV 

Kód 

druhu 

výsledku 

Název výsledku v původním jazyce výsledku 
Rok 

uplatnění 

vybudování vodních nádrží Vranov a Nové Mlýny 

RIV/00020711:_____/14:00004038 D 
Změny využití krajiny u jihomoravských vodních 

nádrží a jejich vliv na vodní erozi 
2014 

RIV/00020711:_____/13:00003709 D 
Asimilovatelný organický uhlík v systémech 

výroby a distribuce pitné vody 
2013 

RIV/00020711:_____/13:00003875 D 
Bilance přestupu kyslíku ve skrápěném filtračním 

prostředí zemních filtrů 
2013 

RIV/00020711:_____/13:00003923 D 
Činnost měřících míst kontamica vody v rámci 

RMS ČR za období 2004-2013 
2013 

RIV/00020711:_____/13:00003861 D 

Development of 3H, 90Sr and 137Cs background 

activity concentrations in hydrosphere and impact 

of Nuclear Power Plant Temelín (Czech 

Republic) 

2013 

RIV/00020711:_____/13:00003893 D 
Diverzita ichtyofauny aluviální oblasti řeky 

Lužnice v CHKO Třeboňsko (obec Majdaléna). 
2013 

RIV/00020711:_____/13:00003959 D Drogy a jejich metabolity v odpadních vodách 2013 

RIV/00020711:_____/13:00003947 D 

Evaluation of changes in deficit volumes: support 

for protection of localities suitable for construction 

of reservoirs 

2013 

RIV/00020711:_____/13:00003877 D 

Filtrační náplně horizontálně a vertikáně 

protékaných umělých mokřadů, mechanismy 

vzniku kolmatace 

2013 

RIV/00020711:_____/13:00003920 D 
Hodnocení režimu měření ukazatelů radioaktivity 

vody v rámci zkoušek způsobilosti v roce 2013 
2013 

RIV/00020711:_____/13:00003917 D 
Hydromorfologický stav toků a jeho odezva v 

biologických společenstvech 
2013 

RIV/00020711:_____/13:00003779 D 

Chování radioaktivních látek v hydrosféře - 

podmínky laboratorního stanovení distribučního 

koeficientu 

2013 

RIV/00020711:_____/13:00003857 D 

Identifikace památkových lokalit ohrožených 

přírodními a antropogenními vlivy se zaměřením 

na říční povodně a povodně z přívalových srážek 

2013 

RIV/00020711:_____/13:00003876 D 
Kinetika sorpce radioaktivních látek v systému 

kapalná - pevná fáze 
2013 

RIV/00020711:_____/13:00003806 D 

Kolmatace - významné omezení funkčnosti 

umělých mokřadů - Jak jí předcházet, Jak ji 

odstranit? 

2013 

RIV/00020711:_____/13:00003805 D 
Kolmatace porézních materiálů - příčiny vzniku, 

vliv na účinnost čištění, možnosti odstranění 
2013 

RIV/00020711:_____/13:00003745 D 
MĚSTSKÉ PRAMENY JAKO HAVARIJNÍ ZDROJ 

VODY: MŮŽE TO MÍT VÝZNAM? 
2013 
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Kód výsledku z RIV 

Kód 

druhu 

výsledku 

Název výsledku v původním jazyce výsledku 
Rok 

uplatnění 

RIV/00020711:_____/13:00003960 D 
Metoda stanovení nelegálních drog a jejich 

metabolitů v odpadních vodách 
2013 

RIV/00020711:_____/13:00003954 D 
Metodické postupy použité v procesu 

implementace směrnice 2007/60/ES 
2013 

RIV/00020711:_____/13:00003886 D 

Migrační úspěšnost úhoře říčního (Anguilla 

anguilla L.) během katadromní migrace v říční síti 

České republiky: prvotní výsledky v roce 2012 

2013 

RIV/00020711:_____/13:00003867 D Mikrobiální znečištění koupacích vod 2013 

RIV/00020711:_____/13:00003891 D 
Morfologická variabilita hlavačkovce Glenova 

(Perccottus glenii) na Jihovýchodním Slovensku 
2013 

RIV/00020711:_____/13:00003941 D 
Možnosti odstraňování vybraných specifických 

polutantů 
2013 

RIV/00020711:_____/13:00004070 D 
NAVARO - Vývoj nástrojů včasného varování a 

reakce v oblasti ochrany povrchových vod 
2013 

RIV/00020711:_____/13:00003948 D 
Ohrožení kulturních památek povodněmi z 

přívalových srážek 
2013 

RIV/00020711:_____/13:00003813 D 
Optimalizace metody stanovení asimilovatelného 

organického uhlíku s využitím optické detekce 
2013 

RIV/00020711:_____/13:00003924 D 

Ověření účinnosti pro rychlou metodu stanovení 

celkové objemové aktivity beta - spolupráce 

vodohospodářských laboratoří Povodí, státní 

podnik a VÚV TGM , v. v. i. 

2013 

RIV/00020711:_____/13:00003922 D 

Porovnání hodnot celkové objemové aktivity beta 

při kalibraci draslíkem 40 a stronciem 90 - ytritiem 

90 

2013 

RIV/00020711:_____/13:00003955 D 
Problematika povodní z přívalových srážek a 

možné přístupy k zmírnění 
2013 

RIV/00020711:_____/13:00003826 D 
Příprava klasifikace přesnosti vymezení 

záplavových území 
2013 

RIV/00020711:_____/13:00003837 D 
Různé přístupy k hodnocení biologicky 

rozložitelných výrobků a odpadů 
2013 

RIV/00020711:_____/13:00003842 D 
Simple approach for direct measurement of 

phosphorus settling velocity 
2013 

RIV/00020711:_____/13:00003905 D 

Sledování podmíněně patogenních patogenů ve 

vybraných povrchových vodách a hodnocení 

jejich rizika při koupání 

2013 

RIV/00020711:_____/13:00003851 D 
Specifická potřeba vody na výrobu 1 MWh 

elektrické energie ve významných provozech ČR 
2013 

RIV/00020711:_____/13:00003874 D 

Stormwater as a part of combined sewage 

systems of small settlements and monitoring of 

its quality 

2013 
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Kód výsledku z RIV 

Kód 

druhu 

výsledku 

Název výsledku v původním jazyce výsledku 
Rok 

uplatnění 

RIV/00020711:_____/13:00003834 D Systém hodnocdní stavu povrchových vod 2013 

RIV/00020711:_____/13:00003865 D 
Temporal changes of background of 3H, 90Sr 

and 137Cs in hydrosphere in the Czech Republic 
2013 

RIV/00020711:_____/13:00003869 D 

The use of abandoned ponds for creation of 

wetlands and small water bodies intended for 

nutrient elimination in agricultural landscape 

2013 

RIV/00020711:_____/13:00003872 D 
Umělé mokřady pro čištění vod z malých a 

difúzních zdrojů 
2013 

RIV/00020711:_____/13:00003812 D Vliv odtoku ČOV Písek na kvalitu vody v Otavě 2013 

RIV/00020711:_____/13:00003892 D 

Výskyt krevnatky úhoří (Anguillicoloides crassus) 

u úhoře říčního (Anguilla anguilla) na vybraných 

lokalitách říční sítě České republiky 

2013 

RIV/00020711:_____/13:00003710 D 
Výskyt patogenů a souvidsející riziko infekce ve 

vybraných povrchových vodách ČR 
2013 

RIV/00020711:_____/13:00003823 D Využití biologicky rozložitelných odpadů 2013 

RIV/00020711:_____/13:00003847 D 

Využití historických map pro identifikaci a analýzu 

ploch malých vodních nádrží při 

vodohospodářských revitalizacích krajiny 

2013 

RIV/00020711:_____/13:00003849 D 
Využití prostředků GIS při identifikaci ohrožení 

kulturních památek před povodněmi a vodní erozí 
2013 

RIV/00020711:_____/13:00003929 D 
Zkoušení malých čistíren odpadních vod ve VÚV 

TGM, v.v.i. 
2013 

RIV/00020711:_____/13:00003807 D 

Zkušenosti s laboratorním testováním biologické 

aktivity preparátů určených k eliminaci kolmatace 

filtračních náplní 

2013 

RIV/00020711:_____/13:00003868 D 

Změní použití bakteriálního preparátu eliminaci 

hygienicky významných mikroorganismů v 

domovní ČOV? 

2013 

RIV/00020711:_____/12:00003661 D 
Analýza vlivu použitých geometrických dat na 

přesnost vymezení záplavových území 
2012 

RIV/00020711:_____/12:00003651 D 
Biomasa fytoplanktonu v tocích sledovaných v 

souvislosti s provozem JE Temelín 
2012 

RIV/00020711:_____/12:00003632 D Cíle POH ČR pro nakládání s BRO a BRKO 2012 

RIV/00020711:_____/12:00003755 D 
Fyzikálně chemické charakteristiky fosforu 

emitovaného ze zemědělských povodí. 
2012 

RIV/00020711:_____/12:00003728 D 
Havárie jaderné elektrárny Fukušima Daiiči a její 

dopady 
2012 

RIV/00020711:_____/12:00003739 D Hodnocení povodňových rizik 2012 

RIV/00020711:_____/12:00003704 D Koupou se i vodáci? 2012 



 

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce 

Dlouhodobá koncepce rozvoje výzkumné organizace na období 2018–2022 

Příloha 2: Seznam uplatněných výsledků evidovaných v RIV za období 2012–2016 

 

 

Stránka 332 z 357 

Kód výsledku z RIV 

Kód 

druhu 

výsledku 

Název výsledku v původním jazyce výsledku 
Rok 

uplatnění 

RIV/00020711:_____/12:00003595 D 
Kritéria pro stanovení konce stavebního a 

demoličního odpadu 
2012 

RIV/00020711:_____/12:00003690 D 

Metodický pokyn pro stanovení obsahu rtuti a 

kadmia v přenosných bateriích nebo 

akumulátorech a problematika související s jejich 

stanovením 

2012 

RIV/00020711:_____/12:00003703 D 
Metodický přístup k mikrobiologickým analýzám 

koupacích vod 
2012 

RIV/00020711:_____/12:00003749 D 

Metodika hodnocení ekologického stavu 

tekoucích vod České republiky podle 

makrozoobentosu 

2012 

RIV/00020711:_____/12:00003593 D 
Metody stanovení asimilovatelného organického 

uhlíku 
2012 

RIV/00020711:_____/12:00003689 D 
Mikropolutanty a situace v čistírnách odpadních 

vod v ČR 
2012 

RIV/00020711:_____/12:00003691 D 

Možnosti zlepšení ekologického stavu malých 

zemědělských toků, výsledky rakousko-českého 

projektu. 

