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http://www.nusl.cz/ntk/nusl-455141
http://www.nusl.cz
http://www.nusl.cz


VÝROČNÍ ZPRÁVA 

2020

Výzkumný ústav vodohospodářský 
T. G. Masaryka, v. v. i.

Praha 2021



ÚVODNÍ SLOVO 4

ZÁKLADNÍ ÚDAJE 6

INFORMACE O SLOŽENÍ ORGÁNŮ 
INSTITUCE A JEJICH ČINNOSTI 7

 Složení orgánů instituce 7

 Zpráva o činnosti Rady Výzkumného 
 ústavu vodohospodářského 
 T. G. Masaryka, v. v. i., za rok 2020 7

 Zpráva o činnosti Dozorčí rady 
 Výzkumného ústavu vodohospodářského 
 T. G. Masaryka, v. v. i., za rok 2020 8

ORGANIZAČNÍ SCHÉMA 10

ODBORY ÚSTAVU 12

 Odbor hydrauliky, hydrologie a hydrogeologie 12

 Odbor analýz a hodnocení složek 
 životního prostředí 13

 Odbor ochrany vod a informatiky 14

 Odbor technologie vody a odpadů 15

 Pobočka Brno 16

 Pobočka Ostrava 17

 Odbor aplikované ekologie 18

 ASLAB 20

ČINNOSTI ÚSTAVU 21

HLAVNÍ ČINNOST 24

 Publikace v periodikách 27

 Výsledky s právní ochranou a technicky 
 realizované výsledky 27

 Mezinárodní spolupráce ve výzkumu 28

 Prezentace na mezinárodních setkáních odborníků 29

 Významná tuzemská setkání odborníků 29

DALŠÍ A JINÁ ČINNOST 30

 Podpora výkonu státní správy 30

 Poradenská a expertní činnost 31

 Ostatní 31

SEZNAM ZAKÁZEK 32

ANOTACE PROJEKTŮ 38

 Odbor hydrologie, hydrauliky a hydrogeologie 38

 Odbor analýz a hodnocení složek 
 životního prostředí 41

 Odbor ochrany vod a informatiky 42

 Odbor technologie vody a odpadů 44

 Pobočka Brno 47

 Pobočka Ostrava 49

 Odbor aplikované ekologie 51

ČLENSTVÍ V KOMISÍCH A RADÁCH 55

 Institucionální 55

 Individuální 56

EKONOMIKA A FINANCE 58

PERSONÁLNÍ ÚDAJE 60

 Aktivity v pracovněprávních vztazích 60

DALŠÍ POŽADOVANÉ INFORMACE 62

 Informace o opatřeních k odstranění nedostatků 
 v hospodaření a jejich plnění 62

 Informace o skutečnostech, které nastaly až 
 po rozvahovém dni a jsou významné pro naplnění 
 účelu instituce 62

 Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí 62

 Poskytování informací 62

 Organizační složky v zahraničí 62

 Předpokládaný vývoj organizace v roce 2020 63

PUBLIKAČNÍ A EDIČNÍ ČINNOST 64

 Časopisy 64

 Publikace 65

 Výsledky s právní ochranou a technicky 
 realizované výsledky 67

 Ostatní 67

 Certifikované metodiky, léčebné 
 nebo památkové postupy, specializované 
 mapy s odborným obsahem 67

 Software 68

 Periodika 68

SEZNAM ZKRATEK 69

ZPRÁVA AUDITORA A ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 2020 71

STANOVISKO DOZORČÍ RADY VÚV TGM, V. V. I., 
K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ 2020 94

STANOVISKO RADY VÚV TGM, V. V. I., 
K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ 2020 95

Obsah



3



4

Rok 2020 byl pro Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masa-
ryka, stejně jako pro celou společnost, velmi atypický. Pandemie 
koronaviru dramaticky ovlivnila všechny aspekty naší činnosti, 
ať už se jednalo o  způsob provádění výzkumu, či spolupráci 
s partnery a s naším zřizovatelem. Ze dne na den jsme se museli 
přeorientovat z  osobního na elektronický způsob komunikace 
a řízení. V tom okamžiku byl velkým pomocníkem nově zavádě-
ný centrální systém QI. Umožnil nám oprostit se od klasických 
žádanek, referátníků a dalších dokladů, které bylo ještě nedáv-
no třeba zpracovávat a  schvalovat manuálně, a  dovolil nám 
začít pracovat na dálku. Postupná náhrada pracovních stanic 
notebooky, přístup k  e-mailu odkudkoli, elektronické databá-
ze projektů nebo jednoduchý způsob pořádání elektronických 
schůzek byly dalšími splněnými podmínkami nezbytnými pro 
efektivní přechod na práci z jiného místa. Rychlé zavedení pro-
tiepidemiologických opatření a dodržování hygienických pravi-
del pak pomohly omezit komunitní šíření viru na pracovišti na 
zanedbatelnou úroveň, takže nemocnost nebo karantény pro-
voz ústavu nijak neohrozily. 

Pandemie však měla na práci ústavu i pozitivní dopad. Naše vý-
zkumná pracoviště zareagovala efektivně. Tým, který se zabý-
vá detekcí drog, léčiv a dalších polutantů v odpadních vodách, 
se okamžitě zaměřil na zjišťování viru SARS-CoV-2 a na poznání 
souvislostí, jež jeho detekci provázejí.  Analýza vzorků z čistíren 
odpadních vod větších měst, ale i menších obcí či nemocnic byla 
úspěšná a náš ústav se dostal mezi několik prvních výzkumných 
center na světě, kterým se podařilo virus SARS-CoV-2 v odpad-
ních vodách detekovat. Práce byla zpočátku financována z insti-
tucionálních prostředků, které na rozvoj výzkumu ústav dostá-
vá. Později se podařilo zajistit její pokračování v rámci programu 
bezpečnostního výzkumu vyhlášeného Ministerstvem vnitra 
pod názvem „Využití monitoringu odpadních vod jako nástroje 
včasného varování před vznikem epidemiologické situace“.

Do činnosti ústavu ale nezasáhla pouze pandemie. Závěr pro-
jektu vývoje expertního informačního systému Navaroso, za-
měřeného na efektivní reakci na havarijní situace na vodních 
tocích, se přesně protnul s  havárií na řece Bečvě. Systém sice 
v té době ještě nebyl nasazen, takže řešení situace vyvolané ší-
řením kyanidové vlny nemohl napomoci, stal se však součástí 
návrhu komplexních opatření, která si zřizovatel ústavu, tj. Mi-
nisterstvo životního prostředí, od našeho výzkumného ústavu 
vyžádal. Navržený soubor opatření spočívá vedle pravidelného 

monitorování kvality vody a  využití toximetru pro kontinuální 
měření stavu toku spolu s automatickým odběrem vzorků právě 
v nasazení systému Navaroso a metodiky pro řešení havarijních 
situací.

Minulý rok nebyl přelomový jen z  důvodu pandemie, ale také 
prolomením mnohaletého sucha. Po šesti letech to byl první rok, 
kdy jsme si pořádně užili sněhu i deště. Ačkoli nám tedy rok 2020 
mohl připadat po dlouhém suchu velmi vodný, řadil se spíše 
k těm průměrným a nestačil vyrovnat roční deficit srážek ani do-
plnit zásoby podzemních vod na severu Čech. Kombinace stan-
dardního objemu sněhu, omezeného zasněžování a uzavřených 
horských středisek pak byla unikátní i z pohledu pokračujícího 
výzkumu dopadů zasněžování na vodní toky a přírodu. 

Přes všechna omezení způsobená pandemií koronaviru se daři-
lo plnit závazky plynoucí z pravidel projektů a získávat projekty 
nové. Nejdůležitější událostí, jež bude dlouhodobě ovlivňovat 
směřování ústavu, je bezesporu úspěch ve 2. veřejné soutěži 
programu Prostředí pro život zadávaném ministerstvem život-
ního prostředí prostřednictvím TA ČR a  získání projektu, který 
interně nazýváme Centrum Voda. Projekt by se do  budoucna 
mohl stát základem znalostního kompetenčního centra zamě-
řeného na vodu, které by neformálně sdružovalo univerzity, 
výzkumné ústavy, podniky a další subjekty se zájmem o vodní 
hospodářství. Již nynější projekt vydává polovinu ze získané 
dotace ve výši 250 mil. Kč právě na spolupráci s  partnerskými 
organizacemi.

Mezi klíčové události se řadilo i zakončení dvouletého projektu 
„Analýza adaptačních opatření ke zmírnění dopadů změny kli-
matu a urbanizace na vodní režim v oblasti vnější Prahy“ v rám-
ci Operačního programu Praha  – pól růstu ČR pro zadavatele 
hl. m. Praha s dotací v hodnotě 19,6 mil. Kč. Velmi zajímavý a roz-
sáhlý projekt zahrnoval problematiku od kontroly stavu praž-
ských potoků a nádrží přes koupací zóny až po detailní analýzu 
zdrojů pitné vody pro Prahu – Želivky a Káraného.

Z ekonomického hlediska se dá rok 2020 zařadit mezi nejúspěš-
nější od doby, kdy se ústav stal veřejnou výzkumnou institucí. 
Zároveň však ukázal limity jeho kapacity, která byla pro zúčtova-
telné zakázky plně vyčerpána. Další růst je tedy možný jen širší 
spoluprací s externími subjekty (např. prostřednictvím kompe-
tenčního centra), extenzivně (tj. navýšením počtu výzkumníků) 
nebo zvýšeným objemem komerčních zakázek.  

ÚVODNÍ SLOVO
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Obrat ve výši 215 mil. Kč byl ve srovnání s rokem 2019 o 1 % nižší, 
přepočtený počet zaměstnanců se naopak zvýšil o 2 % na 197 
a hospodářský výsledek před zdaněním poklesl na 6,8 mil. Kč, tj. 
na polovinu hodnoty v předchozím roce. Je nutné dodat, že vý-
sledek byl silně ovlivněn restrikcemi z důvodu pandemie, kdy zá-
kazníci objednávky odkládali, dodavatelé naopak nebyli schop-
ni objednávky plnit, nedalo se cestovat a  nebylo možné školit 
zaměstnance či pořádat konference. Zato bylo nutné financovat 
řadu neplánovaných výdajů spojených s  nouzovým stavem. 
Přesto se podařilo realizovat nákup přístroje QTRAP 6 500 v hod-
ně 11,8 mil. Kč, iontového chromatografu za 1,25 mil. Kč, dvou 
hlubokomrazicích boxů v  celkové ceně 400 tis. Kč nebo  pří-
stroje AriaMx Real-Time PCR System za 923 tis. Kč pro analýzu 
PCR potřebnou pro výzkum šíření viru SARS-CoV-2, dosud pro 
nás zajišťovanou komerčními laboratořemi. Zakoupili jsme také 
dvě vozidla: hybridní Toyotu Corolla za 750 tis. Kč a VW Caddy 
Maxi TL 2,0 TDI za 808 tis. Kč. V oblasti ICT byly pořízeny servery, 
disková pole, firewally, nové UPS nebo pracovní stanice a  byla 
dokončena a  splacena veřejná zakázka na základní implemen-
taci komplexního systému QI, to vše v  celkové hodnotě 4  mil. 
Kč. Výsledky umožnily vyplatit všem zaměstnancům tzv. třináctý 
plat ve výši 100 %.

Přes veškeré investice provedené v  posledních několika le-
tech máme stále v  provozu mnoho přístrojů starších 15 let, 
vybavení laboratoří je na hranici životnosti a  infrastruktu-
ra budov je zastaralá. Otevírá se však již prostor pro kvalit-
ní rekonstrukce kanceláří a  zlepšování pracovního prostředí, 
a  co je nejdůležitější, ještě více se rozšiřují možnosti pro vý-
zkum, který pružně reaguje na aktuální společenskou po-
ptávku, světové trendy a  očekávané potřeby našeho státu. 
 

Přepočtený počet zaměstnanců se ve srovnání s  rokem 2019 
příliš nezměnil.  Změnil se však počet fyzických zaměstnanců, 
ten ve srovnání s předcházejícím rokem narostl z 230 na 240, již 
standardně mezi nimi mírně převažují ženy nad muži. Nenápad-
ně také dochází ke generační obměně – přibývá zaměstnanců 
ve středním věku, chybějí noví lidé do 35 let a do důchodu od-
cházejí vysoce kvalifikovaní odborníci, kteří pro ústav pracova-
li i  déle než tři desetiletí. Jen v  prosinci jsme takové odchody 
zaznamenali čtyři – na částečný odpočinek odešel například 
i dlouholetý ekonomický náměstek Karel Havlák a na jím uprázd-
něné místo v nejvyšším managementu byl vybrán Ing. Jiří Šous-
tek, MBA. Jak nový, tak emeritní ekonomický náměstek sdílejí 
své zkušenosti a  vize a  utvořili příkladný tandem spolupráce. 
Máme snahu místa uvolněná po odchodu dlouholetých zaměst-
nanců obsadit výzkumníky mladšími, ti však ve shodě s novými 
trendy začínají upřednostňovat formát práce z  domova, chtějí 
spolupracovat s  větším počtem organizací najednou nebo po 
omezený čas získávat zkušenosti na konkrétních projektech. 
Získávání a výchova mladých zaměstnanců spolu s vytvářením 
atraktivního výzkumného prostředí jak z pohledu přístrojového 
vybavení a nadnárodní spolupráce, tak finančního ohodnocení 
je zcela jistě jednou z hlavních priorit pro další období. 

Stávající situace výzkumného ústavu dává solidní výhled do dal-
šího roku jak po ekonomické, tak po odborné a personální strán-
ce. Spolu se získanými projekty indikuje i dlouhodobou stabilitu 
v oblasti výzkumu. 