2012 

RIV/00020711:_____/12:00003638 D 
Normy pro stanovení radioaktivních látek ve 

vzorcích vody a související normy 
2012 

RIV/00020711:_____/12:00003662 D 
Odhad doby vzniku havárie na základě 

kontinuálního záznamu v měřící stanici 
2012 

RIV/00020711:_____/12:00003611 D 

Ochrana kritické infrastruktury veřejného 

zásobování obyvatel pitnou vodou: legislativní 

rámec 

2012 

RIV/00020711:_____/12:00003727 D 
Ověření rychlé metody stanovení celkové 

objemové aktivity beta ve vzorcích vod ? I. část 
2012 

RIV/00020711:_____/12:00003753 D 

Posouzení ovlivnění jakosti vod a sedimentů v 

povodí řeky Nedvědičky těžbou a zpracováním 

uranových rud 

2012 

RIV/00020711:_____/12:00003726 D 
Požadavky na rychlou metodu stanovení celkové 

objemové aktivity beta pro potřeby RMS ČR 
2012 

RIV/00020711:_____/12:00003705 D 
Problematika bakterií Campylobacter v koupacích 

vodách 
2012 

RIV/00020711:_____/12:00003609 D 
Proč ochrana kritické infrastruktury v oblasti 

zásobování obyvatel pitnou vodou? 
2012 

RIV/00020711:_____/12:00003684 D 

Předběžné výsledky výzkumu pošvatek 

(Plecoptera) v Moravskoslezských Beskydech a 

Podbeskydské pahorkatině 

2012 

RIV/00020711:_____/12:00003657 D 
Přínosy nových výluhových testů monolitických 

odpadů 
2012 
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Kód výsledku z RIV 

Kód 

druhu 

výsledku 

Název výsledku v původním jazyce výsledku 
Rok 

uplatnění 

RIV/00020711:_____/12:00003773 D 

Příprava vzorků plavenin a sedimentů pro 

stnovení polycyklických aromatických uhlovodíků 

metodou QuEChERS 

2012 

RIV/00020711:_____/12:00003748 D 
Revize ČSN 75 7716 - Stanovení saprobního 

indexu 
2012 

RIV/00020711:_____/12:00003514 D 

Současné možnosti predikce koncentrace fosforu 

v našich tocích a jejich důsledky pro vodní 

hospodářství 

2012 

RIV/00020711:_____/12:00003729 D 

Spolupráce vodohospodářských radiologických 

laboratoří Povodí, státní podnik a VÚV TGM, 

v.v.i. při vývoji rychlé metody pro stanovení 

celkové objemové aktivity beta 

2012 

RIV/00020711:_____/12:00003771 D 

Stanovení množství nelegálních drog a jejich 

metabolitů v komunálních odpadnéích vodách - 

nový nástroj pro doplnění informace o spotřebe 

drog v české republice. Přestavení projektu 

2012 

RIV/00020711:_____/12:00003772 D 

Stanovení perfluorovaných organických látek v 

popvrchové vodě a kalu z čistíren komunálních 

odpadních vod 

2012 

RIV/00020711:_____/12:00003583 D 
The proposal for changes in evalution of 

ekotoxicitz of wastes in the Czech legislation 
2012 

RIV/00020711:_____/12:00003730 D 
Tvorba tritia, jeho uvolňování do hydrosféry a 

bilance hlavních zdrojů v životním prostředí 
2012 

RIV/00020711:_____/12:00003636 D 
Vliv VN Orlík na koncentrace tritia v profilu Vltava 

Solenice 
2012 

RIV/00020711:_____/12:00003686 D 

Vliv vybraných rybníků a malých vodních nádrží 

jižní a střední Moravy na kvalitu vodního 

prostředí a protipovodňovou ochranu 

2012 

RIV/00020711:_____/12:00003685 D 

Vliv vybraných rybníků jižní a střední Moravy na 

kvalitu vodního prostředí a protipovodňovou 

ochranu 

2012 

RIV/00020711:_____/12:00003655 D Vybrané patogenní bakterie v sedimentech 2012 

RIV/00020711:_____/12:00003641 D 

Vývoj radiační situace v rámci realizace 

sanačních prací ÚJV Řež a.s. v letech 2003 ? 

2011 

2012 

RIV/00020711:_____/12:00003637 D 
Vývoj toků aktivity na přítocích a odtoku z VN 

Orlík 
2012 

RIV/00020711:_____/16:00004391 E Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy 2016 

RIV/00020711:_____/15:00004204 E 
Tovární komíny s vodojemy - současnost a 

budoucnost 
2015 

RIV/00020711:_____/16:00004464 F Bubnová pračka filtračních materiálů 2016 
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Kód výsledku z RIV 

Kód 

druhu 

výsledku 

Název výsledku v původním jazyce výsledku 
Rok 

uplatnění 

RIV/00020711:_____/16:00004467 F Kompaktní zařízení k předčištění odpadní vody 2016 

RIV/00020711:_____/16:00004484 F 
Ochranné zařízení propustku v inundačním 

území 
2016 

RIV/00020711:_____/16:00004481 F 
Ochranné zařízení propustku v korytu bez 

trvalého průtoku 
2016 

RIV/00020711:_____/16:00004483 F 
Ochranné zařízení propustku v korytu s trvalým 

silným průtokem 
2016 

RIV/00020711:_____/16:00004482 F 
Ochranné zařízení propustku v korytu s trvalým 

slabým průtokem 
2016 

RIV/00020711:_____/16:00004468 F Plovoucí mísicí a aerační zařízení 2016 

RIV/00020711:_____/16:00004472 F 
Propustek čtvercového průřezu se svislým 

vtokovým čelem 
2016 

RIV/00020711:_____/16:00004480 F 
Propustek kruhového průřezu se svislým 

vtokovým čelem 
2016 

RIV/00020711:_____/16:00004479 F Přírodě blízký nepropustný výhon říčního břehu 2016 

RIV/00020711:_____/16:00004478 F 
Přírodě blízký polopropustný rozrážeč říčního 

proudu 
2016 

RIV/00020711:_____/16:00004477 F Přírodě blízký polopropustný výhon říčního břehu 2016 

RIV/00020711:_____/16:00004466 F Pulzní regulační vypouštěcí uzávěr 2016 

RIV/00020711:_____/16:00004465 F Semikontinuální uzavřený aerobní bioreaktor 2016 

RIV/00020711:_____/15:00004298 F 
Dřevěná překážka určená ke vkládání do vodních 

toků 
2015 

RIV/00020711:_____/15:00004336 F 
Filtr tvořený plovoucím vegetačním ostrovem s 

podhladinovými prvky 
2015 

RIV/00020711:_____/15:00004263 F 
Přepážka pro rozdělení nádrže pro dočištění 

odpadních vod 
2015 

RIV/00020711:_____/15:00004162 F Zařízení ke vzorkování povrchového smyvu 2015 

RIV/00020711:_____/14:00004160 F Poloautomatický vzorkovač průsaku 2014 

RIV/00020711:_____/14:00004058 F Souprava pro odběr sedimentu z vyschlého dna 2014 

RIV/00020711:_____/14:00004161 F 
Závěsné zařízení ke vzorkování povrchového 

smyvu 
2014 

RIV/00020711:_____/13:00003820 F Fixační úchyt RFID antény v rybím přechodu 2013 

RIV/00020711:_____/13:00003907 F 
Užitný vzor č.:25507 Zařízení pro odběr 

kapalných vzorků 
2013 

RIV/00020711:_____/12:00003358 F 
Pasivní časově integrující vzorkovač vody a 

nerozpuštěných látek 
2012 

RIV/00020711:_____/12:00003647 F 
Váha sněhu s mechanismem zamezujícím 

zavěšování sněhu (snowbridging) 
2012 
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RIV/00020711:_____/15:00004340 G Dočišťovací filtr se speciální náplní 2015 

RIV/00020711:_____/15:00004264 G 

Kombinace biologické domovní ČOV s 

nízkozatěžovanými biologickými dočišťovacími 

rybníky 

2015 

RIV/00020711:_____/15:00004344 G 
Plovoucí mísící ostrov s autonomním 

zásobováním energií 
2015 

RIV/00020711:_____/15:00004337 G 
Pračka filtračních materiálů s aplikací biologicko-

enzymatických preparátů 
2015 

RIV/00020711:_____/15:00004345 G Regulační vypouštěcí pulzní uzávěr 2015 

RIV/00020711:_____/14:00004098 G 

AOC turbidimetr - přístroj pro stanovení 

asimilovatelného organického uhlíku (AOC) ve 

vdoárenských systémech pomocí optické detekce 

2014 

RIV/00020711:_____/14:00004167 G Model inovované dešťové usazovací nádrže 2014 

RIV/00020711:_____/14:00004047 G 

Přístroj na měření vodní hodnoty sněhu s 

plovoucím rámem a integrovaným zařízením pro 

měření průsaku do podloží 

2014 

RIV/00020711:_____/13:00003816 G 
Fixační úchyt RFID antény v přírodě blízkém 

rybím přechodu 
2013 

RIV/00020711:_____/13:00003883 G Poloautomatický vzorkovač průsaku 2013 

RIV/00020711:_____/13:00003933 G 
Přístroj na kontinuální měření vodní hodnoty 

sněhu 
2013 

RIV/00020711:_____/13:00003881 G Vzorkovací nádoba povrchového smyvu 2013 

RIV/00020711:_____/13:00003882 G Závěsný vzorkovač povrchového smyvu 2013 

RIV/00020711:_____/16:00004455 H 

Nařízení vlády č. 235/2016 Sb. kterým se mění 

nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení 

zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění 

pozdějších předpisů 

2016 

RIV/00020711:_____/16:00004453 H 

Odvození norem environmentální kvality pro 

vybrané specifické znečišťující látky: 

benzo(a)anthracen, bisfenol A, fenanthren, 

glyfosát, kyselinu aminomethylfosfonovou, 

kyselinu ethylendiamintetraoctovou, kyselinu 2-

[Bis(karboxymethyl)amino]octovou, metazac 

2016 

RIV/00020711:_____/16:00004452 H 

Studie účelnosti vymezení mísicích zón podle § 6 

vyhlášky č. 98/2011 Sb. v podmínkách České 

republiky 

2016 

RIV/00020711:_____/15:00004279 H 
Koncepce řešení krizové situace vyvolané 

výskytem sucha a nedostatkem vody 
2015 

RIV/00020711:_____/15:00004207 H 

Podklady pro nařízení vlády 401 / 2015 Sb. v 

problematice radioaktivního znečištění vodního 

prostředí 

2015 
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Rok 
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RIV/00020711:_____/15:00004251 H 
Příloha č. 1 a Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 

401/2015 Sb. 
2015 

RIV/00020711:_____/14:00004001 H Kvalita vod - Názvosloví mikrobiologie vody 2014 

RIV/00020711:_____/14:00004082 H 
Podklad pro novelizaci vyhlášky č. 352/2005 k 

evidenci OEEZ (vyhláška č.200/2014 Sb.) 
2014 

RIV/00020711:_____/13:00003914 H 

Činnost povodňových komisí, složek 

integrovaného záchranného systému a ostatních 

účastníků před povodněmi 

2013 

RIV/00020711:_____/12:00003692 H 
Nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení 

zranitelných oblastí a akčním programu 
2012 

RIV/00020711:_____/12:00003605 H Vsakovací zařízení srážkových vod 2012 

RIV/00020711:_____/16:00004405 J 
Analýza změn odtokových poměrů pro Českou 

republiku 
2016 

RIV/00020711:_____/16:00004408 J 

Aplikace charakterizačního faktoru nedostatku 

vody ve studiích LCA v podmínkách České 

republiky 

2016 

RIV/00020711:_____/16:00004430 J 
Boj o fosfor aneb pracují všichni vodohospodáři 

na plný výkon? 
2016 

RIV/00020711:_____/16:00004376 J 
Dependence of selected water quality parameters 

on flow rates at River Sites in the Czech Republic 
2016 

RIV/00020711:_____/16:00004454 J 
Divočící řeka Morávka – dynamické, stabilní a 

ohrožené prostředí 
2016 

RIV/00020711:_____/16:00004382 J 

Estimated contribution of selected non-point 

pollution sources to the phosphorus and nitrogen 

loads in water bodies of the Vltava river basin 

2016 

RIV/00020711:_____/16:00004442 J 
Historical ponds of the Czech Republic: an 

example of the interpretation of historic maps 
2016 

RIV/00020711:_____/16:00004381 J How truthful are water accounting data? 2016 

RIV/00020711:_____/16:00004461 J 
Hydrologické modelování srážko-odtokového 

procesu v povodí Husího potoka 
2016 

RIV/00020711:_____/16:00004476 J 
Charakteristiky určující stabilitu říčního dřeva na 

příkladu Moravy v Litovelském Pomoraví 
2016 

RIV/00020711:_____/16:00004486 J 
Influence of peat soils on runoff process: case 

study of Vydra River headwaters, Czechia 
2016 

RIV/00020711:_____/16:00004291 J Jakost vody v tocích ČR 2013 2016 

RIV/00020711:_____/16:00004462 J 

Komplexní systém návrhů přírodě blízkých 

opatření na ochranu před dopady eroze a 

povodní z přívalových srážek 

2016 

RIV/00020711:_____/16:00004436 J 
Korekce chyb srážek a teploty z regionálních 

klimatických modelů – vliv na modelování odtoku 
2016 



 

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce 

Dlouhodobá koncepce rozvoje výzkumné organizace na období 2018–2022 

Příloha 2: Seznam uplatněných výsledků evidovaných v RIV za období 2012–2016 

 

 

Stránka 337 z 357 

Kód výsledku z RIV 

Kód 

druhu 

výsledku 

Název výsledku v původním jazyce výsledku 
Rok 
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RIV/00020711:_____/16:00004384 J Model of  Water Needs for Energy Production 2016 

RIV/00020711:_____/16:00004245 J 

Národní infrastruktura prostorových dat a úvaha o 

možné úloze, kterou mohou zastávat produkty 

GIS a kartografie Výzkumného ústavu 

vodohospodářského T.G.Masaryka, v.v.i 

2016 

RIV/00020711:_____/16:00004396 J 
Návrhové parametry, provozní zkušenosti a 

možnosti intenzifikace umělých mokřadů 
2016 

RIV/00020711:_____/16:00004236 J Ověření Českého imisního testu 2016 

RIV/00020711:_____/16:00004446 J 
Periodické vysychání toků: další faktor negativně 

ovlivňující populace našich raků 
2016 

RIV/00020711:_____/16:00004437 J 
Pietro Angelo Secchi a jeho stopadesátiletá 

deska 
2016 

RIV/00020711:_____/16:00004469 J 
Posouzení vztahu mezi kvalitou vody a funkcemi 

malých vodních nádrží 
2016 

RIV/00020711:_____/16:00004290 J 
Prameny v intravilánech měst - seznámení s 

projektem 
2016 

RIV/00020711:_____/16:00004378 J 
Scénáře budoucích potřeb vody v sektoru 

veřejných vodovodů 
2016 

RIV/00020711:_____/16:00004457 J 
Sledování změn mokřadů v krajině nížin a 

pahorkatin České republiky 1843-2015 
2016 

RIV/00020711:_____/16:00004488 J 

Spatial and temporal trends of ozone distribution 

in the Jizerské hory Mountains of the Czech 

Republic 

2016 

RIV/00020711:_____/16:00004386 J 
Stanovení koliformních bakterií a Escherichia coli 

na chromogenním médiu 
2016 

RIV/00020711:_____/16:00004411 J 
Stanovení velmi nízkých objemových aktivit tritia 

s využitím elektrolytického nabohacení vzorků 
2016 

RIV/00020711:_____/16:00004428 J 
Stoneflies (Plecoptera) of the Javorníky Mts 

(Czech Republic) 
2016 

RIV/00020711:_____/16:00004302 J 

Sustainability of the Public Water Supply and 

Sewerage Services Operating System: A Case 

Study on the Example of the Czech Republic 

2016 

RIV/00020711:_____/16:00004422 J 
SWOT analýza modernizace úpravny vody 

Želivka 
2016 

RIV/00020711:_____/16:00004439 J 
Teplota vzduchu a srážky na meteorologické 

stanici Bučnice v povodí horní Metuje 
2016 

RIV/00020711:_____/16:00004438 J 

The central European drought of 1947: causes 

and consequences, with particular reference to 

the Czech Lands 

2016 

RIV/00020711:_____/16:00004375 J 
The Removing of Selected Pharmaceuticals on 

WWTP in the Czech Republic 
2016 
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Rok 
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RIV/00020711:_____/16:00004407 J 
Věžové vodojemy - nové využití specifického 

industriálního dědictví 
2016 

RIV/00020711:_____/16:00004458 J 

Využití epidemiologie odpadních vod pro 

sledování nelegálních drog a dalších látek v 

české a mezinárodním kontextu 

2016 

RIV/00020711:_____/16:00004435 J 
Využití geomorfologických charakteristik pro 

odhad celkové retence povodí 
2016 

RIV/00020711:_____/16:00004451 J 
Zajímají se koupající se lidé o informaci o kvalitě 

vody? 
2016 

RIV/00020711:_____/16:00004416 J 
Zvyšování dostupnosti vodních zdrojů v 

podmínkách klimatické změny 
2016 

RIV/00020711:_____/15:00004285 J 
Definování zranitelných oblastí z hlediska 

nedostatku vody na území České republiky 
2015 

RIV/00020711:_____/14:00004053 J 
Determination of sorption characteristics for 

artificial radionuclides in the hydrosphere 
2015 

RIV/00020711:_____/15:00004190 J 
Determination of sorption characteristics for 

artificial radionuclides in the hydrosphere 
2015 

RIV/00020711:_____/15:00004185 J 

Development of the 137Cs, 90Sr and 3H con-

centrations in the hydrosphere in the vicinity of 

NPP Temelín (South Bohemia) 

2015 

RIV/00020711:_____/15:00004182 J 
EXAMPLE OF POSSIBLE USES OF RESULTS 

OF TRACER EXPERIMENTS 
2015 

RIV/00020711:_____/15:00004232 J 
First record of the invasive polychaete Hypania 

invalida (Grube, 1960) in the Czech Republic 
2015 

RIV/00020711:_____/15:00004206 J 
Hodnocení rizika vysychání drobných vodních 

toků v České republice 
2015 

RIV/00020711:_____/15:00004367 J Hydrologické sucho v České republice 2015 

RIV/00020711:_____/15:00004122 J 
Komínový vodojem – funkce, konstrukce, 

architektura 
2015 

RIV/00020711:_____/15:00004271 J 

Koutule (Diptera: Psychodidae) 

Moravskoslezských Beskyd a Podbeskydské 

pahorkatiny, Česká republika 

2015 

RIV/00020711:_____/15:00004335 J 
Kvalita kalů a odpadů z domovních a malých 

ČOV a možnosti jejich využití v zemědělství 
2015 

RIV/00020711:_____/15:00004230 J 

Možnosti zmírnění dopadů změny klimatu 

využitím území chráněných pro akumulaci 

povrchových vod 

2015 

RIV/00020711:_____/15:00004194 J 

Obce zmizelé ve 20. století pod vodní hladinou a 

jejich stav koncem feudalismu (Bítov, Kníničky, 

Mušov) 

2015 

RIV/00020711:_____/15:00004319 J Odpadářské řešení Nerudovské otázky ?Kam s 2015 
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uplatnění 

ním? 

RIV/00020711:_____/15:00004123 J 
Ochrana technických památek aneb není věda 

jako věda 
2015 

RIV/00020711:_____/15:00004368 J 
Pozorované změny složek hydrologické bilance z 

hlediska využitelných vodních zdrojů 
2015 

RIV/00020711:_____/15:00004255 J 

Projekt DRAGON - drogy tečou do čistíren 

odpadních vod aneb informace, které vám nedají 

spát! 