Ing. Tomáš Urban

ředitel veřejné výzkumné instituce
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Název 

Sídlo 
Identifikační číslo 
Daňové identifikační číslo 
Právní forma 
Den zápisu do Rejstříku v. v. i. 
Bankovní spojení 
Zřizovatel 
Sídlo zřizovatele 
Identifikační číslo zřizovatele 

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka,
veřejná výzkumná instituce
Podbabská 2582/30, Praha 6
00020711
CZ00020711
veřejná výzkumná instituce
1. 1. 2007
KB Praha 6, č. ú. 32931-061/0100
Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
00164801

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Kontakty
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka,
veřejná výzkumná instituce
Podbabská 2582/30, 160 00 Praha 6
tel.: 220 197 111, info@vuv.cz, www.vuv.cz

Pobočka Brno

Mojmírovo nám. 16, 612 00 Brno-Královo Pole
tel.: 541 126 311, fax: 541 211 397, info.brno@vuv.cz

Pobočka Ostrava

Macharova 5, 702 00 Ostrava
tel.: 595 134 800, fax: 595 134 880, info.ostrava@vuv.cz
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Orgány VÚV T. G. Masaryka, v. v. i., 
ve smyslu § 16 zákona č. 341/2005 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů jsou:

 — ředitel, který je statutárním orgánem a rozhoduje ve 
všech věcech veřejné výzkumné instituce, pokud nejsou 
zákonem svěřeny do působnosti Rady instituce, Dozorčí 
rady nebo zřizovatele

 — Rada Výzkumného ústavu vodohospodářského 
T. G. Masaryka, v. v. i. 

 — Dozorčí rada VÚV T. G. Masaryka, v. v. i. 

Složení orgánů instituce
V roce 2020 fungovala většina orgánů instituce v ustáleném slo-
žení. Po odstoupení místopředsedy Ing. Petra Tušila, Ph.D., MBA, 
a zvolení Ing. Jiřího Kučery v roce 2019 pracovala Rada instituce 
nadále v počtu osmi členů s vyrovnaným podílem interních a ex-
terních členů.

A. Ředitel: 
 — Ing. Tomáš Urban

B. Rada Výzkumného ústavu vodohospodářského 
T. G. Masaryka, v. v. i. 

 — výzkumní pracovníci VÚV TGM, v. v. i.
• Ing. Anna Hrabánková 

(VÚV TGM, v. v. i., Praha) – předsedkyně
• Ing. Jiří Kučera 

(VÚV TGM, v. v. i., Praha) – místopředseda
• Ing. Miriam Dzuráková (VÚV TGM, v. v. i., Brno)
• Ing. Adam Vizina, Ph.D. (VÚV TGM, v. v. i., Praha)

 — externí zástupci
• Ing. Jaroslav Beneš (Povodí Vltavy, s. p.)
• Ing. Jaroslav Kinkor (ČHMÚ)
• Mgr. Vít Kodeš, Ph.D. (ČHMÚ)
• doc. Ing. Aleš Havlík, CSc. (ČVUT)

V pozici tajemníka Rady instituce pokračoval od roku 2017 
Ing. Luděk Strouhal, Ph.D. (VÚV TGM, v. v. i., Praha).

C. Dozorčí rada Výzkumného ústavu vodohospodářského 
T. G. Masaryka, v. v. i.

 — K 1. 1. 2020 pracovala Dozorčí rada 
VÚV TGM, v. v. i., ve složení:
• Ing. Jan Landa (předseda) (MŽP)
• Ing. Berenika Peštová, Ph.D. (MŽP)
• Ing. Vladimír Sassmann – členem do 9. 1. 2020 (MŽP) 
• Mgr. Lukáš Záruba – členem od 23. 1. 2020 (MŽP)
• Mgr. Ladislav Faigl (MZe)
• Ing. Roman Dvořák (VÚV TGM, v. v. i., Praha)
• RNDr. Jan Daňhelka, Ph.D. (ČHMÚ)
• doc. Ing. Martin Neruda, Ph.D. (UJEP)

Tajemníkem Dozorčí rady byl 
Ing. Michal Vaculík z VÚV TGM, v. v. i., Praha.

Zpráva o činnosti Rady 
Výzkumného ústavu 
vodohospodářského T. G. Masaryka, 
v. v. i., za rok 2020

Složení Rady Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Ma-
saryka, v. v. i., nedoznalo v roce 2020 žádných změn. Radě před-
sedala Ing. Anna Hrabánková. Rada pracovala ve sníženém počtu 
osmi členů po odstoupení místopředsedy Ing. Petra Tušila, Ph.D., 
MBA, v roce 2019. V roli místopředsedy i v roce 2020 pokračoval 
Ing. Jiří Kučera.

V  roce 2020 proběhla tři zasedání Rady instituce v  nepravidel-
ných termínech, které byly stanoveny na základě projednávané 
agendy. Všechna zasedání byla řádná a  s  vysokou účastí. Rada 
byla vždy usnášeníschopná. Kvůli snížení rizika přenosu nemoci 
covid-19 proběhla všechna zasedání v  kombinované prezenční 
podobě s  on-line připojením některých členů prostřednictvím 
videohovoru. S jedinou výjimkou se všech zasedání jako host zú-
častnil i ředitel instituce.

Kromě povinností daných jí zákonem a interními předpisy se Rada 
instituce průběžně zabývala hodnocením a připomínkováním po-
dávaných návrhů projektů s cílem sladit aktivity jednotlivých pra-
covišť a propojit řešitelské týmy v oblastech s potenciálem spolu-
práce. Dále Rada v důsledku chybějící Vědecké rady pokračovala 
v práci na tvorbě Strategie směřování vědy a výzkumu, konkrétně 
na analýze řešených projektů z hlediska jejich zařazení do pěti ob-
lastí výzkumných činností a jejich klasifikaci dle oboru řešení.

INFORMACE O SLOŽENÍ ORGÁNŮ

INSTITUCE A JEJICH ČINNOSTI



8

Z každého zasedání Rady pořizuje podle jednacího řádu tajemník 
zápis, který je cca po deseti pracovních dnech po připomínkovém 
řízení členy Rady VÚV TGM, v. v. i., k dispozici všem zaměstnancům 
ve vnitřní informační databázi ústavu.

Zpráva o činnosti Dozorčí 
rady Výzkumného ústavu 
vodohospodářského 
T. G. Masaryka, v. v. i., za rok 2020

V roce 2020 se ve dnech 6. 3., 16. 6., 14. 9. a 16. 12. uskutečnila 
čtyři zasedání Dozorčí rady s  dále uvedenými nejvýznamnější-
mi závěry. První zasedání se konalo na MŽP, druhé ve VÚV TGM, 
v. v. i., a zbylá dvě formou videokonference. Všech zasedání ko-
naných v roce 2020 se zúčastnil ředitel VÚV TGM, v. v. i., Ing. To-
máš Urban. 

Ke dni 23. 1. byl do funkce člena Dozorčí rady jmenován Mgr. Lu-
káš Záruba, nahradil Ing. Vladimíra Sassmanna, kterému funkční 
období skončilo ke dni 9. 1. 2020.

Rada po projednání vzala na vědomí:

 — návrh Výroční zprávy 2019 a doporučila její schválení 
v Radě VÚV TGM, v. v. i.

 — bez připomínek výsledky hospodaření VÚV TGM, v. v. i., 
v roce 2019 obsažené ve Výroční zprávě 2019

 — návrh rozpočtu VÚV TGM, v. v. i., na rok 2020

Byla zpracována a ke zveřejnění ve Výroční zprávě 2019 předána 
Zpráva o činnosti Dozorčí rady VÚV TGM, v. v. i., v roce 2019.

Ve smyslu § 19, odst. (1), písm. l) zákona č. 341/2005 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů předložila Dozorčí rada zřizovateli a Ing. To-
máši Urbanovi zprávu za třináctý rok své činnosti (od 1. 6. 2019 
do 31. 5. 2020).

V  roce 2020 se realizoval investiční záměr týkající se pořízení 
přístrojového vybavení laboratoře, s jehož pomocí bude prová-
děn výzkum orientovaný na detekci a stanovení širokého spekt- 
ra stávajících i nových znečišťujících látek ve složkách životního 
prostředí, zejména v hydrosféře. Jedná se o sestavu LC/MS/MS 
s vysokou citlivostí pro cílenou analýzu v hodnotě 11,8 mil. Kč. 
Ve smyslu § 19, odst. (1), písm. b) zákona č. 341/2005 Sb., ve zně-
ní pozdějších předpisů Dozorčí rada vydala předchozí písemný 
souhlas k investičnímu záměru č. 2.2.

Na svých zasedáních se Dozorčí rada dále zabývala aktuální-
mi otázkami týkajícími se činnosti VÚV TGM, v.  v.  i., např. byly 
průběžně podávány informace o hospodaření VÚV TGM, v. v. i., 
a plánovaných akcích, které se uskutečnily v  roce 2020. Přede-
vším byla seznámena s  informacemi souvisejícími se zavede-
ním nového informačního systému QI a stavem přípravy na vý-
stavbu podzemní těsnící clony v lokalitě Meziboří.
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ORGANIZAČNÍ SCHÉMA

Rada VÚV TGM, v. v. i.

101 Oddělení PR, redakce a knihovny

102 Oddělení organizační, právní
a personální
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Komise zřízené ředitelem

Ředitel

200   Sekce náměstka ředitele pro výzkumnou a odbornou činnost100   Sekce ředitele 400   Sekce náměstka ředitele pro ekonomickou

412 Oddělení finanční účtárny       
413 Oddělení mzdové účtárny

421 Oddělení investic
422 Oddělení zásobování a majetkové evidence     
424 Oddělení provozu 

410

420

300   Středisko pro posuzování
způsobilosti laboratoří
(ASLAB)

 a provozně technickou činnost

Odbor ekonomiky

Odbor investiční a provozní

433 Oddělení ICT

211 Oddělení hydrologie
212 Oddělení hydrauliky
213 Oddělení hydrogeologie
214 Česká kalibrační stanice vodoměrných vrtulí (ČKSVV)

221 Oddělení hydrochemie
222 Oddělení mikrobiologie vody a hydrobiologie
224 Oddělení radioekologie

241 Zkušební laboratoř vodohospodářských zařízení (ZLVZ) 
242 Oddělení základního chemického rozboru
243 Oddělení vodárenství a čištění odpadních vod 
244 Centrum pro hospodaření s odpady (CeHO)  

251 Oddělení hospodaření s vodou 
252 Oddělení ochrany jakosti vod     
253 Oddělení hydrochemie              
254 Oddělení hydrobiologie                 
255 Oddělení informatiky a provozu

261 Oddělení hospodaření s vodou a odpady  
262 Oddělení ochrany jakosti vod       
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264 Oddělení hydrobiologie              
265 Oddělení informatiky a provozu
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273 Oddělení speciální hydrobiologie a ekologie 

210

220 Odbor analýz a hodnocení složek životního prostředí

Odbor hydrauliky, hydrologie a hydrogeologie

231 Oddělení souhrnných vodohospodářských informací a ochrany jakosti vod
233 Oddělení GIS a kartografie
234 Oddělení HEIS VÚV

230

240

250

260

270

Odbor ochrany vod a informatiky

Odbor technologie vody a odpadů

Pobočka Brno

Pobočka Ostrava

Odbor aplikované ekologie

291 Oddělení přípravy a řízení projektů
292 Oddělení rozvoje a transferu znalostí do praxe

290 Odbor transferu znalostí a řízení projektů

Dozorčí rada VÚV TGM, v. v. i.
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ODBORY ÚSTAVU

ODBOR HYDRAULIKY, 
HYDROLOGIE 
A HYDROGEOLOGIE
Odbor se zabývá odbornými problémy z  oblasti hydrologie 
a  hydrauliky povrchových a  podzemních vod. Zaměřuje se na 
otázky kvantifikace a ochrany vodních zdrojů, na studium prou-
dění vody v přírodním i umělém prostředí, dále na rozvoj a apli-
kaci metod měření a sledování parametrů pohybu vody v tocích, 
nádržích i horninovém prostředí, i na problematiku hydroekolo-
gie. Odbor provádí znaleckou a posudkovou činnost a podílí se 
na řadě národních i mezinárodních projektů. 

Komplexní výzkum v oblasti hydrologie se dlouhodobě zabývá 
především hodnocením hydrologického režimu pro současné 
a  výhledové podmínky ovlivněné změnou klimatu, s  akcenta-
cí hydrologických extrémů  – sucha a  povodní. Pro hodnocení 
sucha odbor koordinuje výzkumné a  vývojové práce systému 
HAMR a nového semidistribuovaného modelu hydrologické bi-
lance. Kvantitativní hodnocení vodního režimu je dále apliková-
no do praxe nejen ve výzkumu, ale také při projekčních činnos-
tech. Na základě zjištěných poznatků jsou navrhována adaptační 
opatření, od těch přírodě blízkých až po technicky orientovaná. 
V posledních letech se výzkum významně zaměřil na hodnocení 
výparu z vodních ploch s dopadem na vodní bilanci. Podkladem 
pro tento výzkum jsou cenné údaje z výparoměrné stanice Hla-
sivo. V neposlední řadě je vyhodnocováno antropogenní ovliv-
nění vodního režimu urbanizované krajiny a jeho následky, hyd-
rologické aspekty revitalizace krajiny a říčních systémů a vztahy 
hydrologických podmínek a ochrany ekosystémů.

Odbor se též zabývá výzkumem v  oblasti hydrauliky, který se 
soustřeďuje například na ověřování provozu a  funkčnosti stá-
vajících a nových vodních děl pomocí fyzikálních hydraulických 
modelů v kombinaci s 3D matematickými modely. Dále je prová-
děno hydraulické stanovení zátopových území pomocí 1D a 2D 
matematického modelování. Práce jsou rovněž zaměřeny na ná-
vrh preventivních opatření před povodněmi a suchem, stanove-
ní minimálních zůstatkových průtoků na tocích a vodních dílech 
a hodnocení bleskových povodní.

Další důležitou oblastí, na niž se zaměřuje činnost odboru, je 
hydrogeologie. Provádí komplexní výzkum množství a  jakosti 
podzemních vod a vytváří metodické a koncepční nástroje pro 
jejich ochranu, vyhodnocení plošného znečištění a  revize zra-
nitelných oblastí podle nitrátové směrnice. Zabývá se také stu-
diem umělé infiltrace a  indukovaných zdrojů podzemních vod 
v  konkrétních lokalitách, hodnocením interakce povrchových 
a  podzemních vod a  hodnocením vlivů podzemní vody na te-
restrické ekosystémy. 