2015 

RIV/00020711:_____/15:00004307 J 
Přesnost simulace rozlivu pomocí alternativního 

nástroje AIZM 
2015 

RIV/00020711:_____/15:00004445 J 
Raci v Zákolanském potoce – minulost, 

současnost, budoucnost 
2015 

RIV/00020711:_____/15:00004342 J 
Reduction of negative impacts of road-traffic 

infrastructure on the surface water quality 
2015 

RIV/00020711:_____/15:00004189 J 

Sorpce umělých radionuklidů na dnové říční 

sedimenty a její závislost na vlastnostech 

sedimentů 

2015 

RIV/00020711:_____/15:00004209 J 

Temporal development of radiocaesium and 

radiostrontium concentrations in the hydrosphere 

– methods of evaluation 

2015 

RIV/00020711:_____/15:00004106 J 

The European technical report on aquatic effect-

based monitoring tools under the water 

framework directive 

2015 

RIV/00020711:_____/15:00004173 J 

The status of freshwater pearl mussel in the 

Czech Republic:Several successfully rejuvenated 

populations but the absence of natural 

reproduction 

2015 

RIV/00020711:_____/15:00004200 J 
Tovární komíny s vodojemem na území Prahy a 

Ostravska 
2015 

RIV/00020711:_____/15:00004280 J 
Vyhodnocení komplexních pozemkových úprav v 

povodí Litavy 
2015 

RIV/00020711:_____/15:00004240 J 
Výsledky ze zkoušení domovních čistíren 

odpadních vod 
2015 

RIV/00020711:_____/15:00004295 J 

Zajištění jakosti pitné vody při zásobování 

obyvatelstva malých obcí z místních vodních 

zdrojů 

2015 

RIV/00020711:_____/15:00004233 J 

Zkušenosti s měřením vodních stavů ve 

vodoměrných stanicích VÚV (s využitím soustavy 

tlakových čidel) 

2015 

RIV/00020711:_____/15:00004284 J 

Změny ekosystému stabilizační nádrže 

venkovské čistírny po aplikaci biotechnologického 

přípravku (2) 

2015 
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Kód 

druhu 

výsledku 

Název výsledku v původním jazyce výsledku 
Rok 

uplatnění 

RIV/00020711:_____/15:00004283 J 
Zvládání sucha a výstavba vodních nádrží v 

kontextu územního plánování 
2015 

RIV/00020711:_____/15:00004090 J 
Železobetonové komínové vodojemy – unikátní 

konstrukce první poloviny 20. století 
2015 

RIV/00020711:_____/14:00004168 J 
Aktualizace odhadu hydrologických dopadů 

klimatické změny na povodích ČR 
2014 

RIV/00020711:_____/14:00004102 J 

Analysis of the time series of waste water quality 

at the inflow of the wastewater treatment plant 

and transfer functions 

2014 

RIV/00020711:_____/14:00004177 J 

Analýza citlivosti změn objemu přímého odtoku a 

infiltrace do půdy při potenciálních změnách 

užívání pozemků 

2014 

RIV/00020711:_____/14:00004079 J 
Asimilovatelný organický uhlík v systémech 

výroby a distribuce pitné vody 
2014 

RIV/00020711:_____/14:00004044 J 
Comparison of saturated areas mapping methods 

in the Jizera Mountains, Czech Republic 
2014 

RIV/00020711:_____/14:00004061 J 

Development and Changes in Characteristics of 

Infiltration and Retention Facilities for Transport 

Infrastructure and Paved Area Surface Run-off 

Treatment 

2014 

RIV/00020711:_____/14:00004294 J Dusík před sto lety. 2014 

RIV/00020711:_____/14:00003998 J 

Interkalibrační proces metod hodnocení 

biologických složek ekologického stavu 

povrchových vod: makrozoobentos a fytobentos 

2014 

RIV/00020711:_____/14:00004072 J 
Klasifikace přesnosti vymezení stávajících 

záplavových území v ČR 
2014 

RIV/00020711:_____/14:00004315 J 

Metody hodnocení ohrožení památkových 

objektů vybranými přírodními a antropogenními 

vlivy 

2014 

RIV/00020711:_____/14:00004064 J 
Možnosti intenzifikace biologických nádrží 

určených k čištění a dočišťování odpadních vod 
2014 

RIV/00020711:_____/14:00003994 J 
Možnosti nakládání s kaly z čistíren odpadních 

vod a příslušná legislativa 
2014 

RIV/00020711:_____/14:00004103 J 
Možnosti optimálního zajištění jakosti pitné vody 

v malých vodárenských systémech 
2014 

RIV/00020711:_____/14:00003990 J 

Možnosti využití výsledků projeku QI102A265 

\"Určení erozního podílu na utrofizaci ohrožených 

útvarů stojatých povrchových vod\" při plánování 

v oblasti vod 

2014 

RIV/00020711:_____/14:00004033 J 
Mušov ? kostel sv. Linharta. Vyhodnocení 

archeologického výzkumu 
2014 



 

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce 

Dlouhodobá koncepce rozvoje výzkumné organizace na období 2018–2022 

Příloha 2: Seznam uplatněných výsledků evidovaných v RIV za období 2012–2016 

 

 

Stránka 341 z 357 

Kód výsledku z RIV 

Kód 

druhu 

výsledku 

Název výsledku v původním jazyce výsledku 
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RIV/00020711:_____/14:00004120 J Nástroje pro hodnocení jakosti surové vody 2014 

RIV/00020711:_____/14:00004012 J Odhad času vnosu 2014 

RIV/00020711:_____/14:00004163 J 
Odhad základního odtoku v dosud 

nepozorovaných povodích 
2014 

RIV/00020711:_____/14:00003908 J 
Odpady zeleného seznamu a přeshraniční 

přeprava 
2014 

RIV/00020711:_____/14:00004169 J 
PCBs and PAHs restrain the use of sludge as a 

renewable resource 
2014 

RIV/00020711:_____/14:00004075 J 

Pharmaceuticals in groundwaters: a case study 

of the psychiatric hospital at Horní Beřkovice, 

Czech Republic 

2014 

RIV/00020711:_____/14:00004231 J 
Possible impacts of climate change on water 

quality in streams of the Czech Republic 
2014 

RIV/00020711:_____/14:00003963 J 
Postupy hodnocení významnosti zdrojů a cest 

emisí znečišťujících látek do vody 
2014 

RIV/00020711:_____/14:00003966 J 

Přírodní a umělé radionuklidy v říčních dnových 

sedimentech a plaveninách v České republice za 

období 2000-2010 

2014 

RIV/00020711:_____/14:00004025 J 
Přístup k hodnocení kulturních památek z 

hlediska přírodního a antropogenního ohrožení 
2014 

RIV/00020711:_____/14:00004096 J 

Run-off formation in a humid, temperate 

headwater catchment using a combined 

hydrological, hydrochemical and isotopic 

approach ( Jizera Mountains, Czech Republic) 

2014 

RIV/00020711:_____/14:00003825 J 
Spatial variability and interdependence of rain 

event characteristics in the Czech Republic 
2014 

RIV/00020711:_____/14:00004056 J 

STANOVENÍ DISTRIBUČNÍHO KOEFICIENTU 

PRO SORPCI UMĚLÝCH RADIONUKLIDŮ VE 

VODNÍM PROSTŘEDÍ 

2014 

RIV/00020711:_____/14:00004132 J 

Status and recovery of indigenous crayfish 

populations after recent crayfish plague 

outbreaks in the Czech Republic 

2014 

RIV/00020711:_____/13:00003870 J 

The reconstruction of a glacial lake outburst flood 

using HEC-RAS and its significance for future 

hazard assessments: an example from Lake 513 

in the Cordillera Blanca, Peru 

2014 

RIV/00020711:_____/14:00004032 J 
Válečné škody z let 1938-1945 v oblasti 

Novomlýnských nádrží 
2014 

RIV/00020711:_____/14:00003932 J 
Validation of scale-reading estimates of age and 

growth in a brown trout Salmo trutta population 
2014 

RIV/00020711:_____/14:00004042 J Vegetation pattern as an indicator of saturated 2014 
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Kód 

druhu 

výsledku 
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Rok 

uplatnění 

areas in a Czech headwater catchment 

RIV/00020711:_____/14:00004151 J 

Výpočet velikosti dotace podzemních vod za 

pomoci hydrologického modelování na vybraných 

hydrogeologických rajonech ČR 

2014 

RIV/00020711:_____/14:00004062 J 

Vývoj malých vodních nádrží při 

vodohospodářských revitalizacích krajiny s 

ohledem na plochy zaniklých rybníků 

2014 

RIV/00020711:_____/14:00004179 J 
Vývoj vydatnosti pramenů v česko-saském 

švýcarsku 
2014 

RIV/00020711:_____/14:00004030 J Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy 2014 

RIV/00020711:_____/14:00004139 J 

Změny ekosystému stabilizační nádrže 

venkovské čistírny po aplikaci biotechnologického 

přípravku 

2014 

RIV/00020711:_____/14:00004037 J 
Změny využití krajiny u jihomoravských vodních 

nádrží 
2014 

RIV/00020711:_____/13:00003711 J Antropogenní kontaminanty v kalech z ČOV 2013 

RIV/00020711:_____/13:00003859 J 

Application of fluorescence in situ hybridization 

for the study and characterization of nitrifying 

bacteria in nitrifying/denitrifying wastewater 

treatment plants 

2013 

RIV/00020711:_____/13:00003776 J 
Dočištění odtoků z kořenových čistíren 

odpadních vod stabilizačními nádržemi 
2013 

RIV/00020711:_____/13:00003902 J 
Dokumentace, pasportizace a návrhy nového 

využití továrních komínů s vodojemy 
2013 

RIV/00020711:_____/13:00003819 J 
Elektromagnetická (indukční) měřidla rychlosti a 