Vedle toho odbor provozuje Českou kalibrační stanici vodoměr-
ných vrtulí. Jde o  akreditované pracoviště ČIA, které zajišťuje 
kalibraci měřidel průtoku vody o  volné hladině podle ČSN ISO 
3455. Česká kalibrační stanice vodoměrných vrtulí je akredito-
vána Českým institutem pro akreditaci, o. p. s., podle ČSN EN 
ISO/IEC 17025:2018 Posuzování shody  – Všeobecné požadavky 
na způsobilost zkušebních a  kalibračních laboratoří. Stanice je 
využívána ke kalibraci vodoměrných vrtulí propelerového typu 
a elektromagnetických a ultrazvukových přístrojů. V  roce 2020 
prošla reakreditačním procesem a bylo jí vydáno nové osvědče-
ní o akreditaci, platné do roku 2025. Kalibrační vozík prošel v loň-
ském roce pouze drobným servisem kompresoru, ve spolupráci 
s firmou Dicont, a. s., byla zkalibrována časová deska MK 100, její 
kalibrační list je platný do roku 2025. 



13

ODBOR ANALÝZ A HODNOCENÍ 
SLOŽEK ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Odbor Analýz a  hodnocení složek životního prostředí se jako 
výzkumné pracoviště zaměřuje na studium kvality vod a dalších 
složek životního prostředí či technologií vody. Zkoumá výskyt 
a chování látek v hydrosféře a to, jak její kvalitu ovlivňují antro-
pogenní i  přírodní faktory. Odbor se zabývá také studiem od-
padní vody, a to z hlediska epidemiologického – z poznatků zís-
kaných ze sledování vybraných markerů v odpadní vodě čerpá 
informace např. o  zdraví nebo životním stylu obyvatel v  dané 
lokalitě.

Odbor se skládá ze čtyř oddělení – oddělení hydrochemie, od-
dělení mikrobiologie vody, oddělení hydrobiologie a  oddělení 
radioekologie –, jejichž zaměření umožňuje komplexní výzkum 
stavu hydrosféry a procesů v ní probíhajících. 

Při řešení projektů staví odbor na experimentální práci. Labo-
ratoře patřící k  jednotlivým oddělením odboru jsou součástí 
Zkušební laboratoře technologií a  složek životního prostředí 
VÚV TGM (ZLVÚV). Hlavním úkolem laboratoří je zabezpečování 
analytických dat nezbytných pro kvalifikované řešení projektů 
v oblasti zjišťování a hodnocení změn kvality vod při jejich uží-
vání a ochraně. Výsledky experimentální práce jsou uplatňovány 
ve vlastních projektech aplikovaného výzkumu, stejně jako jsou 
využívány řešiteli výzkumných projektů z jiných odborů ústavu 
i  externími zákazníky. Pracoviště disponuje vysoce kvalifikova-
ným odborným personálem, je vybaveno špičkovou instrumen-
tální technikou a  má kvalitní provozně-technické laboratorní 
zázemí. Díky tomu může laboratoř odboru provádět stanovení 
chemických, mikrobiologických, hydrobiologických a  radiolo-
gických parametrů ve vodách i v jiných matricích. Stanovení jsou 
prováděna podle standardních postupů i podle nově vyvíjených 
metod. Zaměřuje se také na nabídku unikátních stanovení, jako 
jsou nelegální látky (drogy) nebo velmi nízké koncentrace tritia.
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ODBOR OCHRANY VOD 
A INFORMATIKY

Odbor poskytuje v  oblasti informatiky podporu pro odbornou 
činnost VÚV TGM, zejména zajišťování datových služeb a analýz 
vodohospodářských dat. Dlouhodobě zajišťuje vývoj a  provoz 
Hydroekologického informačního systému (heis.vuv.cz) a  sprá-
vu DIBAVOD (dibavod.cz), a  to včetně činností spojených s  vy- 
užíváním geografických informačních systémů jak pro inter-
ní potřeby řešení projektů VÚV TGM, tak pro potřeby veřejné 
správy a širší odborné veřejnosti. V oblasti výzkumu je činnost 
odboru zaměřena na vývoj informačních nástrojů a bilančních, 
predikčních a  hodnotících systémů (software, veřejné speciali-
zované databáze) a na analýzy dat zejména pro potřeby pláno-
vání a implementace směrnic EU v oblasti vodního hospodářství 
a  ochrany vod. V  roce 2020 se výzkumná činnost zaměřovala 
také na problematiky vývoje zabezpečenosti vodních zdrojů 
z hlediska množství, identifikace zdrojů původu a množství zne-
čištění (především látek skupiny PAU, těžkých kovů a  dusíku), 
dopadu atmosférické depozice na vodní prostředí (se zohledně-
ním klimatických podmínek), hodnocení eutrofizačního poten-
ciálu zdrojů znečištění, ochrany původních druhů raků a proble-
matiku mokřadů (mapové podklady). Odbor se rovněž věnuje 
využití metod dálkového průzkumu Země a  zajišťuje publicitu 
výzkumným projektům VÚV TGM formou internetových stránek 
a datových služeb. 

V  rámci podpory výkonu státní správy odbor zajišťoval vedení 
vybraných evidencí Informačního systému veřejné správy pro 
oblast „VODA“, přípravu reportingu plánů povodí podle Rám-
cové směrnice o  vodách Evropské komisi a  reporting emisí do 
vodního prostředí Evropské agentuře pro životní prostředí. Dále 
zajišťuje každoroční sestavení Souhrnné vodní bilance hlavních 
povodí ČR podle vyhlášky MZe č.  431/2001 Sb., jejímž výsled-
kem je analýza využití zdrojů a  požadavků na vodu z  hlediska 
množství a  jakosti za předchozí rok v  územních celcích, které 
nepostihují vodohospodářské bilance státních podniků Povodí. 
V  roce 2020 probíhala aktualizace ochranných pásem vodních 
zdrojů a harmonizace říční sítě v  rámci aktualizace ISVS-VODA. 
Odbor zajišťoval podporu pro účast ČR v aktivitách Mezinárodní 
komise pro ochranu Labe (MKOL) a v aktivitách Stálého výboru 
Sasko a  Stálého výboru Bavorsko Česko-německé komise pro 
hraniční vody. Podpora výkonu státní správy zahrnovala činnost 
v rámci skupin expertů mezinárodních komisí pro ochranu Labe, 
Odry a  Dunaje a  podporu implementace INSPIRE. Byly zpracová-
ny vybrané souhrnné informace o vodách pro dokumenty a pub- 
likace zajišťované a předkládané MŽP a MZe (Zpráva o životním 
prostředí ČR, Statistická ročenka životního prostředí, Zpráva 
o stavu vodního hospodářství ČR). 

Odbor se podílel na řešení projektů v rámci Operačního progra-
mu Praha – pól růstu ČR. Zaměstnanci odboru pracovali napří-
klad na projektech Využití metod dálkového průzkumu Země 
pro monitoring stavu a kvality koupacích míst v České republice, 
Vodní systémy a vodní hospodářství v ČR v podmínkách změny 
klimatu, VH bilance současného stavu množství povrchových 
vod v dílčím povodí Berounky nad bilančně napjatým profilem 

Svahy Třebel na Kosovém potoce a na projektu ResiBil – Bilance 
vodních zdrojů ve východní části česko-saského pohraničí a hod-
nocení možnosti jejich dlouhodobého užívání, podporovaného 
Evropským fondem pro regionální rozvoj z Programu spoluprá-
ce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014–2020. Pracovníci 
odboru jsou zapojeni i do mezinárodního projektu Sustainable 
Plastic Recycling in Mongolia, který má mimo jiné za cíl zlepšit 
sběr, třídění a zpracování plastových odpadů v Mongolsku.
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ODBOR TECHNOLOGIE VODY 
A ODPADŮ

Odbor se zabývá výzkumnými tématy v  oblasti technologie 
vody (úprava vody, čištění odpadních vod, recyklace vyčištěných 
odpadních vod) a odpadů. Dvě oddělení (Zkušební laboratoř vo-
dohospodářských zařízení a  oddělení základního chemického 
rozboru – ZCHR) jsou součástí Zkušební laboratoře technologií 
a složek životního prostředí VÚV TGM, která je akreditována ČIA 
podle normy ČSN EN ISO/IEC 17 025:2018 jako zkušební labora-
toř č. 1492 a posouzena ASLAB podle téže normy jako laboratoř 
č. 4035.

Zkušební laboratoř vodohospodářských zařízení provádí zkouš-
ky účinnosti čištění domovních čistíren odpadních vod podle 
akreditovaných zkušebních postupů popsaných technickými 
normami. Zkušebna je schopna nabídnout zákazníkům i  další 
způsoby zkoušení vodohospodářských zařízení podle jejich po-
třeb, např. odlučovačů lehkých kapalin nebo lapáků tuku.

Oddělení základního chemického rozboru poskytuje analytické 
zázemí ve své oblasti pro řešitele v  rámci výzkumného ústavu 
i pro externí zákazníky.

Oddělení vodárenství a čištění odpadních vod se zabývá přede-
vším způsoby úpravy vody a  čištění odpadních vod, v  posled-
ních letech pak klade důraz na problematiku mikropolutantů, 
jejich výskytu, transformace a možnosti odstraňování. Oddělení 
se ve spolupráci s dalšími odbory ústavu zabývá dopady vypouš-
těných odpadních vod na recipienty, a to zvláště v období sucha.

Součástí odboru je též Centrum pro hospodaření s odpady, které 
provádí výzkum v oblasti nakládání s odpady a zabývá se i při-
pomínkováním návrhů právních předpisů týkajících se odpadů.
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POBOČKA BRNO
Témata, jimiž se dlouhodobě zabývají pracoviště brněnské po-
bočky VÚV TGM, souvisejí s problematikou změny klimatu a z ní 
vyplývajících hydrologických extrémů  – povodní a  sucha. Vý-
zkumné aktivity pobočky se soustřeďují na sledování a detailní 
popis příčinných jevů a na analýzu jejich dopadů na složky život-
ního prostředí tak, aby bylo možné směřovat k  návrhům efek-
tivních adaptačních a mitigačních opatření. Jedná se o hledání 
takových řešení, která pokrývají celou škálu možností ochrany 
od strukturálních změn v  rámci hydrologických celků (povodí) 
nebo tvorby komplexních systémů s detekovatelnými synergic-
kými efekty až po návrhy úprav právních předpisů či způsobů 
financování příslušných druhů veřejných služeb.

Pracovníci pobočky se zabývají také kvalitou, a to nejen u povr-
chových vod. V teoretické i praktické rovině se věnují problema-
tice sledování a hodnocení kvality vodního prostředí z hlediska 
hydrochemie, hydrobiologie a mikrobiologie, a to jak na národ-
ní, tak i na mezinárodní úrovni, především v mezinárodním po-
vodí Dunaje. V rámci řešení řady výzkumných úkolů jsou hledá-
na vhodná opatření, která by umožnila zlepšení stavu vodních 
útvarů v intencích národních i evropských právních předpisů. 
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POBOČKA OSTRAVA
Výzkumná a  expertní činnost pracovníků ostravské pobočky 
ústavu je zaměřena především na problematiku hodnocení ja-
kosti a ochrany vod, a  to nejen z hlediska regionálního a celo-
republikového, ale také z  perspektivy mezinárodních povodí. 
Pro tyto potřeby jsou rozvíjeny a zaváděny nové metody analýz 
a hodnocení. Ty zahrnují širokou škálu hydroanalytických rozbo-
rů, včetně využití přístroje pro necílenou analýzu, specializova-
ná ekotoxikologická stanovení, využitelná pro potřeby princi-
pu účinkově zaměřených metod (EBM – eff ect-based method), 
a  také metody a  nástroje pro efektivnější detekci havarijního 
znečištění. Tato činnost přispívá ke zpřesňování výsledků prů-
zkumu stavu vod, což umožňuje zvyšovat kvalitu navrhovaných 
opatření k ochraně jejich ekologické jakosti. Do portfolia poboč-
ky patří rovněž činnosti související s plánováním v oblasti vod, 
řešením problematiky odpadů a jejich úpravou pro další využití 
nebo dokumentace historicky významných vodohospodářských 
staveb.

Provádění rutinních i specializovaných analýz vod, kalů a odpa-
dů a vyhodnocování jejich výsledků zajišťují oddělení hydroche-
mie a hydrobiologie, která jsou zastřešena Zkušební laboratoří 
hydrochemických a hydrobiologických analýz VÚV TGM poboč-
ky Ostrava. Tato laboratoř získala pro širokou škálu analytických 
metod (zejména hydrochemických a  hydrotoxikologických) 
akreditaci od Střediska pro posuzování způsobilosti laboratoří 
ASLAB a od Českého institutu pro akreditaci ČIA. 

Zásadní jsou také aktivity ostravských expertů na mezinárodní 
úrovni. Ty jsou realizovány hlavně členstvím v  pracovních sku-
pinách Mezinárodní komise ochrany Odry před znečištěním či 
pravidelnou účastí na jednáních mezinárodního konsorcia vý-
znamných evropských výzkumných pracovišť EurAqua.  
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ODBOR APLIKOVANÉ EKOLOGIE
Za svou prioritu považuje odbor aplikované ekologie především 
sledování a hodnocení vývoje přirozených i antropogenně ovliv-
něných vodních ekosystémů a jejich biologických složek. Ve vý-
zkumné činnosti se zaměřuje na vybrané druhy, skupiny a spo-
lečenstva živočichů a  rostlin, jejich požadavky na stav a  míru 
znečištění vodního prostředí, toleranci k  širokému spektru an-
tropogenních vlivů a  na způsoby jejich ochrany v  přirozených 
i  antropogenně ovlivněných vodních ekosystémech. Odbor se 
zabývá také analýzami širokého spektra zdrojů znečištění a dal-
šími vlivy působícími na vodní ekosystémy. Vyvíjí metodické 
postupy pro hodnocení stavu vodních útvarů, míry antropo-
genního ohrožení vodního prostředí a  efektivity různých typů 
opatření. Zabývá se také vývojem monitorovacích postupů 
a  vzorkovacích zařízení pro sledování vody, zdrojů znečištění 
a  biologických složek vodních ekosystémů. Nedílnou součástí 
práce odboru je implementace výsledků výzkumu do praxe a le-
gislativy (nové přístupy a  metodiky), včetně konzultační a  po-
sudkové činnosti.