ISO 3455:2007 
2013 

RIV/00020711:_____/13:00003967 J 
Environmentální dopad chovu kaprů v rybnících 

na kvalitu vody v odtoku 
2013 

RIV/00020711:_____/13:00003824 J 

Evaluation of simple statistical downscaling 

methods for monthly regional climate model 

simulations with respect to the estimated 

changes in runoff in the Czech Republic 

2013 

RIV/00020711:_____/13:00003811 J Fosfor v centru pozornosti 2013 

RIV/00020711:_____/13:00003848 J 
Fosfor v sedimentech drobných vodních toků ve 

vztahu k jejich zrnitostnímu složení 
2013 

RIV/00020711:_____/13:00003939 J 
Impacts of Climate Variables on Residential 

Water 
2013 

RIV/00020711:_____/13:00003817 J 
Influence of water temperarure on results of 

current meter calibration and measurement 
2013 

RIV/00020711:_____/13:00003879 J Jak dál při hodnocení zátěže ze zdrojů znečištění 2013 
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Název výsledku v původním jazyce výsledku 
Rok 

uplatnění 

vod 

RIV/00020711:_____/13:00003788 J Kolik budeme v budoucnu potřebovat vody? 2013 

RIV/00020711:_____/13:00003858 J 
KONTAMINACE ODPADNÍCH VOD Escherichia 

coli O157 
2013 

RIV/00020711:_____/13:00003665 J 
Metoda screeiningového stanovení rizika 

chronických účinků znečištění povrchových vod 
2013 

RIV/00020711:_____/13:00003706 J 
Metody stanovení Escherichia coli a 

intestinálních enterokoků v koupacích vodách 
2013 

RIV/00020711:_____/13:00003707 J 
Mikrobiální znečištění vyčištěných odpadních vod 

u domovních ČOV 
2013 

RIV/00020711:_____/13:00003818 J 
Monitoring a plánování v období nedostatku vody 

a sucha z pohledu Evropské unie 
2013 

RIV/00020711:_____/13:00003850 J 
Nároky na množství vody u zařízení na výrobu 

elektrické energie a tepla 
2013 

RIV/00020711:_____/13:00003787 J 
Natural radionuclides at ground water treatment 

plant 
2013 

RIV/00020711:_____/13:00003782 J 
Návrh postupu stanovení Minimálního 

zůstatkového průtoku 
2013 

RIV/00020711:_____/13:00003860 J 
New records of Compsopogon aeruginosus 

(Rhodophyta) in rivers of central Europe 
2013 

RIV/00020711:_____/13:00003885 J 
No reason for keeping 0+ perch (Perca fluviatilis 

L.) with the prey fish 
2013 

RIV/00020711:_____/13:00004361 J 

No relationship found between mercury and lead 

concentrations in muscle and scales of chub 

Squalius cephalus L. 

2013 

RIV/00020711:_____/13:00003935 J 
O domovních čistírnách odpadních vod s ing. 

Věrou Jelínkovou 
2013 

RIV/00020711:_____/13:00003946 J 

Odvození regresních vztahů pro výpočet výparu z 

volné hladiny a identifikace trendů ve vývoji 

měřených veličin ve výparoměrné stanici Hlasivo 

2013 

RIV/00020711:_____/13:00003821 J 
Popis šablony ČSN ISO 690:2011 v jazyce CSL 

pro citační manažer Zotero 
2013 

RIV/00020711:_____/13:00003778 J 

Quality and mutagenicity of water and sediment 

of the streams impacted by the former uranium 

mine area Olší - Drahonín (Czech Republic) 

2013 

RIV/00020711:_____/13:00003801 J 
Radioactive Background in Hydrosphere prior to 

Planned Extension of Nuclear Power Plant 
2013 

RIV/00020711:_____/13:00003931 J 
Sledování funkce venkovské a domovní čistírny s 

použitím biotechnologických přípravků 
2013 

RIV/00020711:_____/13:00003754 J Středně- a dlouhodobé prognózy budoucích 2013 



 

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce 

Dlouhodobá koncepce rozvoje výzkumné organizace na období 2018–2022 

Příloha 2: Seznam uplatněných výsledků evidovaných v RIV za období 2012–2016 

 

 

Stránka 344 z 357 

Kód výsledku z RIV 

Kód 

druhu 

výsledku 

Název výsledku v původním jazyce výsledku 
Rok 

uplatnění 

potřeb vody (proč a jak) 

RIV/00020711:_____/13:00003786 J 

Temporal and spatial changes in radiocaesium 

and radiostrontium concentrations in the Vltava 

River basin affected by the operation of Temelín 

Nuclear Power Plant 

2013 

RIV/00020711:_____/13:00003889 J 
The danger in the anglers? bucket: qualitative 

and quantitative insight 
2013 

RIV/00020711:_____/13:00003759 J 

The Movement Patterns of Austropotamobius 

torrentium and Astacus astacus: Is a Stony Step 

a Barrier? 

2013 

RIV/00020711:_____/13:00003921 J 

Vliv atmosférických testů jaderných zbraní a 

významných jaderných havárií na obsah 

radioaktivních látek v povrchových vodách na 

území České republiky 

2013 

RIV/00020711:_____/13:00003936 J 
Vliv fyzicko-geografických charakteristik na 

velikost povodně v srpnu 2002 
2013 

RIV/00020711:_____/13:00003756 J 
Vliv vypouštěných vyčištěných odpadních vod z 

kořenových čistíren na recipient 
2013 

RIV/00020711:_____/13:00003909 J 

Vliv vysychání na složení a strukturu 

společenstva vodních bezobratlých ? případová 

studie 

2013 

RIV/00020711:_____/13:00003752 J Vodárenské věže. 1. část: Nejstarší vodní věže. 2013 

RIV/00020711:_____/13:00003783 J 
Vodárenské věže. 2. část: Průmyslová revoluce a 

nová renesance ve vodárenství 
2013 

RIV/00020711:_____/13:00003784 J 
Vodárenské věže. 3. část: Vrcholná díla v 

meziválečném období 
2013 

RIV/00020711:_____/13:00003785 J 
Vodárenské věže. 4. část: Soumrak elegance 

vodárenských věží a cesta do současnosti 
2013 

RIV/00020711:_____/13:00003790 J 
Vodárenské věže. 5. část: Průmysl, dráha a další 

zajímavosti 
2013 

RIV/00020711:_____/13:00003822 J 

Vyhodnocení in-situ aplikace bakteriálně-

enzymatického preparátu do kolmatovaných 

kořenových čistíren 

2013 

RIV/00020711:_____/13:00003915 J 
Zkušenosti se zasakováním odpadních vod na 

lokalitě Řevničov 
2013 

RIV/00020711:_____/12:00003639 J 

A multi-model assessment of climate change 

impact on hydrological regime in the Czech 

Republic 

2012 

RIV/00020711:_____/12:00003623 J 

Ag Complexes of NHC ligands Bearing 

Polyfluoroalkyl and/or polyfluoroalkoxy Ponytails. 

Why are polyethers more fluorous than Alkyls? 

2012 
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Kód výsledku z RIV 

Kód 

druhu 

výsledku 

Název výsledku v původním jazyce výsledku 
Rok 

uplatnění 

RIV/00020711:_____/12:00003663 J 
Analiza surowcowego i energetycznego 

potencjału odpadów w Republice Czeskiej 
2012 

RIV/00020711:_____/12:00003625 J 
ANALÝZA ZÁZNAMU ÚNIKU TOXICKÝCH 

LÁTEK DO ŘEKY ODRY 
2012 

RIV/00020711:_____/12:00003620 J 

Application of Different Extraction Methods for the 

Determination of Selected Pesticide Residues in 

Sediments 

2012 

RIV/00020711:_____/12:00003603 J 

Brown Trout Spawning Migration in Fragmented 

Central European Headwaters: Effect of Isolation 

by Artificial Obstacles and the Moon Phase 

2012 

RIV/00020711:_____/12:00003624 J 

Decrease in the trophic status of a second-order 

oligotrophic stream (Zbytinský Potok) by a new 

wastewater treatment plant with two low-loaded 

stabilisation ponds 

2012 

RIV/00020711:_____/12:00003750 J 

Detrital components in submontane organogenic 

springs in relation to their morphology, 

microhabitats and macroinvertebrates 

2012 

RIV/00020711:_____/12:00003672 J 

Diurnal behavioural patterns and spread of the 

Ponto-Caspian invader Hemimysis anomala G. 

O. Sars, 1907 (Crustacea, Mysidacea) in the Elbe 

River, Czech Republic 

2012 

RIV/00020711:_____/12:00003649 J 

Dlouhodobý vývoj biomasy fytoplanktonu v tocích 

sledovaných v rámci monitoringu vlivu jaderné 

elektrárny Temelín na vodní ekosystém 

2012 

RIV/00020711:_____/12:00003635 J 

Drugs of abuse in wastewater and suspended 

particulate matter ? Further developments in 

sewage epidemiology 

2012 

RIV/00020711:_____/12:00003659 J Druhý dech věžových vodojemů 2012 

RIV/00020711:_____/12:00003775 J 
Effects of semi-intensive carp pond farming on 

discharged water quality 
2012 

RIV/00020711:_____/12:00003533 J 
Ekonomické nástroje k podpoře adaptace 

vodního hospodářství ČR na změnu klimatu 
2012 

RIV/00020711:_____/12:00003530 J 
Establishing expectations for pan-European 

diatom based ecological status assessments 
2012 

RIV/00020711:_____/12:00003531 J 

Evaluation of the Life Cycle and Comparison of 

the Waste Management Treatment with Tyre by 

Life Cycle Assessment 

2012 

RIV/00020711:_____/12:00003724 J 
Havárie jaderné elektrárny Fukušima Daiiči a její 

vliv na životní prostředí 
2012 

RIV/00020711:_____/12:00003740 J Hodnocení povodňových rizik 2012 

RIV/00020711:_____/12:00003560 J 
Host limitation of the thick-shelled river 

mussel:identifying the threats to declining affiliate 
2012 
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Kód 

druhu 

výsledku 

Název výsledku v původním jazyce výsledku 
Rok 

uplatnění 

species 

RIV/00020711:_____/12:00003656 J 

Changes in prokarytic community composition in 

the small wastewater treatment plant of Zbytiny 

during treatment processes. 