Odbor aplikované ekologie je organizačně rozdělen na tři od-
dělení – oddělení ekologie vodních organismů, oddělení ochra-
ny vodních ekosystémů a  oddělení speciální hydrobiologie 
a ekologie.

Oddělení ekologie vodních organismů se v roce 2020 soustředi-
lo zejména na projekty zabývající se hodnocením stavu rybích 
společenstev na hraničním úseku Dyje mezi Českou republi-
kou a Rakouskem a věnovalo se také projektům zaměřeným na 
hodnocení migrační prostupnosti vybraných rybích přechodů 
a sledování migrace ryb na vybraných monitorovacích profilech 
v povodí Labe. Důležitou součástí činnosti odboru bylo rovněž 
sledování vybraných lokalit soustavy Natura z  pohledu někte-
rých druhů ryb, jež jsou v těchto územích předmětem ochrany. 
Pracovníci oddělení se podíleli také na popularizaci proble-
matiky migrace a  ekologie úhoře říčního, který je významným 
druhem z  celoevropského pohledu a  je mu věnována patřičná 
pozornost i v České republice. 

Výzkumné projekty, jimiž se v  roce 2020 zabývalo oddělení 
ochrany vodních ekosystémů, se soustředily zejména na pro-
blematiku různých typů znečištění vod a  jejich šíření ve vod-
ním prostředí. Mezi významné projekty lze zahrnout sledování 
a hodnocení vnosu a transformace látek ze skupiny PPCP a látek 
na ochranu rostlin v povodí vodárenské nádrže Švihov na Želiv-
ce, která je nejvýznamnějším zdrojem surové vody pro úpravu 
na vodu pitnou v ČR. Studovány byly také emisní charakteristiky 
vybraných zdrojů znečištění a způsob transformace fosforu v říč-
ní síti a vodních nádržích na území Prahy a v části Středočeského 
kraje. Ve spolupráci s  odborem ochrany vod a  informatiky byl 
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vyvinut nový simulační model VSTOOLS.EUTRO-FOCUS, umož-
ňující detailní hodnocení významnosti zdrojů fosforu a  jejich 
efektu na eutrofizaci ve vybraných povodích. Dořešen byl pro-
jekt věnující se monitoringu a hodnocení nároků vybraných ev-
ropsky významných druhů s vazbou na vody, který byl ukončen 
zpracováním dvou metodik. Dokončeno bylo také řešení projek-
tu, jehož cílem bylo posoudit stav rozšíření nepůvodních raků 
a ryb a navrhnout vhodné eradikační metody k omezení invaz-
ních a nepůvodních druhů.

Nejvýznamnější z  projektů, kterým se v  roce 2020 věnovalo 
oddělení speciální hydrobiologie a  ekologie, se dlouhodobě 
zaměřují na výzkum lokalit s výskytem perlorodky říční jako kri-
ticky ohroženého druhu našich vod. V  přeshraničním projektu 
s Rakouskem na řece Malši byli při průzkumech nalezeni adultní 
a subadultní jedinci, kteří jsou znakem samostatné obnovy po-
pulace. Proto bylo v  rámci projektu přikročeno k podrobnému 
mapování dna a  vyhledávání perlorodek v  páteřním toku. Bě-
hem projektu proběhly odchovy perlorodek a  vybraní jedinci 
byli umístěni do vhodných lokalit v  řece Malši. Nově byl zahá-
jen projekt, který se zabývá ochranou ekosystému vodních toků 
s historickým výskytem perlorodek v Ašském výběžku. Předmě-
tem řešení je především zlepšení hydrologických a hydromorfo-
logických podmínek pro obnovu vymírající populace perlorod-
ky v této oblasti. Prakticky zaměřený projekt Posílení a ochrana 
populace perlorodky říční v NP Šumava byl v roce 2020 uskuteč-
ňován také v povodí Teplé Vltavy a Vltavy na území Vltavského 
luhu. Projekt zahrnuje mnoho dalších aktivit, včetně sledování 
vlivu vodáctví na dnová společenstva a posouzení kvality vody 
na základě složení makrozoobentosu. Poznatky o  populacích 
perlorodek získané v rámci všech řešených projektů slouží k pro-
hloubení znalostí o tomto významném deštníkovém druhu.
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ASLAB
Středisko pro posuzování způsobilosti laboratoří (ASLAB) při 
VÚV TGM je oprávněno podle platného pověření Ministerstva 
životního prostředí jakožto ústředního orgánu státní správy 
provádět státem delegované pravomoci (Opatření č.  12/06, 
č. j. 7081/M/06): 

 — organizovat mezilaboratorní porovnávání (MPZ) v oblasti 
životního prostředí – výstupem je Osvědčení o účasti ve 
zkouškách způsobilosti

 — posuzovat odbornou způsobilost hydroanalytických 
laboratoří v oblasti životního prostředí podle ČSN EN 
ISO/ IEC 17025 – výstupem je Osvědčení o správné činnosti 
laboratoře, které je podle zákona č. 254/2001 Sb., 
o vodách, v platném znění a vyhlášky č. 328/2018 Sb. 
jednou z podmínek splnění požadavků pro oprávněnou 
laboratoř, včetně oblasti pitných vod a bazénových vod 
(zákon č. 258/2000 Sb., ve znění zákona č. 253/2005 Sb., 
a vyhláška č. 238/2011 Sb.) 

 — vykonávat činnost Národního inspekčního orgánu správné 
laboratorní praxe (SLP) pro oblast chemických látek 
a chemických přípravků podle zákona č. 350/2011 Sb. 
(chemický zákon) a vyhlášky č. 163/2012 Sb., o zásadách 
správné laboratorní praxe, ve znění pozdějších předpisů 

 — Značný podíl činnosti střediska ASLAB tvoří zkoušení 
způsobilosti (ZZ), jež je podle platného statutu základní 
úrovní vnější kontroly hydroanalytických laboratoří. Počet 
laboratoří z České a Slovenské republiky, účastnících se 
programů ZZ pořádaných ASLAB v roce 2020, činil 185.

 — ASLAB navazuje na nové a připravované legislativní 
předpisy obsahující zkušební metody nebo odkazy na ně 
a vypracovává metodiky zkoušek způsobilosti v těchto 
nových oblastech s cílem zavést je do svých programů. 
Připravuje laboratoře na změny podmínek vyplývajících 
z nové či upravované legislativy a jejich další ověřování. 

 — V roce 2020 udělil ASLAB 25 nově posouzeným laboratořím 
Osvědčení o správné činnosti laboratoře, přičemž 
k 31. 12. 2020 bylo v platnosti celkem 49 těchto osvědčení. 
V oblasti správné laboratorní praxe kontroloval ASLAB 
k 31. 12. 2020 celkem pět testovacích zařízení. 

 — Kromě povinností ukládaných statutem se pracovníci 
ASLAB podíleli na tvorbě legislativních dokumentů MŽP, 
technických norem a dokumentů týkajících se posuzování 
laboratoří, vše s cílem podpořit činnost státní správy, 
zhodnotit informace vzešlé z vlastní činnosti a uplatnit 
informace z jiných zdrojů v rámci působení ASLAB. O všech 
činnostech ASLAB jsou vydávány zprávy, které jsou uloženy 
v archivu.
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ČINNOSTI ÚSTAVU

Výzkumný ústav vodohospodářský T.  G.  Masaryka, v.  v.  i., byl 
zapsán do Rejstříku veřejných výzkumných institucí, vedeného 
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, dne 1. 1. 2007. 

Činnost instituce vychází ze zřizovací listiny veřejné výzkumné 
instituce dané Opatřením č.  12/06 Ministerstva životního pro-
středí ze dne 12.  prosince 2006, ve znění Opatření č.  2/11 Mi-
nisterstva životního prostředí o vydání úplného znění zřizovací 
listiny ze dne 31. května 2011.

Orgány VÚV T. G. Masaryka, v. v. i., 
ve smyslu § 16 zákona č. 341/2005 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, jsou:

 — ředitel, jenž je statutárním orgánem a rozhoduje ve 
všech věcech veřejné výzkumné instituce, pokud nejsou 
zákonem svěřeny do působnosti Rady instituce, Dozorčí 
rady nebo zřizovatele

 — Rada VÚV T. G. Masaryka, v. v. i.

 — Dozorčí rada VÚV T. G. Masaryka, v. v. i. 

Základním posláním instituce 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

Poslání ústavu je zabezpečováno jak v oblasti hlavní, tak i další 
činnosti instituce podle její zřizovací listiny.

Hlavní činnost zahrnuje:

 — výzkum hydrologie, hydrogeologie a hydrauliky

 — výzkum vodních zdrojů, ochrany vod a ochrany povodí 

 — výzkum chemie, toxikologie a radiologie vody 

 — výzkum biologie a mikrobiologie vody 

 — výzkum procesů znečišťování vod a odstraňování 
znečištění 

 — výzkum stavu vod a vodních útvarů a ochrany vodních 
ekosystémů 

 — výzkum metod zjišťování a hodnocení stavu vod 

 — výzkum ekologických vazeb vody v krajině 

 — výzkum metod pozorování, terénních měření a odběrů 
vzorků včetně přístrojové techniky 

 — výzkum metod analytické chemie včetně přístrojové techniky 

 — výzkum metod zpracování informací, tvorby a využití 
databází včetně geografických informačních systémů 

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

 — výzkum revitalizace říčních systémů a hydrické revitalizace 
poškozené krajiny 

 — výzkum výběru vodních biotopů vhodných k obnově nebo 
revitalizaci a databáze příslušných lokalit 

 — výzkum ochrany před škodlivými účinky vod 

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

 — výzkum nakládání s odpady, jejich složení a vlastností, včetně 
nebezpečných odpadů, a jejich vliv na vodní prostředí 

 — výzkum rizikovosti skládek a starých zátěží pro vodní 
prostředí 

 — výzkum nakládání s obaly a odpady z obalů 

 — výzkum, vývoj, aplikace a hodnocení technologických 
metod pro nakládání s odpady, včetně hodnocení 
produkce odpadů a nakládání s nimi 

 — zajišťování infrastruktury výzkumu

V rámci další činnosti ústav zabezpečuje:

 — vypracovávání posudků, stanovisek, expertiz a analýz 
v oblasti předmětu hlavní činnosti 

 — provádění pozorování, terénních měření, rozborů vzorků 
a chemických analýz v oblasti předmětu hlavní činnosti 

 — mezinárodní spolupráci, činnosti v rámci relevantních 
a tematických strategií v oblasti předmětu hlavní činnosti 
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 — spolupráci s vysokými školami, ústavy Akademie věd 
a jinými výzkumnými ústavy v oblasti předmětu hlavní 
činnosti 

 — publikační a informační činnost v oblasti předmětu hlavní 
činnosti 

 — navrhování ukazatelů dobrého ekologického stavu vod 

 — navrhování programů pro snížení znečištění povrchových 
vod nebezpečnými závadnými látkami a zvlášť 
nebezpečnými závadnými látkami 

 — 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 

 — navrhování a sledování oblastí přirozené akumulace vod 
v rozsahu předmětu hlavní činnosti 

 — navrhování ochrany vodních zdrojů 

 — evidenci vodních toků a vodních nádrží, ochranných pásem 
vodárenských nádrží a vodárenských zdrojů podzemních vod 

 — vedení tematické vodohospodářské kartografie 

 — posuzování a hodnocení režimu oběhu povrchových 
a podzemních vod, s vazbou na stav využití vodních zdrojů 

 — stanovování minimálních zůstatkových průtoků 
a minimálních hladin podzemních vod 

 — odbornou podporu přípravy plánů oblastí povodí 

 — provoz referenčních laboratoří pro všechny složky 
životního prostředí 

 — posuzování odborné způsobilosti hydroanalytických 
laboratoří pro chemické, biologické, mikrobiologické, 
toxikologické a radiochemické zkušební metody 
a organizování mezilaboratorního porovnávání zkoušek 
v oblasti životního prostředí 

 — metodické vedení hydroanalytických laboratoří 
a sjednocování jejich pracovních postupů 

 — odbornou podporu prevence závažných havárií 
způsobených chemickými látkami a přípravky 

 — účast v rámci zajišťování stálé a pohotovostní složky 
celostátní radiační monitorovací sítě 

 — vytváření a provozování hodnotícího systému stavu 
a potenciálu vod a referenčních podmínek vodních útvarů 

 — zřizování a provozování monitorovací sítě pro sledování 
povrchových a podzemních vod, vyjma jejich kvantity 

 — věcné a organizační zajišťování činností pro zjišťování 
a hodnocení stavu povrchových a podzemních vod 

 — vedení a aktualizaci evidencí informačního systému 
veřejné správy VODA 

 — posuzování návrhů a vyhodnocení provozu 
technologických zařízení ve vodárenství a čistírenství 

 — hodnocení efektivity revitalizace říčních systémů 

 — odbornou podporu mezinárodní spolupráce 
České republiky v oblasti vod v rámci bilaterálních 
a multilaterálních smluv a dohod 

 — 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 

 — hodnocení jednotlivých způsobů nakládání s odpady 

 — provozování informačního systému odpadového hospodářství 
a vedení evidence produkce a nakládání s odpady a obaly 

 — hodnocení analytických metod a vlastností odpadů, 
hodnocení účinnosti úprav odpadů, hodnocení složení 
a vlastností odpadů včetně nebezpečných odpadů 

 — výkon funkce Národního inspekčního orgánu správné 
laboratorní praxe 

 — odbornou podporu aktualizace a hodnocení plánů 
odpadového hospodářství 

 — poskytování informací o stavu životního prostředí v oblasti 
odpadů 

 — výkon funkce odborného subjektu k odborným 
a registračním činnostem 

 — provoz kalibračního střediska hydraulických měření 

 — výkon funkce střediska pro posuzování způsobilosti ke 
kalibraci pracovních měřidel průtoku vody o volné hladině 

 — výkon funkce cejchovny pracovních měřidel průtoku vody 
o volné hladině 

 — činnost zkušební laboratoře vodohospodářských zařízení

Kromě uvedených funkcí vykonává ústav i  jinou činnost vyplý-
vající z  Opatření MŽP č.  12/06 a  danou příslušnými živnosten-
skými listy.
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HLAVNÍ ČINNOST

V  roce 2020 se odbor hydrauliky, hydrologie a  hydrogeologie 
zabýval dlouhodobým výzkumem sucha (výsledky jsou dostup-
né na webovém portálu hamr.chmi.cz), problematikou výparu 
z  vodních hladin, vlivem zasněžování na hydrologický režim 
a  tvorbou podpůrných materiálů pro tuto problematiku (soft-
ware, metodika), dopadem antropogenní činnosti a  klimatic-
ké změny na vodní režim nebo vývojem semidistribuovaného 
hydrologického modelu. Cílem výzkumu je poskytnutí nástrojů 
(v podobě metodik, webových portálů, modelů) a datových sad 
pro širokou odbornou veřejnost, samosprávu i projektanty. 