2012 

RIV/00020711:_____/12:00003846 J 
Identification and Analysis of Areas of Historical 

Ponds (Chrudimka River Basin) 
2012 

RIV/00020711:_____/12:00003602 J 

Identifikace a hodnocení objektů a zařízení se 

zdroji rizik kontaminace vodního prostředí 

nebezpečnými chemickými látkami při povodních 

2012 

RIV/00020711:_____/12:00003594 J 

Identifikace termofilních bakterií rodu 

Campylobacter izolovaných z odpadních vod 

metodou polymerázové řetězové reakce 

2012 

RIV/00020711:_____/12:00003011 J 
IMPACT OF FISH POND MANURING ON 

MICROBIAL WATER QUALITY 
2012 

RIV/00020711:_____/12:00003599 J Influence of Afforestation on Water Regime 2012 

RIV/00020711:_____/12:00003528 J 

Invazní druh obrací role v hostitelsko-

parazitickém vztahu mezi hořavkou a velkými 

mlži 

2012 

RIV/00020711:_____/12:00003667 J 
Jsou hasební vody potenciálním ohrožením 

vodního prostředí? 
2012 

RIV/00020711:_____/12:00003660 J Komínový vodojem - ohrožený druh 2012 

RIV/00020711:_____/12:00003741 J 
Koncepce rozvoje území musí zohlednit i 

povodňová rizika 
2012 

RIV/00020711:_____/12:00003536 J 

Long-Term Changes in the Bioaccumulation of 

As, Cd, Pb, and Hg in Macroinvertebrates from 

the Elbe River (CzechRepublic) 

2012 

RIV/00020711:_____/12:00003668 J 
Microbial community in a strongly anthropogenic 

affected stream 
2012 

RIV/00020711:_____/12:00003626 J 
Microbial contamination of the air at the 

wastewater treatment plant 
2012 

RIV/00020711:_____/12:00003643 J 
Modelování průtokové vlny z ledovcového jezera 

- Lake 513, Cordillera Blanca, Peru 
2012 

RIV/00020711:_____/12:00003671 J Monitoring toxických látek v ovzduší Ostravska 2012 

RIV/00020711:_____/12:00003714 J 

Movement patterns of the co-occurring species 

Astacus astacus (noble crayfish) and 

Austropotamobius torrentium (stone crayfish) 

2012 

RIV/00020711:_____/12:00003213 J 

Multi-model analysis of RCM simulated 1-day to 

30-day seasonal precipitation extremes in the 

Czech Republic 

2012 

RIV/00020711:_____/12:00003582 J Návrh změn hodnocení ekotoxicity odpadů v 2012 
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Kód výsledku z RIV 

Kód 

druhu 

výsledku 

Název výsledku v původním jazyce výsledku 
Rok 

uplatnění 

české legislativě 

RIV/00020711:_____/12:00003522 J Nejednotné hodnocení kompostů v EU 2012 

RIV/00020711:_____/12:00003760 J 

Nové poznatky z kalibrace atypických měřidel a 

vlivu teploty při kalibraci v České kalibrační 

stanici vodoměrných vrtulí 

2012 

RIV/00020711:_____/12:00003619 J 
Ovlivnění jakosti vod a sedimentů v povodí řeky 

Nedvědičky těžbou a zpracováním uranových rud 
2012 

RIV/00020711:_____/12:00003592 J Perfluoralkylované sloučeniny v odpadech 2012 

RIV/00020711:_____/12:00003721 J 
Possible impacts of floods and droughts on water 

quality 
2012 

RIV/00020711:_____/12:00003940 J 

Relevantnost využití denních dat o teplotě a 

srážkách pro testování dopadu klimatických 

faktorů na spotřebu pitné vody domácnostmi 

2012 

RIV/00020711:_____/12:00003725 J 
Srovnání metod pro odběr vzorků 

makrozoobentosu z nebroditelných toků 
2012 

RIV/00020711:_____/12:00003751 J 

Stone crayfish in the Czech Republic: how does 

its population density depend on basic chemical 

and physical properties of water? 

2012 

RIV/00020711:_____/12:00003407 J 
Studie výskytu a chování radioaktivních látek v 

povodích po ukončení těžby uranových rud 
2012 

RIV/00020711:_____/12:00003664 J 
Study of Biodegradation of Sewage Sludge Using 

Vibrio 
2012 

RIV/00020711:_____/12:00003526 J 

Temporal and spatial macroinvertebrate variance 

compared: crucial role of CPOM in a headwater 

stream 

2012 

RIV/00020711:_____/12:00003544 J 

The influence of mesoscale habitat conditions on 

the macroinvertebrate composition of springs in a 

geologically homogeneous area 

2012 

RIV/00020711:_____/12:00003581 J 
The proposal for changes in evalution of 

ekotoxicitz of wastes in the Cyech Legisltion 
2012 

RIV/00020711:_____/12:00003601 J 

The relationship between water quality and 

indigenous and alien crayfish distribution in the 

Czech Republic: patterns and conservation 

implications 

2012 

RIV/00020711:_____/12:00003600 J 

The response of the young of the year fish to 

river obstacles: Functional and numerical 

linkages between dams, weirs, fish habitat guilds 

and biotic integrity across large spatial scale 

2012 

RIV/00020711:_____/12:00003399 J 

The role of host specificity in explaining the 

invasion success of the freshwater mussel 

Anodonta woodiana in Europe 

2012 
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Kód 
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výsledku 

Název výsledku v původním jazyce výsledku 
Rok 

uplatnění 

RIV/00020711:_____/12:00003557 J 

The variability of surface water quality indicators 

in relation to watercourse typology, Czech 

Republic 

2012 

RIV/00020711:_____/12:00003763 J 
Transport sedimentu a fosforu při výlovu malých 

vodních nádrží 
2012 

RIV/00020711:_____/12:00003744 J 
Use of Artificial Intelligence in the Issue of 

Protection against Negative Impact of Floods 
2012 

RIV/00020711:_____/12:00003701 J 
Vliv odberu vody pro technické zasnežování na 

odtokovou výšku hlavních toku v Krkonoších 
2012 

RIV/00020711:_____/12:00003474 J 
Vliv zvýšených průtoků na změny mikrobiální 

kontaminace vody v povodí Olešky 
2012 

RIV/00020711:_____/12:00003374 J 
Využití dat leteckého laserového skenování pro 

revizi datových sad rozvodnic a vodních toků 
2012 

RIV/00020711:_____/12:00003378 J 

Využití dat leteckého laserového skenování v 

příbřežních zónách jako podklad pro vymezení 

záplavových území 

2012 

RIV/00020711:_____/12:00003640 J 
Výzkum možností využití odpadů jako 

surovinových a energetických zdrojů 
2012 

RIV/00020711:_____/12:00003676 J 
Výzkum nautických podmínek na hydraulickém 

modelu plavebního stupně Děčín 
2012 

RIV/00020711:_____/15:00004330 M 
Dopady ochrany lokalit pro budoucí výstavbu 

vodních nádrží na společnost a krajinu 
2015 

RIV/00020711:_____/15:00004303 M 
Památky a jejich ohrožení přírodními a 

antropogenními vlivy 
2015 

RIV/00020711:_____/14:00004131 M 

XXI. KONZULTAČNÍ DNY PRO PRACOVNÍKY 

VODOHOSPODÁŘSKÝCH RADIOLOGICKÝCH 

LABORATOŘÍ 

2014 

RIV/00020711:_____/16:00004470 N Hydraulické posouzení propustků 2016 

RIV/00020711:_____/16:00004325 N 
Metodika hodnocení míry potenciálního ohrožení 

památek antropogenními a přírodními vlivy 
2016 

RIV/00020711:_____/16:00004374 N Tovární komíny s vodojemy 2016 

RIV/00020711:_____/16:00004390 N 
Vliv změny využití krajiny na ohroženost půdy 

vodní erozí v zázemí vodního díla Nové Mlýny 
2016 

RIV/00020711:_____/16:00004399 N 

Vyhledávání, evidence, sledování kvality a 

ochrany náhradních zdrojů vody v obcích a 

zajištění jejich využitelnosti pro případ 

mimořádných událostí a v krizových situacích 

2016 

RIV/00020711:_____/16:00004388 N 
Změny využití krajiny v zázemí vodní nádrže 

Brno 
2016 

RIV/00020711:_____/16:00004387 N 
Změny využití krajiny v zázemí vodní nádrže 

Vranov 
2016 
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Kód výsledku z RIV 

Kód 

druhu 

výsledku 

Název výsledku v původním jazyce výsledku 
Rok 

uplatnění 

RIV/00020711:_____/16:00004389 N 
Změny využití krajiny v zázemí vodního díla Nové 

Mlýny 
2016 

RIV/00020711:_____/15:00004351 N 
Emisní zátěž povrchových vod v povodí nad 

nádrží Mostiště-Ncelk v vodní eroze 
2015 

RIV/00020711:_____/15:00004347 N 

Emisní zátěž povrchových vod v povodí nad 

nádrží Mostiště-Ncelk z bodových zdrojů 

znečištění 

2015 

RIV/00020711:_____/15:00004348 N 
Emisní zátěž povrchových vod v povodí nad 

nádrží Mostiště-Ncelk z drenáží 
2015 

RIV/00020711:_____/15:00004349 N 
Emisní zátěž povrchových vod v povodí nad 

nádrží Mostiště-Ncelk z podzemních vod 
2015 

RIV/00020711:_____/15:00004350 N 
Emisní zátěž povrchových vod v povodí nad 

nádrží Mostiště-Ncelk z povrchového odtoku 
2015 

RIV/00020711:_____/15:00004352 N 

Emisní zátěž povrchových vod v povodí nad 

nádrží Mostiště-Ncelk ze zastavěných 

nepropustných ploch 

2015 

RIV/00020711:_____/15:00004354 N 

Emisní zátěž povrchových vod v povodí nad 

nádrží Mostiště-Pcelk Z bodových zdrojů 

znečištění 

2015 

RIV/00020711:_____/15:00004355 N 
Emisní zátěž povrchových vod v povodí nad 

nádrží Mostiště-Pcelk z drenáží 
2015 

RIV/00020711:_____/15:00004356 N 
Emisní zátěž povrchových vod v povodí nad 

nádrží Mostiště-Pcelk z podzemních vod 
2015 

RIV/00020711:_____/15:00004357 N 
Emisní zátěž povrchových vod v povodí nad 

nádrží Mostiště-Pcelk z povrchového odtoku 
2015 

RIV/00020711:_____/15:00004353 N 
Emisní zátěž povrchových vod v povodí nad 

nádrží Mostiště-Pcelk z vodní eroze 
2015 

RIV/00020711:_____/15:00004358 N 

Emisní zátěž povrchových vod v povodí nad 

nádrží Mostiště-Pcelk ze zastavěných 

nepropustných ploch 

2015 

RIV/00020711:_____/15:00004316 N 
Hodnocení míry potenciálního ohrožení památek 

vybranými antropogenními a přírodními vlivy 
2015 

RIV/00020711:_____/15:00004327 N 
Hodnocení ploch zaniklých rybníků z hlediska 

optimalizace jejich využití 
2015 

RIV/00020711:_____/15:00004112 N 
Metodický postup při ověřování vlivu 

biotechnologických přípravků na funkci ČOV 
2015 

RIV/00020711:_____/15:00004111 N 

Metodika aplikace biotechnologických přípravků 

SEKOL k dosažení optimálních výsledků při 

použití na malých ČOV 

2015 

RIV/00020711:_____/15:00004299 N 
Metodika aplikace epidemiologie odpadních vod 

pro stanovení odnosu nezákonných látek (drog) v 
2015 
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Kód výsledku z RIV 