Kromě vývoje systémových nástrojů pro řešení problematiky 
sucha se odbor zabývá návrhy opatření pro omezení jeho dopa-
dů, jako jsou např. návrhy řízené dotace podzemních vod nebo 
posílení akumulace vody využitím metod přirozené infiltrace do 
podzemních kolektorů.

Další velmi perspektivní činností v boji proti dopadům sucha je 
posouzení možnosti změny užívání stávajících suchých nádrží. 
Cílem této aktivity je posouzení možností zvýšení retence vody 
v krajině. Toho lze dosáhnout vytvořením stálého nadržení vody 
v nádrži formou rekonstrukce výpustních objektů. Předpokláda-
ný záměr je pak nutno posoudit s ohledem na zachování retenč-
ní funkce suché nádrže, environmentálních hledisek (migrace, 
dotace podzemní vody) a také na ekonomické hledisko. V rám-
ci výzkumu se předpokládá dosažení čtyř hlavních výsledků  – 
vytvoření databáze suchých nádrží v  ČR, mapy suchých nádrží 
s vyjádřením možností potenciálních změn, metodiky pro posu-
zování suchých nádrží z pohledu možných změn v jejich využití 
a detailního posouzení vybrané skupiny suchých nádrží s ohle-
dem na možnost změny užívání.

Spolu s  modelováním a  predikcí sucha a  návrhy jednotlivých 
opatření pro zlepšení jeho dopadu se odbor zabývá také moni-
toringem vodních toků, který si klade za cíl vyhodnotit vliv jed-
notlivých opatření na celkový hydrologický stav.

Důležitou součástí práce odboru je také osvětová činnost, jež 
se zaměřuje jak na odbornou, tak laickou veřejnost. Pozornost 
si zaslouží například výukový portál a vzdělávací publikace, kte-
ré jsou dostupné z webu právě ukončeného projektu řešeného 
v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR: heis.vuv.cz/
projekty/praha-adaptacniopatreni.

Odbor analýz a  hodnocení složek životního prostředí se věnu-
je výzkumu kvality vod a  dalších složek hydrosféry i  životního 
prostředí obecně. Zkoumá výskyt a  chování látek v  hydrosféře 
i ovlivnění vod zdroji znečištění. V souvislosti se zdroji znečištění 
se zabývá i epidemiologickým přístupem k odpadní vodě, kdy 
lze pomocí poznatků vzešlých ze sledování vybraných markerů 
získat informace např. o zdraví a životním stylu obyvatel v dané 
lokalitě.

Výzkumná činnost odboru je založena na experimentální práci 
a jejím vyhodnocení. Sledovány jsou základní chemické a mikro- 
biologické ukazatele, ale také specifické organické polutanty 
(např. farmaka, pesticidy, nelegální drogy), kovy, radionuklidy ve 
velmi nízkých aktivitách a  vybrané hydrobiologické ukazatele 
kvality vod. 

Významnou výzkumnou činností je sledování vybraných drog 
a  jejich metabolitů v  povrchových a  komunálních odpadních 
vodách, a  to nejen v  rámci projektu Magistrátu hl. m. Prahy 
(Pól růstu II) CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_040/0000 „Odpadní voda 
jako diagnostické medium hlavního města Prahy“. Dále se od-
bor zaměřil na sledování a hodnocení vlivu zdrojů znečištění na 
toky – např. v rámci projektů Magistrátu hl. m. Prahy (Pól růstu II) 
CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_040/0000 „Hodnocení zdrojů znečištění 
a jejich vliv na rekreační potenciál vody v městském prostředí“ 
a „Možnosti vodní rekreace na území hlavního města Prahy (od 
historie po současnost)“. Aktivně spolupracuje také na projektu 
TA ČR (program Epsilon II) TH02030532 „Nové postupy úpravy 
a stabilizace čistírenských kalů z malých komunálních zdrojů“. 

V oboru radioekologie jsou řešeny dva výzkumné projekty: Bez-
pečnostní výzkum Ministerstva vnitra  – VI20192022142 „Inova-
tivní metody detekce ultranízkých koncentrací radionuklidů 
k hodnocení zranitelnosti zdrojů pitné vody při jaderné havárii“ 
a Théta TA ČR – TK02010064 „Koncepce nového systému mode-
lování šíření umělých radionuklidů v hydrosféře včetně asimila-
ce dat pro potřeby státu při běžném provozu JEZ i  jeho havárii 
s dopadem na okolí“. 

V  roce 2020 byly v  souvislosti s  pandemií covid-19 v  oddělení 
mikrobiologie zahájeny práce na sledování výskytu koronaviru 
SARS-CoV-2 v  odpadních vodách. Cílem těchto prací je shro-
máždění nových informací o  možnostech detekce koronaviru 
SARS-CoV-2 v  odpadních vodách a  možné aplikaci takového 
monitoringu např. pro efektivní systém včasného varování před 
nástupem epidemie nebo pro hodnocení účinnosti zaváděných 
opatření k omezení šíření onemocnění. V rámci této aktivity byla 
získána unikátní data, která byla prezentována i na mezinárod-
ním fóru.

Řešitelé odboru spolupracují s kolegy z ostatních pracovišť VÚV 
TGM na jejich výzkumných projektech, důležitý podíl na činnos-
ti odboru měla i  spolupráce formou zabezpečení chemických, 
mikrobiologických, hydrobiologických a  radiologických analýz 
pro tyto projekty.

Odbor ochrany vod a informatiky se podílí na řadě výzkumných 
projektů napříč organizací. Výzkumná činnost oddělení HEIS 
VÚV se rozvíjela zejména ve spolupráci s  odborem aplikované 
ekologie a  odborem hydrauliky, hydrologie a  hydrogeologie, 
zaměřovala se zejména na tvorbu softwaru a na veřejné specia- 
lizované databáze.
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V  projektu „Predikce nebezpečnosti nepůvodních ryb 
a  raků a  optimalizace eradikačních metod invazních druhů“ 
(TH02030687) byla ve spolupráci s firmou Hydrosoft Veleslavín, 
s. r. o., realizována internetová aplikace „Raci v ČR – aplikace pro 
podporu rozhodování při ochraně našich původních raků a ryb“ 
sloužící jako podpůrný nástroj zaměřený na eradikaci a regulaci 
invazních druhů raků a  ryb a  současně s  tím spojenou ochra-
nu našich původních druhů raků (https://heis.vuv.cz/projekty/
raci2017/webovaaplikace). 

V  projektu CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_040/0000382 „Rekreační po-
tenciál vody v Praze – stav a výhledy“ byly dokončeny práce na 
realizaci podrobného modelu pro hodnocení eutrofizačního po-
tenciálu zdrojů znečištění (VSTOOLS.EUTRO-FOCUS). 

V  projektu VI20192022159 „Vodohospodářské a  vodárenské 
soustavy a  preventivní opatření ke snížení rizik při zásobování 
pitnou vodou“ byly pomocí metod vodohospodářské bilance 
a simulačního modelování zásobní funkce vodohospodářských 
soustav identifikovány lokality, ve kterých může v podmínkách 
klimatické změny nastat riziko nedostatečného zajištění poža-
davků na vodárenské odběry. 

Mezi hlavní činnosti odboru patří také sestavení Souhrnné vodní 
bilance dle vyhlášky č. 431/2001 Sb. Při řešení tohoto úkolu jsou 
využívána data z Vodohospodářské bilance od státních podniků 
Povodí týkající se odběrů a vypouštění povrchových a podzem-
ních vod, včetně manipulací na nádržích. Dále jsou využívány 
výstupy z  Hydrologické bilance, kterou sestavuje ČHMÚ. Na 
základě těchto dat jsou mj. prováděny analýzy užívání vody za 
předchozí kalendářní rok. Tato data jsou využitelná nejen pro 
sestavení Souhrnné vodní bilance, ale také pro další úkoly a za-
kázky řešené ve VÚV TGM. Odbor přispívá také k vývoji scénářů 
potřeb vody pro průmysl, zemědělství, energetiku a pro komu-
nální potřebu.

Odbor se podílí na řadě výzkumných projektů napříč organizací. 
Jde například o spolupráci na projektu BV VI3VS/713 „Vodohos-
podářské a vodárenské soustavy a preventivní opatření ke sníže-
ní rizik při zásobování pitnou vodou” nebo SS02030027 „Vodní 
systémy a vodní hospodářství v ČR v podmínkách změny klima-
tu”. V odboru se rovněž řeší projekt TA ČR TJ02000091 „Využití 
metod dálkového průzkumu Země pro monitoring stavu a kva-
lity koupacích míst v České republice”, který je řešen ve spolu-
práci se SZÚ. Připomenout je třeba také významný mezinárodní 
projekt „Sustainable Plastic Recycling in Mongolia” a spolupráci 
na projektu ResiBil – „Bilance vodních zdrojů ve východní části 
česko-saského pohraničí a  hodnocení možnosti jejich dlouho-
dobého užívání”, který je podporován Evropským fondem pro 
regionální rozvoj z Programu spolupráce Česká republika – Svo-
bodný stát Sasko 2014–2020.

Výzkum v odboru technologie vody a odpadů se v roce 2020 dě-
lil na tři základní oblasti, a to na výzkum v oblasti čištění odpad-
ních vod, úpravy vody a problematiku odpadů. 

V oblasti čištění odpadních vod se zabýváme problematikou vý-
skytu, transformace a  odstraňování látek ze skupiny PPCP (far-
mak, hormonů a příměsí potřeb osobní hygieny přidávaných do 
mýdel a  parfémů a  některých jejich meziproduktů) ve vodách, 
a  dále pak problematikou odstraňování mikropolutantů (PAU, 
těžkých kovů) ze srážkových vod odtékajících ze zpevněných 
ploch znečištěných dopravou.

V oblasti úpravy vody byla naše pozornost zaměřena na aplikaci 
RSSCT (Rapid Small Scale Column Test)  – rychlých kolonových 
testů, které umožňují sledovat působení zvoleného adsorbentu 
v laboratorním měřítku, a na ověření jejich účinnosti v odstraně-
ní daných mikropolutantů.

Současně jsou řešena i další výzkumná témata, např. hodnocení 
znečištění za pomoci ukazatele šedé vodní stopy, výzkum v ob-
lasti emisí skleníkových plynů do ovzduší z  ČOV nebo dopady 
sucha na toky jako recipienty čištěných odpadních vod.

V rámci problematiky odpadů jsme řešili projekty zabývající se 
složením směsného komunálního odpadu z různých lokalit (síd-
liště, vilová zástavba, smíšená zástavba), prováděli jsme výzkum 
litteringu (volně pohozených tuhých odpadků) ve vybraných 
lokalitách v Praze a výzkum nástrojů k minimalizaci plýtvání su-
rovinami a  maximálnímu využití vlastních zdrojů při nakládání 
s plasty na území Mongolska.

Pracovníci pobočky Brno se významnou měrou podíleli na pří-
pravě plánů pro zvládání povodňových rizik, zaměřili se přede-
vším na ty jejich části, které se věnují „hodnocení pokroku na 
cestě k dosažení cílů plánů“. Tato část byla zpracovávána poprvé 
a bylo třeba hledat postupy, jak plnění cílů hodnotit. Nově se po-
díleli na přípravě Plánu pro zvládání povodňových rizik v mezi- 
národní oblasti povodí Odry, tato spolupráce vyplynula ze za-
pojení zaměstnanců pobočky do činnosti české delegace v pra-
covní skupině G2 – Povodně při Mezinárodní komisi pro ochranu 
Odry před znečištěním.

Řada rekreačních lokalit na území velkých měst je navázána na 
větší či menší vodní nádrže. Bez údržby a  sledování jejich sta-
vu by nebylo možné tyto nádrže využívat k rekreačním účelům 
dlouhodobě. V  rámci v  roce 2020 ukončeného projektu „Re- 
kreační potenciál vody v  Praze  – stav a  výhledy“ byla III. část 
věnována sestavení metodiky pro optimalizaci postupu údrž-
by vodních nádrží (VN) v  intravilánech (nebo v  blízkosti) měst 
a obcí, a to na příkladu VN Hostivař a Džbán. Jedním ze sledo-
vaných   problémů bylo zanášení nádrží, proto byly navrženy 
a ověřeny postupy s využitím nejmodernějších technologií pro 
měření batymetrie. U  uloženého materiálu  bylo provedeno la-
boratorní stanovení koncentrací škodlivin, které je nezbytné pro 
odhad ekonomické náročnosti odtěžení těchto sedimentů a je-
jich následné likvidace, popř. jejich využití. Současně byly prově-
řeny možnosti/limity bezkontaktních technologií pro průzkum 
pod hladinou vody ponořených stavebních objektů VN a jejich 
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částí. Získané poznatky budou sloužit k diagnostice stavu kon-
strukcí hrází a objektů vodních děl z hlediska jejich bezpečnosti, 
provozní spolehlivosti, možných příčin poruch a jejich následků. 

V  roce 2020 pokračovala spolupráce s  Národním památkovým 
ústavem a  dalšími partnery na přípravě nástroje pro systema-
tickou dokumentaci a  objektivní hodnocení jedné ze skupin 
památek průmyslového dědictví – vodohospodářských staveb – 
z pohledu potřeb památkové péče. V tomto roce byl zpracován 
první hlavní výstup projektu, soubor specializovaných map s od-
borným obsahem, který shrnuje výsledky výzkumu historických 
vodohospodářských objektů v povodí Svitavy.

V druhé polovině roku byla pozornost pobočky zaměřena rov-
něž na území Krkonošského národního parku a jeho ochranného 
pásma v souvislosti se zahájením prací na analýze vodního reži-
mu a vodního prostředí v této oblasti. Její součástí byly analýzy 
zásob vody v povodí, erozního smyvu a rozbor zrnitosti v řeše-
ných vodních tocích. V  dalších letech se práce zaměří také na 
biologické hodnocení vodních toků (včetně odběru a průzkumu 
společenstev makrozoobentosu) a hodnocení účinnosti navrho-
vaných opatření. 

Odborní pracovníci se věnují problematice mikrobiálních ana-
lýz vod a  biologickému monitoringu povrchových tekoucích 
i  stojatých vod jak pro výzkumné účely, tak i pro státní správu 
a  odborné subjekty v  rámci komerčních zakázek. Tematicky je 
jejich činnost zaměřena na problematiku hodnocení dopadů 
klimatických změn na akvatické biocenózy v říčních systémech 
a změn způsobených vysycháním toků, dopady antropické čin-
nosti na vodní toky, monitoring opatření proti negativním dopa-
dům sucha na vodní ekosystémy, hodnocení ekologického stavu 
povrchových tekoucích vod, interkalibraci metod hodnocení 
ekologického stavu a potenciálu na evropské úrovni. Další akti-
vity souvisely s přípravou 3. plánů dílčích povodí – s plánováním 
v oblasti vod. 

Významné jsou také aktivity na mezinárodní úrovni, které jsou 
realizovány prostřednictvím expertních pracovních skupin Mezi- 
národní komise pro ochranu Dunaje a  pracovní skupiny WGA 
ECOSTAT. 

Provádění analýz vod, sedimentů a bioty zajišťuje oddělení la-
boratoří VÚV TGM pobočky Brno, které v roce 2020 získalo akre-
ditaci od Českého institutu pro akreditaci (ČIA) a opětovně také 
od Střediska pro posuzování způsobilosti laboratoří (ASLAB).

V loňském roce byla brněnská laboratoř zapojena do řešení vý-
zkumných i komerčních zakázek. Laboratoř zajišťovala standard-
ní hydrochemické, mikrobiologické a  hydrobiologické analýzy 
pitných, povrchových a odpadních vod, sedimentů, kalů a bio-
masy dle aktuálně platných legislativních předpisů. 

V  rámci výzkumu probíhal např. screening odpadních vod na 
přítomnost RNA SARS-CoV-2, ve spolupráci s PřF MU a PřF UPOL 
stanovení antibiotické rezistence v odpadních vodách a recipien- 
tech či studium degradace polyethylenu.

Témata, na jejichž řešení se pracovníci brněnské laboratoře po-
díleli, zahrnují například kontaminaci odpadních vod, kontami-
naci sedimentů vodních toků a  nádrží, čištění odpadních vod, 
závlahy, monitoring kvality hraničních toků, monitoring vlivu 
JEDU na kvalitu vod, vysychání a biodiverzitu tekoucích vod, su-
cho, monitoring vlivu slovenských dálnic a rychlostních silnic na 
životní prostředí prostřednictvím biologických složek kvality aj.

Uplynulý rok byl věnován převážně vývoji a  testování inova-
tivních systémů řízení závlahy vyčištěnými odpadními vodami, 
a  to s ohledem na minimalizaci potenciálních rizik, která tento 
zdroj závlahové vody může představovat pro životní prostředí 
a  pro organismy. Součástí aplikovaného výzkumu prováděné-
ho s dalšími výzkumnými organizacemi a podniky byl i provoz 
a monitoring zkušebních poloprovozních závlahových systémů 
na několika lokalitách v různých klimatických podmínkách ČR. 

V rámci projektu „Čistá voda – zdravé město“ bylo v komponen-
tu 3 řešeno, jaké PPN látky se v dané zájmové oblasti vyskytují 
nebo se při pohybu říčních sedimentů mohou vyskytovat a jaká 
jsou rizika při skladování těchto látek. Koncept reagoval dále na 
možná rizika úniku těchto látek, s  pomocí výpočtu umožňuje 
vylepšit způsob včasného varování příslušných subjektů a oby-
vatel hlavního města v případě havarijního úniku PPN látek z de-
finovaných míst vypouštění. Nápravná opatření uváděná v kon-
ceptu zahrnují i preventivní opatření.

V  rámci interních grantů se pobočka zabývala problematikou 
navazující na projekty zaměřené na vodní bezobratlé v povodí 
Morávky (Moravskoslezské Beskydy). Terénní výzkum a  labora-
torní práce proběhly dle plánu, v současné době jsou výsledky 
zpracovávány do publikačních výstupů.

Vedle provádění širokého spektra hydrochemických analýz se 
v pobočce Ostrava  pracovníci oddělení hydrochemie věnovali 
zavádění postupů necílených analýz, jež představují zcela no-
vou činnost nejen v rámci tohoto oddělení, ale také v rámci ce-
lého výzkumného ústavu. Danou činnost umožňuje vysoce so-
fistikované analytické zařízení, které bylo výzkumným ústavem 
pořízeno.

Výzkumní pracovníci oddělení hydrobiologie v roce 2020 mimo 
jiné pokračovali v zavádění moderních (effect-based) metod, za-
měřených na monitorování výskytu prioritních látek ve vodách. 
První zaváděnou metodou je Yeast estrogen screen test využí-
vající geneticky modifikované kvasinky identifikující estrogenní 
látky. Druhou metodou je Amesův fluktuační test (ISO 11  350), 
který prostřednictvím geneticky modifikovaných bakteriálních 
kmenů Salmonella typhimurium sleduje výskyt přímých a nepří-
mých mutagenů v prostředí.

V roce 2020 byla Odborem ochrany vod MŽP certifikována Me-
todika odvození biologicky dostupných koncentrací vybraných 
kovů pro potřeby hodnocení chemického stavu útvarů povr-
chových vod, vypracovaná ostravskými odborníky. V  prvních 
měsících roku bylo finalizováno hodnocení stavu útvarů po-
vrchových vod za celou ČR z  dat státních podniků Povodí pro 
3. plány povodí. Rovněž byl dopracován návrh novely vyhlášky 
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č. 49/2011 Sb., o vymezení útvarů povrchových vod, který prošel 
vnitřním a vnějším připomínkovým řízením a v závěru roku byl 
postoupen legislativní radě vlády. Vyhláška by měla vyjít v polo-
vině roku 2021. 

Jedním z významných témat, jímž se odbor aplikované ekologie 
zabývá již řadu let a  jehož význam se postupně zvyšuje, je vý-
zkum a ochrana evropsky významných druhů živočichů a  rost-
lin a  studium vodních ekosystémů, ve kterých se tyto druhy 
vyskytují. 

S  přetrvávajícím vysokým antropogenním zatížením tekoucích 
i stojatých vod vymizelo mnoho druhů vodních živočichů a rost-
lin z  původních lokalit výskytu nebo byla značně redukována 
jejich početnost a ztíženo jejich rozmnožování. Zejména vodní 
druhy citlivé na znečištění a  regulace vodních toků se na úze-
mí České republiky vyskytují ve zbytkových populacích a mimo 
lokality s optimálními životními podmínkami. Přes dílčí zlepšení 
kvality vod a  snahu revitalizovat a  zprůchodňovat vodní toky 
se nedaří na řadě míst vytvořit vhodné podmínky pro přežívání 
a  rozvoj přirozených vodních ekosystémů. S  přijetím Rámcové 
směrnice o  vodách (Směrnice Evropského parlamentu a  Rady 
2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro 
činnost Společenství v oblasti vodní politiky) se zvýšila důleži-
tost hodnocení stavu a ochrany druhů a ekosystémů vázaných 
na vodní prostředí, a je tak šance na postupnou obnovu přiroze-
ných vodních ekosystémů a návrat ohrožených vodních a mok-
řadních živočichů i rostlin do tekoucích a stojatých vod na území 
České republiky.

Kromě dlouhodobých výzkumů, jež se soustřeďují na ochra-
nu a  podporu vhodných podmínek pro návrat perlorodky říč-
ní (Margaritifera margaritifera) do řek v  povodí Vltavy, Blanice 
a  Malše na jihu Čech a  vodních toků v  ašském výběžku, se vý-
zkum pracovníků odboru aplikované ekologie zaměřil na ochra-
nu původních druhů raků a na stanovení referenčních podmínek 
pro život vybraných druhů vodních organismů, které jsou před-
mětem ochrany v evropsky významných lokalitách soustavy Na-
tura 2000. 

V  rámci několika výzkumných projektů v  posledních deseti le-
tech byly shromážděny unikátní výsledky ze sledování populací 
raka kamenáče (prioritního evropského druhu soustavy Natura 
2000) a  raka říčního na území České republiky. Byly podrobně 
monitorovány fyzikálně-chemické a  biologické složky vodního 
prostředí v  lokalitách výskytu a na základě vyhodnocení stavu 
v  referenčních lokalitách byly nastaveny cílové hodnoty pro-
středí vhodné pro výskyt obou druhů raků. Souběžně s tím byla 
velká pozornost věnována problematice šíření račího moru a vý-
skytu nepůvodních druhů raků, kteří toto plísňové onemocnění 
rozšiřují, a decimují tak původní račí populace. Získané poznatky 
z  prováděných výzkumů jsou přímo využívány jako odborný 
podklad pro připravovaný záchranný program raka kamenáče, 
který zpracovává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 

V roce 2018 navázal na starší výzkumy vybraných druhů chráně-
ných a ohrožených vodních organismů nový projekt, jehož cílem 
bylo metodicky zajistit monitorování a  následně i  hodnocení 

stavu vybraných chráněných území, kde předmětem ochrany 
jsou druhy nebo stanoviště, jež mají úzkou vazbu na vodní pro-
středí. Projekt byl realizován s podporou TA ČR a zaměřil se na 
vyhodnocení existujících dat o stavu vodních prostředí a výsky-
tu vybraných vodních druhů živočichů a  rostlin, jež jsou před-
mětem ochrany v evropsky významných lokalitách na území ČR. 
Rozsáhlá rešerše a vyhodnocení existujících dat byla v průběhu 
projektu doplněna o terénní monitoring vybraných referenčních 
lokalit a ze získaných dat byly odvozeny tzv. environmentální cíle 
pro jednotlivé druhy. Environmentální cíle představují soubor fy-
zikálně-chemických ukazatelů a  vybraných biologických složek 
a  indikátorů, které popisují stav vodního prostředí odpovídající 
vhodným podmínkám pro výskyt a rozvoj evropsky významných 
druhů. V roce 2020 na tento projekt navázal nový projekt financo-
vaný Ministerstvem životního prostředí, jenž se zaměřil na návrh 
monitorovací sítě v evropsky významných lokalitách, v nichž je 
předmětem ochrany druh s vazbou na vodní prostředí. Současně 
s  výběrem monitorovacích lokalit byly prověřovány i  možnosti 
zahrnout část vybraných lokalit i do sítě referenčních území pro 
zpřesnění a doplnění environmentálních cílů pro vybrané evrop-
sky významné vodní druhy. Provedený výběr monitorovací sítě 
bude v  roce 2021 konzultován a  upřesněn ve spolupráci s  MŽP 
a AOPK ČR a v závěru roku bude představena finální podoba pro-
gramu monitoringu EVL s vazbou na vody.

Publikace v periodikách 
V  roce 2020 byli pracovníci ústavu autory nebo spoluautory 
53 příspěvků v odborných časopisech, z toho 24 příspěvků bylo 
zveřejněno v  časopisech s  impakt faktorem, například Inter-
national Journal of Environmental Research and Public Health, 
Water, Global and Planetary Change nebo Journal of Hydrology. 
19 příspěvků bylo publikováno ve sbornících.

Výsledky s právní ochranou 
a technicky realizované výsledky

V odboru hydrauliky, hydrologie a hydrogeologie byl vytvořen 
softwarový nástroj Odběr vody, který umožňuje vyhodnotit ná-
roky na vodu zejména pro účely technického zasněžování. Od-
bor analýz a hodnocení složek životního prostředí dokončil práci 
na aplikaci Raci v ČR. Ta slouží jako podpůrný nástroj při rozho-
dování o eradikaci a regulaci invazních druhů raků a ryb a sou-
časně pro ochranu původních druhů raků, určena je jak odbor-
né, tak laické veřejnosti. Na stejném pracovišti vznikl podrobný 
simulační model šíření látek v  povrchových vodách VSTOOLS.
EUTRO-FOCUS, umožňující hodnocení eutrofizačního potenciá-
lu zdrojů znečištění.

Registrováno bylo pět užitných vzorů, patří k  nim například 
Zařízení pro sítovou analýzu směsného komunálního odpadu 
(č. 34 303), Peletované hnojivo na bázi ČOV kalu z reed bed tech-
nologie (č. 33 909) nebo Zařízení pro břehovou umělou infiltraci 
(č. 34 587). 
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Mezinárodní spolupráce 
ve výzkumu

V  oblasti hydrogeologie byl úspěšně vyřešen ve spolupráci se 
Saským zemským úřadem pro životní prostředí, zemědělství a geo- 
logii (LfULG) a  Českou geologickou službou (ČGS) mezinárodní 
projekt RESIBIL, podporovaný Evropským fondem pro regionál-
ní rozvoj z Programu podpory přeshraniční spolupráce Česká re-
publika – Svobodný stát Sasko. Projekt byl zaměřen na společnou 
ochranu podzemních vodních zdrojů v  česko-saské příhraniční 
oblasti na základě využití moderních modelových prostředků. 
Rozloha celého zájmového území dosahuje 1  888  km2, v  něm 
byly vymezeny tři pilotní oblasti: Děčínský Sněžník, Hřensko-Kři-
nice/Kirnitzsch a Lückendorf.