Kód 

druhu 

výsledku 

Název výsledku v původním jazyce výsledku 
Rok 

uplatnění 

České republice 

RIV/00020711:_____/15:00004215 N 

Metodika k aplikaci výjimek z důvodu nákladové 

nepřiměřenosti opatření k dosahování dobrého 

stavu vodních útvarů 

2015 

RIV/00020711:_____/15:00004297 N 

Metodika komplexního řízení malých vodních 

zdrojů pro optimální zajištění jakosti pitné vody za 

běžných i mimořádných situací 

2015 

RIV/00020711:_____/15:00004282 N 
Metodika pro posuzování vlivu zdrojů znečištění 

na eutrofizaci vodních nádrží 
2015 

RIV/00020711:_____/15:00004278 N 
Metodika pro sestavení hierarchie opatření pro 

jednotlivé fáze ohrožení suchem 
2015 

RIV/00020711:_____/15:00004115 N 
Metodika pro stanovení mezních hodnot 

indikátorů hydrologického sucha 
2015 

RIV/00020711:_____/15:00004084 N 
Metodika pro stanovení potřeb vody na základě 

indikátorů hnacích sil potřeby vody 
2015 

RIV/00020711:_____/15:00004205 N 

Metodika retrospektivní bioindikace epizod 

vyschnutí toků na základě analýzy 

makrozoobentosu 

2015 

RIV/00020711:_____/15:00004366 N Soubor map koupacích míst 2015 

RIV/00020711:_____/15:00004329 N 

Současné půdní poměry na plochách zaniklých 

rybníků v okresech Pardubice a Jindřichův 

Hradec 

2015 

RIV/00020711:_____/14:00004113 N 

Umístění a instalace sněhoměru LDSMS pro 

reprezentativní kontinuální měření vodní hodnoty 

a dalších vlastností sněhu 

2015 

RIV/00020711:_____/15:00004292 N 
Vyhodnocení změn ve vybraných územích 

chráněných pro akumulaci povrchových vod 
2015 

RIV/00020711:_____/15:00004373 N Zemědělské povodí Klejnárky 2015 

RIV/00020711:_____/15:00004372 N Zemědělské povodí Královského potoka 2015 

RIV/00020711:_____/15:00004371 N Zemědělské povodí Smržovského potoka 2015 

RIV/00020711:_____/14:00004159 N 
Dopady klimatické změny na hydrologické 

poměry v povodích ČR 
2014 

RIV/00020711:_____/14:00004073 N 
Klasifikace přesnosti vymezení záplavových 

území 
2014 

RIV/00020711:_____/14:00004081 N 

Metodický pokyn pro výpočet hmotnosti produkce 

odpadních elektrických a elektronických zařízení 

v České republice 

2014 

RIV/00020711:_____/14:00004028 N 
Metodika hodnocení biologické složky bentičtí 

bezobratlí pro velké nebroditelné řeky 
2014 
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Kód výsledku z RIV 

Kód 

druhu 

výsledku 

Název výsledku v původním jazyce výsledku 
Rok 

uplatnění 

RIV/00020711:_____/14:00004148 N 
Metodika hodnocení dopadu emisí na vodní 

prostředí 
2014 

RIV/00020711:_____/14:00003978 N 

Metodika hodnocení ekologického stavu útvarů 

povrchových vod tekoucích (kategorie řeka) ? 

specifické znečišťující látky 

2014 

RIV/00020711:_____/14:00003983 N 

Metodika hodnocení ekologického stavu útvarů 

povrchových vod tekoucích (kategorie řeka) 

pomocí biologické složky makrofyta 

2014 

RIV/00020711:_____/14:00003976 N 
Metodika hodnocení chemického stavu útvarů 

povrchových vod tekoucích (kategorie řeka) 
2014 

RIV/00020711:_____/14:00003767 N 

Metodika hodnocení všeobecných 

fyzikálně?chemických složek ekologického stavu 

útvarů povrchových vod tekoucích 

2014 

RIV/00020711:_____/14:00004067 N 
Metodika postupu vyhlašování havarijních stavů 

na tocích 
2014 

RIV/00020711:_____/14:00003993 N 
Metodika pro řešení neoprávněného nakládání s 

odpady 
2014 

RIV/00020711:_____/14:00004156 N 
Metodika pro skupinové stanovení fenolů v 

kalech 
2014 

RIV/00020711:_____/14:00003919 N 
Metodika pro stanovení referenčních podmínek 

pro jednotlivé složky biologické kvality 
2014 

RIV/00020711:_____/14:00003989 N 

Metodika pro výběr a hodnocení 

reprezentativnosti monitorovacích míst pro 

zjišťování a hodnocení ekologického stavu útvarů 

povrchových vod tekoucích (kategorie řeka) 

pomocí biologických složek 

2014 

RIV/00020711:_____/14:00003979 N 

Metodika pro výběr a hodnocení 

reprezentativnosti monitorovacích míst pro 

zjišťování a hodnocení chemického stavu útvarů 

povrchových vod tekoucích (kategorie řeka) a 

chemických ukazatelů pro hodnocení 

ekologického stavu útvarů povrchových vod 

tekoucích. 

2014 

RIV/00020711:_____/14:00003982 N 

Metodika pro vymezování mísících zón podle § 6 

vyhlášky č. 98/2011 Sb. v útvarech povrchových 

vod tekoucích (kategorie řeka) 

2014 

RIV/00020711:_____/14:00003986 N 
Metodika revize vymezení útvarů povrchových 

vod tekoucích 
2014 

RIV/00020711:_____/14:00004157 N 

Metodika stanovení genotoxických účinků látek 

obsažených v čistírenských kalech pomocí 

Amesova fluktuačního testu 

2014 

RIV/00020711:_____/14:00003110 N 
Metodika vymezování zranitelných oblastí podle 

eutrofizace vod 
2014 
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Kód výsledku z RIV 

Kód 

druhu 

výsledku 

Název výsledku v původním jazyce výsledku 
Rok 

uplatnění 

RIV/00020711:_____/14:00004093 N 

Metodika využití systému RFID pro automatický 

monitoring vlivu vodohospodářských zařízení na 

životní prostředí 

2014 

RIV/00020711:_____/14:00004323 N 
Rekreační rybářství a vodní ekosystémy v České 

republice: principy vedoucí k trvalé udržitelnosti 
2014 

RIV/00020711:_____/14:00004080 N 
Stanovení asimilovatelného organického uhlíku 

ve vodárenských systémech 
2014 

RIV/00020711:_____/14:00004127 N 

Stanovení distribučního koeficientu radionuklidů v 

systému sediment-povrchová voda a 

nerozpuštěné látky-povrchová voda 

2014 

RIV/00020711:_____/14:00004165 N 
Vyhodnocení možných dopadů změny klimatu ve 

vodním hospodářství a při plánování v oblasti vod 
2014 

RIV/00020711:_____/14:00003987 N 
Vymezení typů útvarů povrchových vod s 

přílohou - katalog objektů 
2014 

RIV/00020711:_____/14:00004074 N Záplavová území 2014 

RIV/00020711:_____/14:00004155 N 

Hodnocení ohroženosti vodních nádrží 

sedimentem a eutrofizací podmíněnou erozí 

zemědělské půdy 

2013 

RIV/00020711:_____/13:00003840 N 

Metodické postupy pro pořizování, zpracování a 

využívání dat o jakosti surové povrchové a 

podzemní vody 

2013 

RIV/00020711:_____/13:00003926 N 

Metodický návod na vzorkování, terénní a 

laboratorní vyšetřování a hodnocení jakosti vody 

v přírodních koupalištích a povrchových vodách 

ke koupání 

2013 

RIV/00020711:_____/13:00003878 N 
Současný stav historických rybníků na území 

České republiky 
2013 

RIV/00020711:_____/13:00003831 N 
Výsledky testů akutní toxicity na bezobratlých 

korýších 
2013 

RIV/00020711:_____/13:00003832 N 
Zvýšený výskyt prioritních a prioritních 

nebezpečných látek v odpadních vodách 
2013 

RIV/00020711:_____/12:00003737 N 
Mapa vydatnosti pramenů v oblasti Hřensko - 

Křinice/Kirnitzsch 
2012 

RIV/00020711:_____/12:00003738 N 
Mapa vydatnosti pramenů v oblasti 

Petrovice?Lückendorf?Johnsdorf?Oybin 
2012 

RIV/00020711:_____/12:00003552 N 

Metodický pokyn pro stanovení obsahu rtuti (Hg) 

a kadmia (Cd) v přenosných bateriích nebo 

akumulátorech 

2012 

RIV/00020711:_____/12:00003674 N 

Metodika hodnocení ekologického stavu útvarů 

povrchových vod tekoucích (kategorie řeka) 

pomocí biologické složky fytobentos 

2012 
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Kód výsledku z RIV 

Kód 

druhu 

výsledku 

Název výsledku v původním jazyce výsledku 
Rok 

uplatnění 

RIV/00020711:_____/12:00003673 N 

Metodika hodnocení ekologického stavu útvarů 

povrchových vod tekoucích (kategorie řeka) 

pomocí biologické složky makrozoobentos 

2012 

RIV/00020711:_____/12:00003761 N 

Metodika hodnocení ekologického stavu útvarů 

povrchových vod tekoucích (kategorie řeka) 

pomocí biologické složky ryby 

2012 

RIV/00020711:_____/12:00003675 N 

Metodika hodnocení ekologického stavu útvarů 

povrchových vod tekoucích pomocí biologické 

složky fytoplankton 

2012 

RIV/00020711:_____/12:00003758 N 

Metodika posuzování dopadů klimatické změny a 

navrhování adaptačních opatření ve vodním 

hospodářství 

2012 

RIV/00020711:_____/16:00004410 O Pilotní studie LeoCzech spol. s r. o. 2016 

RIV/00020711:_____/16:00004317 O 

Posouzení stavby „Optimalizace trati  Praha 

Smíchov – Černošice“ ve vztahu k čl. 4 směrnice 

2000/60/ES 

2016 

RIV/00020711:_____/16:00004403 O 

Povodně a sucho v zatopených obcích jižní 

Moravy, jak je zachytily dobové kroniky, fotografie 

a vyprávění 

2016 

RIV/00020711:_____/16:00004409 O 
Srovnávací studie dopadů JE Temelín a JE 

Dukovany na vodní zdroje 
2016 

RIV/00020711:_____/16:00004401 O 
Zatopené kulturní a přírodní dědictví obce 

Kníničky 
2016 

RIV/00020711:_____/15:00004277 O 

An Inventory of Emission Sources and Pathways 

and a Quantification of Emission Load in the 

Czech Republic 

2015 

RIV/00020711:_____/15:00004276 O 
Divočící řeka, příklad stability v době klimatické 