Také v  oblasti hydrologie a  hydrauliky se uskutečňuje meziná-
rodní výzkum, spolupráce probíhá například v  rámci meziná-
rodních projektů FRIEND (Flow Regimes from International Ex-
perimental and Network Data). V roce 2020 byl ukončen projekt 
RAINMAN (Integrated Heavy Rain Risk Management), financova-
ný z fondů EU – INTERREG CENTRAL EUROPE. Projekt se soustře-
dil na dokončení katalogu opatření a jeho implementaci do tzv. 
Toolboxu (https://rainman-toolbox.eu), který je jedním ze zá-
sadních výstupů projektu. Řešen byl ve spolupráci partnerských 
zemí České republiky, Německa, Polska, Maďarska, Rakouska 
a Chorvatska. V roce 2020 byl zahájen i projekt „Vlivy změny kli-
matu na povodí řeky Dyje” (ATCZ236) v rámci programu Interreg 
Rakousko – Česká republika. Projekt hodnotí dopad klimatické 
změny na vodní zdroje v  povodí Dyje. Na řešení se dále podílí 
Technische Universität Wien, Český hydrometeorologický ústav, 
Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik, Ústav výzku-
mu globální změny AV ČR, v. v. i., a Povodí Moravy, s. p.

Další z mezinárodních projektů je zaměřen na Gruzii pod názvem 
Elaboration of Legal and Institutional Framework for Multi-ha-
zard Early Warning System and Climate Information. Projekt je 
řešen ve spolupráci s Ústavem výzkumu globální změny AV ČR, 
v. v. i., a firmou Dekonta, a. s., a je financován z prostředků UNDP.

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.  v.  i., je 
členem skupiny NORMAN (NORMAN – Network of reference la-
boratories, research centres and related organisations for mo-
nitoring of emerging environmental substances), což je asoci-
ace referenčních laboratoří, výzkumných center a  podobných 
organizací zabývajících se monitoringem nových polutantů 
v  životním prostředí. Sdružuje instituce z  mnoha zemí Evropy, 
ale i mimo ni. Jejím cílem je poskytnout prostor a příležitost pro 
výměnu informací a  dat mezi odborníky a  také harmonizace 
metod používaných pro stanovení nových polutantů v různých 
zemích tak, aby bylo umožněno lepší hodnocení jejich výsky-
tu, chování a s tím spojených rizik. Podporuje setkávání a spo-
lupráci výzkumných týmů na mezinárodním poli. V roce 2020 
byl VÚV TGM zapojen do mezinárodní studie monitoringu ko-
ronaviru SARS-CoV-2 v odpadních vodách za účelem sběru dat 
a  optimalizace metodiky s  vizí dalšího využití těchto poznatků 
např. pro systém včasného varování před nastupující epidemií. 
V rámci členství v asociaci NORMAN bylo v roce 2020 plánováno 

zapojení do mezilaboratorního porovnání v  oblasti necílené 
analýzy pomocí kapalinové chromatografie s  hmotnostním 
spektrometrem. Tato aktivita však byla z důvodu epidemiologic-
kých omezení přesunuta na rok 2021.

V  rámci projektu „Spolupráce na hraničních vodách s  Rakous-
kem“ jsou zajišťovány úkoly související s  jakostí vody, které vy-
plynuly ze zasedání Česko-rakouské komise pro hraniční vody. 
Součástí úkolu je zajištění a hodnocení rozsáhlého monitoringu 
jakosti vody hraničních toků, jeho hodnocení s ohledem na ná-
rodní odlišnosti a řešení problémů s mimořádným znečištěním, 
ovlivňujícím jakost vod sousedících států. Průkaznost analytic-
kých dat laboratoří provádějících monitoring na hraničních to-
cích je kontrolována organizací mezinárodního mezilaborator-
ního porovnání.

Projekt Rainman (Interreg Central Europe) se zabýval povodně-
mi z přívalových srážek a skončil v červnu 2020. Byly hledány po-
stupy, jak účinně předcházet možným následkům na zdraví, ži-
votech a majetku v postižených oblastech. Na čtyřech pilotních 
oblastech v Jihočeském kraji byly některé z navržených postupů 
testovány.

Pracovníci brněnské pobočky se podíleli na mezinárodní vý-
zkumné aktivitě „Společný průzkum Dunaje  4” (Joint Danube 
Survey 4, JDS4, www.danubesurvey.org/jds4/), která se konala 
ve 13 zemích povodí Dunaje včetně České republiky a byla ofi-
ciálně zahájena Dnem Dunaje 29. 6. 2019. Hlavním účelem spo-
lečných průzkumů Dunaje je zajistit v krátkém časovém obdo-
bí spolehlivé a vzájemně porovnatelné informace o vybraných 
ukazatelích kvality vody a stavu ekosystémů řeky Dunaje včetně 
jeho hlavních přítoků. Předchozí společné dunajské průzkumy 
se uskutečnily v  letech 2001, 2007 a  2013. Vlastní průběh JDS 
koordinuje sekretariát Mezinárodní komise pro ochranu Dunaje 
(MKOD). Výsledky a dílčí závěrečné zprávy byly průběžně dokon-
čovány během celého roku 2020, zveřejnění výsledků je pláno-
váno na rok 2021.

Česko-rakouské projekty Dyje-Thaya a ProFor byly sice oficiálně 
ukončeny, pokračuje však neformální spolupráce se zahranič-
ními odborníky, a  to formou konzultací k  tématům z  vodního 
hospodářství dle potřeby, např. ke zkušenosti s provozem verti-
kálních filtrů umělých mokřadů nebo k legislativnímu rámci pro 
recyklaci vod.

Mezi další mezinárodní spolupráce lze zařadit: 

 — MN20 Sustainable Plastic Recycling in Mongolia

 — projekt Interreg „Podpora přirozeného prostředí a výskytu 
perlorodky říční (Margaritifera margaritifera) v povodí 
Malše“ (ATCZ37 Malsemuschel, 2017–2021), jehož partnery 
jsou Ministerstvo životního prostředí ČR, Agentura ochrany 
přírody a krajiny ČR, VÚV TGM, Jihočeský kraj a Amt der 
Oberösterreichischen Landesregierung ve spolupráci 
s Technische Büro für Gewässerökologie Blattfisch



29

 — projekt Interreg „Dyje2020/Thaya2020“, jehož partnery 
jsou významné vodohospodářské instituce (povodí 
Moravy, s. p., ViaDonau), oba národní parky (NP Thayatal, 
NP Podyjí) a orgány ochrany, obecným hlavním cílem 
projektu je tvorba přeshraničních strategií, koncepcí 
a dílčích metodických dokumentů

 — projekt Interreg „Historické využití území a jeho význam 
pro budoucí ochranu významných druhů podél bavorsko-
-české hranice“, jehož partnery jsou Přírodovědecká 
fakulta Univerzity Karlovy (Česká republika), VÚV TGM 
(Česká republika), BUND Naturschutz in Bayern (Bavorsko), 
Fakulta biologie a preklinické medicíny Univerzity v Řezně 
(Bavorsko) a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (Česká 
republika)

Prezentace na mezinárodních 
setkáních odborníků

Pandemie koronaviru v roce 2020 ovlivnila podmínky pro pořá-
dání vědeckých konferencí. Prostor pro výměnu zkušeností na 
mezinárodním poli byl v tomto roce zásadně omezen. Přesto za-
městnanci VÚV TGM přednesli na mezinárodních konferencích 
14 příspěvků formou přednášek, příspěvků ve sborníku či plaká-
tových sdělení. Mezi tyto konference patřily např.:

 — ResiBil – Bilance vodních zdrojů ve východní části 
česko-saského pohraničí a hodnocení možnosti jejich 
dlouhodobého užívání. Geologie a hydrogeologie 
česko-saské křídové pánve mezi Krušnými horami 
a Ještědem

 — Závěrečná konference projektu ResiBil – Podzemní vodní 
zdroje v česko-saském pohraničí a jejich odolnost ke 
klimatické změně (on-line)

 — Science and Management of Intermittent Rivers and 
Ephemeral Streams, final meeting

Významná tuzemská setkání 
odborníků

Také pořádání vědeckých setkání v  rámci České republiky bylo 
v  roce 2020 poznamenáno koronavirovou pandemií. Během 
tohoto v mnoha ohledech výjimečného roku zaměstnanci VÚV 
TGM organizovali šest konferencí, seminářů či workshopů, pří-
padně spolupracovali na jejich přípravě, kde pak přednesli osm 
příspěvků formou přednášek, prezentací či plakátových sdělení. 
Byla to např.:

 — Vodárenská biologie 2020

 — VITATOX 2020

 — Lesnické meliorace a změny vodního režimu v lesích

 — Diskuzní seminář Vysychání toků a biodiverzita tekoucích 
vod: vliv přírodních podmínek a antropogenních zásahů

 — Rybníky 2020

Mezi akcemi, které uspořádali zaměstnanci VÚV TGM, byl i on-line 
workshop určený pro zejména pražskou odbornou veřejnost, na 
němž byly prezentovány výsledky projektu „Analýza adaptač-
ních opatření ke zmírnění dopadů změny klimatu a urbanizace 
na vodní režim v  oblasti vnější Prahy”, spolu s  ČZÚ se podíleli 
na pořádání konference Rybníky 2020. V Potštejně se uskutečnil 
workshop na téma Možnosti využití věžových vodojemů.
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DALŠÍ A JINÁ ČINNOST

Podpora výkonu státní správy
Jedná se o  dlouhodobý úkol zadaný Ministerstvem životního 
prostředí, který se aktualizuje na základě potřeb definovaných 
v tzv. úkolových listech. V roce 2020 bylo řešeno 30 dílčích úko-
lů zaměřených zejména na odbornou podporu implementace 
vybraných směrnic EU, mezinárodní spolupráci v  oblasti vod 
a dále na informační a odbornou podporu MŽP jakožto ústřed-
ního vodoprávního úřadu. 27 úkolů bylo zaměřeno na podpo-
ru Sekce technické ochrany MŽP a  tři úkoly na podporu Sekce 
ochrany přírody a  krajiny. Hlavními okruhy, které jsou v  rámci 
této činnosti řešeny, jsou zajištění odborné podpory při  mezi-
národní spolupráci ČR v oblasti vod, evidence a zpřístupňování 
vodohospodářských dat a  informací, zejména ve vazbě na ná-
rodní a evropské předpisy, podpora implementace evropských 
předpisů včetně reportingu, zajištění radiační monitorovací sítě 
a analýzy užívání a jakosti vod a příprava podkladů pro Zprávu 
o stavu vodního hospodářství v České republice. Kromě těchto 
stabilních aktivit jsou plněny i  další úkoly vyplývající z  aktuál-
ních potřeb MŽP. V roce 2020 tak byl nově realizován úkol zamě-
řený na výběr profilů monitoringu evropsky významných lokalit 
s předměty ochrany s vazbou na vody pro potřeby hodnocení 
jejich stavu podle rámcové směrnice o vodách.

Mezinárodní spolupráce v oblasti vod, 
implementace evropských předpisů včetně 
reportingu

V této oblasti byla poskytována podpora při implementaci směr-
nic EU nebo při koordinaci procesu plánování v oblasti vod. Jed-
nalo se například o metodickou podporu pro hodnocení trendů 
koncentrací chemických a fyzikálně-chemických ukazatelů che-
mického a ekologického stavu povrchových vod. 

Součástí této činnosti byla i účast na on-line jednáních pracov-
ních skupin EU WG Groundwater, WG Chemicals, WG Flood, WG 
ECOSTAT, Nitrátového výboru a na jiných setkáních expertů EU. 
Pracovníci VÚV TGM se i v době pandemických omezení podíleli 
na činnosti pracovních skupin a skupin expertů mezinárodních 
komisí na ochranu Labe, Dunaje i Odry či na aktivitách Stálého 
výboru Sasko, Stálého výboru Bavorsko, Česko-německé komise 
pro hraniční vody či komisí pro hraniční vody s Polskem, Rakous-
kem a Slovenskem. Většina jednání proběhla v roce 2020 on-line, 
což byla v  loňském roce jedna z  výzev, kterým museli členové 
mezinárodních komisí čelit.

Evidence a zpřístupňování 
vodohospodářských dat a informací

Shromažďování, zpracování a zpřístupnění vodohospodářských 
dat široké veřejnosti patří k  základním úlohám veřejné správy. 
VÚV TGM poskytuje MŽP podporu zejména při sběru dat podle 
§ 21 vodního zákona, zpracování podkladů pro souhrnnou vod-
ní bilanci podle § 22 vodního zákona, při zpracování souhrnných 
informací o  vodách České republiky, poskytování webových 
služeb pro informování veřejnosti o  jednotlivých aktivitách ve 
dvojjazyčné verzi, včetně zpracování odborných textů umístě-
ných na web, aktualizaci údajů a  informační podpoře systému 
pro správu, při aktualizaci a sdílení dat z ochranných pásem vod-
ních zdrojů (OPVZ). VÚV TGM se dlouhodobě podílí na zajištění 
informační podpory výkonu veřejné správy a  plnění informač-
ních povinností rezortu životního prostředí v  oblasti ochrany 
vod a vodního hospodářství, a to zejména na vedení a aktualiza-
ci deseti vybraných evidencí ISVS VODA definovaných vyhláškou 
č. 252/2013 Sb., o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových 
a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předává-
ní těchto údajů do informačních systémů veřejné správy.