změny 
2015 

RIV/00020711:_____/15:00004257 O 
Léky a drogy v přírodě kolem nás? - Výukový 

modul MPV16 
2015 

RIV/00020711:_____/15:N0000003 O 
Mapa zranitelnosti toků vysýcháním České 

republiky 
2015 

RIV/00020711:_____/15:00004265 O Moderní chemická a biologická laboratoř 2015 

RIV/00020711:_____/15:00004267 O 
Monitoring of selected new synthetic drugs in 

wastewaters 
2015 

RIV/00020711:_____/15:00004254 O MPV6 ? Voda v kajině 2015 

RIV/00020711:_____/15:00004246 O Odpady ? prevence vzniku odpadů 2015 

RIV/00020711:_____/15:00004288 O 

Pollution sources apportionment by dissolved 

phosphorus emissions: An appropriate 

benchmark of their contribution to the reservoirs 

eutrophication 

2015 
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výsledku 

Název výsledku v původním jazyce výsledku 
Rok 

uplatnění 

RIV/00020711:_____/15:00004320 O 
Praktické zkušenosti z ověřování výukového 

modulu 
2015 

RIV/00020711:_____/15:00004370 O Přívalové povodně z různých hledisek 2015 

RIV/00020711:_____/15:N0000004 O 

Seznam indikátorů permanence průtoku 

drobných vodních toků se souborem jednotlivých 

species traits 

2015 

RIV/00020711:_____/15:00004266 O 
Simultaneous "designer drug" monitoring in 

sewage sytem and on CWWTE influent 
2015 

RIV/00020711:_____/15:00004256 O Vodní hospodářství - výukový modul MPV7 2015 

RIV/00020711:_____/15:00004365 O 
Vodní rekreace - koupání v přírodních 

koupalištích a dalších povrchových vodách 
2015 

RIV/00020711:_____/15:00004318 O 

Vyúkový modul ?K4/MTV4 - Odpady a jejich 

využití? Projekt reg. č. 

CZ.1.07/2.3.00/45.0019?Poznej tajemství vědy 

2015 

RIV/00020711:_____/15:00004247 O Životní cyklus 2015 

RIV/00020711:_____/14:00004116 O Analysis of New Synthetic Drugs in Wastewaters 2014 

RIV/00020711:_____/14:00004154 O 
Atlas trasportu splavenin a erozního fosforu na 

území České republiky 
2014 

RIV/00020711:_____/14:00003904 O 
Biologické nádrže využívané k čištění a 

dočišťování odpadních vod 
2014 

RIV/00020711:_____/14:00004149 O 

Garance aplikace solí hliníku do VD Mšeno za 

účelem omezení rozvoje sinic během koupací 

sezóny roku 2014 

2014 

RIV/00020711:_____/14:00004133 O 
Kvalita vod - Rychlá metoda stanovení celkové 

objemové aktivity beta 
2014 

RIV/00020711:_____/14:00004050 O Odstraňovaní vybraných farmak na ČOV v ČR 2014 

RIV/00020711:_____/14:00004152 O 

Ohrožení obyvatel, infrastruktury a vodních 

útvarů bleskovými povodněmi a transportem 

sedimentu souvisejících s využitím půdy - 

posouzení v měřítku České republiky 

2014 

RIV/00020711:_____/14:00004136 O Případová studie - Brno 2014 

RIV/00020711:_____/14:00004137 O Případová studie - Děčín 2014 

RIV/00020711:_____/14:00004140 O Případová studie - Praha 2014 

RIV/00020711:_____/14:00004138 O Případová studie ? Plzeň 2014 

RIV/00020711:_____/14:00004016 O 
Studie možnosti posílení retenčních účinků VD 

Nechranice 
2014 

RIV/00020711:_____/14:00004150 O 
Studie zlepšení jakosti vod ve vodním díle 

Vranov ? Frainer Thaya /Vranovská Dyje 
2014 
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uplatnění 

RIV/00020711:_____/13:00003957 O 

Eutrofizace vnitrozemských vod a odlišení podílu 

zdrojů fosforu. Rozdílné nástroje pro Nitrátovou 

směrnici a Rámcovou vodní směrnici. 

2013 

RIV/00020711:_____/13:00003836 O 
Manuál pro zařazování odpadů do ?Zeleného 

seznamu? 
2013 

RIV/00020711:_____/13:00003841 O 
Odnos fosforu a dusíku z deseti mikropovodí v 

povodí VN Dalešice 
2013 

RIV/00020711:_____/13:00003835 O Přeshraniční přeprava odpadů 2013 

RIV/00020711:_____/13:00003925 O 
Technické doporučení I-F-24 Mikrobiologické 

rozbory povrchových vod ke koupání 
2013 

RIV/00020711:_____/13:00003718 O 
Vedení a ohlašování evidencí podle zákona č. 

185/2001 Sb., o odpadech v platném znění 
2013 

RIV/00020711:_____/12:00003743 O 
Inventarizační průzkum NPR Salajka z oboru 

hydrobiologie 
2012 

RIV/00020711:_____/12:00003716 O Maketa Plánu pro zvládání povodňových rizik 2012 

RIV/00020711:_____/12:00003717 O Plán pro zvládání povodňových rizik - Jizera 2012 

RIV/00020711:_____/12:00003733 O 

Posouzení českých a durynských přehrad při 

povodních na Vltavě a Labi v České republice a 

Německu matematickým říčním modelem 

2012 

RIV/00020711:_____/12:00003644 O Splaveninová studie toku Bobrůvka 2012 

RIV/00020711:_____/12:00003645 O Splaveninová studie toku Jevíčka 2012 

RIV/00020711:_____/12:00003715 O 
Závěrečná zpráva úkolu II/2 - Pilotní plán pro 

zvládání povodňových rizik 
2012 

RIV/00020711:_____/12:00003769 O 

Zpráva České republiky o stavu A směrech 

vývoje vodního prostředí a zemědělských 

postupů podle článku 10 a přílohy V a o změně 

nebo doplnění seznamu vymezených 

zranitelných oblastí podle článku 3 Směrnice 

Rady 91/676/EHS o ochraně vod před 

znečištěním způsobeným dusičnany ze 

zemědělských zdrojů 

2012 

RIV/00020711:_____/16:00004431 P 
Pasivní časově integrující vzorkovač vody a 

nerozpuštěných látek 
2016 

RIV/00020711:_____/14:00004158 P Device for physical waste treatment 2014 

RIV/00020711:_____/13:00003894 P 
Detritový kontinuální vzorkovač pro proudící vody 

tlakový 
2013 

RIV/00020711:_____/15:00004217 R 

Aplikace pro modelování dopadů socio-

ekonomických změn ve společnosti na spotřebu 

vody 

2015 

RIV/00020711:_____/15:00004286 R 
Systém pro podporu rozhodování (DSS) při 

optimalizaci návrhu opatření v povodí vodních 
2015 
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druhu 

výsledku 

Název výsledku v původním jazyce výsledku 
Rok 

uplatnění 

nádrží - VSTOOLS.EUTRO 

RIV/00020711:_____/14:00004097 R AOC turbidimetr software 2014 

RIV/00020711:_____/14:00004166 R 

Informační portál pro podporu 

vodohospodářského plánování v kontextu změn 

klimatu 

2014 

RIV/00020711:_____/14:00004146 R 
Programové vybavení pro hodnocení dopadu 

emisí na vodní prostředí 
2014 

RIV/00020711:_____/13:00003845 R Internetový portál - Jakost surové vody 2013 

RIV/00020711:_____/12:00003627 R Český imisní test (CIT) 2012 

RIV/00020711:_____/12:00003712 R 

Webové stránky projektu Společně využívané 

podzemní vody na česko-saském pomezí 

(GRACE) 

2012 

RIV/00020711:_____/13:00003843 V Jakostní model povodí Jihlavy nad VD Dalešice 2013 

RIV/00020711:_____/16:00004404 W 
Vodní stopa jako nástroj udržitelného nakládání s 

vodou 
2016 

RIV/00020711:_____/15:00004203 W 
Workshop Nové využití továrních komínů s 

vodojemy 
2015 

RIV/00020711:_____/14:00004089 W Konference o továrních komínech 2014 

RIV/00020711:_____/14:00004141 W 
Workshop k problematice hodnocení dopadu 

emisí na vodní prostředí 
2014 

RIV/00020711:_____/14:00004142 W 

Workshop k problematice využití programové 

vybavení pro hodnocení dopadu emisí na vodní 

prostředí 

2014 

RIV/00020711:_____/13:00003956 W 

Metody optimalizace návrhu opatření v povodí 

vodních nádrží vedoucí k účinnému snížení jejich 

eutrofizace 

2013 

RIV/00020711:_____/13:00003974 W 
Workshop k problematice výskytu a odstraňování 

specifických polutantů (PPCP) z odpadních vod 
2013 

RIV/00020711:_____/15:00004339 Z 
Bioreaktor pro kultivaci bakteriálně-

enzymatického preparátu 
2015 

RIV/00020711:_____/15:00004341 Z 
Filtr pro snížení sekundárního znečištění na 

odtoku z biologických nádrží 
2015 

RIV/00020711:_____/15:00004338 Z 
Rozvodné potrubí s odděleným sedimentačním 

prostorem 
2015 

RIV/00020711:_____/15:00004359 Z 
Třístupňová technologie čištění smyvů ze 

zpevněných ploch 
2015 

RIV/00020711:_____/14:00004164 Z 
Jednotka mechanického předčištění povrchových 

smyvů 
2014 
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Rok 

uplatnění 

RIV/00020711:_____/13:00003968 Z 

Doplnění stávajících aktivačních nebo 

biofilmových technologií čištění odpadních vod o 

filtraci o aktivní uhlí 

2013 

 