Zajištění Radiační monitorovací sítě

VÚV TGM zajišťuje ve spolupráci se státními podniky Povodí 
v souladu s usnesením vlády České republiky ze dne 12. dubna 
2006 č. 388 a usnesením vlády České republiky ze dne 13. čer-
vence 2011 č. 522 (příloha 1) plnění Rámcové smlouvy o činnosti 
složek celostátní radiační monitorovací sítě. VÚV TGM se podílí 
na zajištění činnosti stálé a pohotovostní složky RMS a předává 
získaná data do informačního systému (IS). RMS provádí činnosti 
při monitorování v normálním režimu a při monitorování v ha-
varijním režimu, tj. při monitorování za radiační mimořádné si-
tuace, a pokračuje v činnostech po vyhlášení havarijního režimu 
Krizovým štábem SÚJB podle jeho pokynů.

Vyhodnocení vlivu splouvání Ploučnice 
a hodnocení migrační prostupnosti

Tyto úkoly na podporu Sekce ochrany přírody a krajiny navazo-
valy na aktivity z roku 2019. Cílem prací na Ploučnici v roce 2020 
bylo dokončit vyhodnocení možného vlivu nadměrné zátěže na 
EVL Horní Ploučnice a  ověření použitelnosti navržených meto-
dik hodnocení za současného stavu vodáckého využívání řeky. 
V  rámci hodnocení migrační prostupnosti byly připraveny dal-
ší podklady pro plnění Koncepce zprůchodňování říční sítě ČR, 
která vymezuje prioritní vodní toky na území ČR z hlediska mi-
grační prostupnosti pro vodní živočichy a stanoví cíle a opatření 
v této oblasti.
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Poradenská a expertní činnost
Posudková a  poradenská činnost je významnou formou pří-
mého uplatnění výsledků výzkumu. V roce 2020 byla v odboru 
hydrauliky, hydrologie a hydrogeologie vypracována mimo jiné 
studie možnosti jímání podzemních vod v okolí Mladé Boleslavi 
nebo znalecký posudek k  rebilanci stavu podzemní vody v šir-
ším okolí podniku OLMA, VÚV TGM také zajistil pro městskou 
část Praha 4 studii vodních zdrojů pro koupaliště Lhotka a pro 
město Říčany posouzení možnosti využívání podzemních vod 
v lokalitě Kolovratská.

Odbor analýz a hodnocení složek životního prostředí se podílel 
na podpoře výkonu státní správy projektem Ministerstva život-
ního prostředí „Spolupráce na hraničních vodách s Rakouskem“, 
zajištěna byla činnost experta pro jakost vody v Česko-rakouské 
komisi hraničních vod. 

Pracoviště se podílí na činnosti celostátní Radiační monitoro-
vací sítě, která pro Státní úřad pro jadernou bezpečnost zajiš-
ťuje monitorování radiační situace. V rámci expertní činnosti se 
jeho pracovníci podíleli na hodnocení vlivů jaderných zdrojů na 
hydrosféru, konkrétně na projektech „Monitoring řeky Jihlavy 
v okolí JE Dukovany (EDU)“ a „Hodnocení změn režimu a jakosti 
vod v areálu JE Temelín“.

Pro ASLAB, Středisko pro posuzování způsobilosti laborato-
ří, pravidelně zajišťuje technickou přípravu zkoušení způsobilos-
ti laboratoří.

Odbor se významně podílel také na smluvní analýze chemic-
kých, mikrobiologických, hydrobiologických a  radiologických 
ukazatelů ve vzorcích pro ostatní řešitele z  VÚV TGM i  exter-
ní zákazníky v  rámci dalších zakázek a  objednávek. Pracovníci 
odboru jsou aktivními členy komisí TNK 104 Kvalita vod a Česká 
agentura pro standardizaci (ÚNMZ), kde pracují na posuzování 
návrhů norem.

Ostatní
Významnou součástí činnosti ústavu je též spolupráce s vysoký-
mi školami. Pracovníci ústavu jsou činní především na Fakultě 
životního prostředí ČZU, Přírodovědecké fakultě UK, Masaryko-
vy univerzity a Ostravské univerzity, na Fakultě stavební Masary-
kovy univerzity a dále na Filozofické fakultě Karlovy univerzity. 
Spolupráce pokračovala v roce 2020 i na Mendelově univerzitě.

Zaměstnanci VÚV TGM se zapojují rovněž do vedení a oponen-
tur studentských prací, například na Fakultě aplikované ekolo-
gie ČZU nebo na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. 
V roce 2020 také spolupracovali s řešiteli z PřF MUNI na projek-
tu „Vysychání toků a biodiverzita tekoucích vod: vliv přírodních 
podmínek a antropogenních zásahů” financovaném z prostřed-
ků TA ČR.
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SEZNAM ZAKÁZEK

Název zakázky Zodpovědný řešitel Zadavatel

Vodní systémy a vodní hospodářství v ČR v podmínkách změny klimatu – Centrum Voda Ing. Petr Březina TA ČR

Odbor hydrauliky, hydrologie a hydrogeologie

Aktualizace národních plánů povodí RNDr. H. Prchalová VRV, a. s.

Analýza adaptačních opatření ke zmírnění dopadů změny klimatu a urbanizace 
na vodní režim v oblasti vnější Prahy Ing. A. Hrabánková Magistrát hl. m. Prahy

Cíl 3 – přeshraniční spolupráce Sasko – ČR RESIBIL, Bilance vodních zdrojů ve východní části 
česko-saského pohraničí a možnosti jejich dlouhodobého užívání doc. RNDr. Z. Hrkal, CSc. Sächsisches Landasamt 

für Umwelt

Elaboration of Legal and Institutional Framework for Multihazard Early Warning System and 
Climate Information (UNDP – Gruzie) Ing. P. Balvín ÚVGZ AV

Fyzikální model – Posouzení záměru Trojská kotlina Ing. J. Hlom IPR PRAHA

Hydrogeologický a hydrologický monitoring širšího okolí NJZ EDU pro rok 2020 Mgr. D. Rozman ÚJV Řež, a. s.

Hydrologické modelování pro útvary povrchových vod Ing. A. Vizina, Ph.D. ČZÚ

Hydrologické posouzení k územní studii propojení a rozvoje lyžařských areálů Studenov 
a Horní Domky Ing. A. Vizina, Ph.D. Město Rokytnice nad 

Jizerou

Interreg heavy rain risk management RAINMAN Ing. P. Balvín Sächsisches Landasamt 
für Umwelt

Kalibrace vodoměrných vrtulí pro ČHMÚ Ing. A. Trávníčková ČHMÚ

Meziboří doc. RNDr. Z. Hrkal, CSc. Státní fond životního 
prostředí ČR

Modernizace rejd PK Modřany – fyzikální model Ing. J. Hlom Povodí Vltavy, s. p.

Plnění podmínky č. 16 ETE 3,4 – monitoring podzemních vod RNDr. J. V. Datel, Ph.D. ČEZ, a. s.

Podpora činností v procesu plánování v oblasti vod RNDr. H. Prchalová MŽP

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

Mgr. P. Treml TA ČR

Podzemní vody do PDP Moravy a PDP Dyje 2021–2027 RNDr. H. Prchalová Povodí Moravy, s. p.

Potenciál a rizika závlah na území ČR v měnícím se klimatu Ing. A. Vizina, Ph.D. TA ČR

Potenciál využití suchých nádrží v rámci hospodaření s vodou v krajině Ing. P. Balvín TA ČR

Povodí Ohře – střední scénář klimatické změny Ing. A. Vizina, Ph.D. Povodí Ohře, s. p.

Predikce, hodnocení a výzkum citlivosti vybraných systémů, vlivu sucha a změny klimatu 
v Česku Ing. A. Vizina, Ph.D. TA ČR

Projekt Elberegime2100 – Czech Part of Elbe Catchment Ing. R. Kožín Bfg -Bundesanstalt fur 
Gewassekunde
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Název zakázky Zodpovědný řešitel Zadavatel

Projekt Nitrátová směrnice – monitoring vod na období 2018–2021 Ing. A. Hrabánková Mze

Provoz operativního monitoringu hydrologického režimu v zájmovém prostředí 
(VD Šanov, VD Senomaty) Ing. L. Kašpárek, CSc. Povodí Vltavy, s. p.

Revize vymezení zranitelných oblastí pro nitrátovou směrnici včetně podpory reportingu Ing. A. Hrabánková MŹP

Řízená dotace podzemních vod jako nástroj k omezení dopadů sucha v ČR RNDr. J. V. Datel, Ph.D. TA ČR

Sledování a vyhodnocení výparu z vodní hladiny a dalších meteorologických veličin 
plovoucím výparoměrem na nádrži Zaječice Ing. A. Beran, Ph.D. Povodí Ohře, s. p.

SUCHO 2019 – podpora výkonu státní správy v oblasti voda Ing. A. Vizina, Ph.D. MŽP

VD Šanov, VD Senomaty – posouzení hydrologických dat a operací Ing. L. Kašpárek, CSc. Povodí Vltavy, s. p.

Vliv malých vodních nádrží na hladinu podzemních vod a celkovou hydrologickou bilanci 
s důrazem na suchá období jako závazné parametry řešení Ing. A. Beran, Ph.D. TA ČR

Vyhodnocení rizika a návrh opatření pro prevenci vzniku a šíření přírodních požárů 
v bezprostředním okolí povrchových zdrojů pitné vody včetně zohlednění důsledků změny Ing. A. Vizina, Ph.D. MV

Vyhodnocení významnosti starých kontaminovaných míst pro povrchové vody, zpracování 
předběžných přehledů významných problémů a zpracování obsahové části kapitol 
a podkapitol pro Plán dílčího povodí Horní Vltavy, Berounky, Dolní Vltavy a ostatních přítoků

RNDr. H. Prchalová Sweco Hydroprojekt a.s.

Vývoj metod a přístrojů pro zpřesnění celoroční bilance výparů Ing. R. Kožín TA ČR

Vývoj nástroje pro identifikaci hlavních rizik hospodaření s vodními zdroji v povodí Dyje 
a metodika jejich systémového řešení v podmínkách měnícího se klimatu Ing. A. Vizina, Ph.D. TA ČR

Zadržování vody v krajině pomocí umělé infiltrace jako nástroj v boji proti suchu doc. RNDr. Z. Hrkal, CSc. TA ČR

Zhodnocení potenciálu břehové infiltrace na lokalitě Ivančice doc. RNDr. Z. Hrkal, CSc. Svazek vodovodů 
a kanalizací Ivančice

Změny odtoků z povodí a změny ukazatelů sucha Ing. A. Vizina, Ph.D. ČZÚ

Znalecký posudek – rozšíření ochranného pásma Mgr. P. Eckhardt OLMA, a. s.

Zpracování nezbytných podkladů potřebných pro naplnění podmínek ze závazného 
stanoviska EIA vydaného MŽP pod č. 80896/ENV/15 Ing. A. Hrabánková ÚJV Řež, a. s.

Zpracování podkladů a návrhu „Plánu dílčího povodí Horního a středního Labe a Plánu dílčího 
povodí Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry“ (III. etapa) RNDr. H. Prchalová VRV, a. s.

Zpracování vybraných kapitol PDP Ohře, Dolního Labe a ostatních přítoků Labe (2021–2027) RNDr. H. Prchalová Povodí Ohře, s. p.

Odbor analýz a hodnocení složek životního prostředí

Analýza vzorků surové a odpadní vody na stanovení objemové aktivity tritia JETE Ing. B. Sedlářová ČEZ, a. s.

Hodnocení změn režimu a jakosti podzemních vod v JE Temelín RNDr. D. Marešová, Ph.D. ČEZ, a. s.

Inovativní metody detekce ultranízkých koncentrací radionuklidů k hodnocení zranitelnosti 
zdrojů pitné vody při jaderné havárii Ing. E. Juranová MV

Koncepce nového systému modelování šíření umělých radionuklidů v hydrosféře včetně 
asimilace dat pro potřeby státu při běžném provozu JEZ I i jeho havárii s dopadem na okolí Ing. E. Juranová TA ČR
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Název zakázky Zodpovědný řešitel Zadavatel

LR-stanovení drog v povrchových vodách Ing. V. Očenášková Povodí Labe, s. p.

LR-stanovení tritia v povrchových vodách Ing. B. Sedlářová Povodí Labe, s. p.

Monitoring řeky Jihlavy v okolí JE Dukovany (EDU) RNDr. H. Mlejnková, Ph.D. ČEZ, a. s.

Monitorování radiační situace na území ČR Ing. B. Sedlářová SÚJB

Nové postupy úpravy a stabilizace čistírenských kalů z malých komunálních zdrojů Ing. J. Kratina, Ph.D. TA ČR

Obsah radioaktivních látek ve vodní nádrži – Orlík RNDr. D. Marešová, Ph.D. Povodí Vltavy, s. p.

Radiační monitorovací síť MMKV Ing. B. Sedlářová MŽP

Stanovení objemové aktivity tritia ve vzorcích povrchových vod ovlivněných 
a neovlivněných výpustmi tritiových odpadních vod z JE Temelín Ing. B. Sedlářová Povodí Vltavy, s. p.

Odbor ochrany vod a informatiky

Aktualizace pásem ochranných zdrojů Ing. H. Nováková, Ph.D. MŽP

Bilance, kontrola a hodnocení v oblasti ochrany množství a jakosti vod Ing. J. Dlabal MŽP

Datová podpora výkonu státní správy v oblasti vodního hospodářství a příprava 
kartografických výstupů Ing. T. Fojtík MŽP

Dopady emisí z atmosférické depozice na vodní prostředí v modelových povodích 
se zohledněním klimatických podmínek Mgr. S. Semerádová TA ČR

Podklady pro hodnocení podle čl. 15 Směrnice 2000/60/ES Ing. P. Vyskoč MŽP

Podpora účasti ČR v aktivitách Mezinárodní komise pro ochranu Labe (MKOL) Ing. M. Kalinová MŽP

Podpora účasti ČR v aktivitách Stálého výboru Sasko a Stálého výboru 
Bavorsko Česko-německé komise Ing. M. Kalinová MŽP

Reporting emisí do vodního hospodářství Mgr. S. Semerádová MŽP

Reporting koupacích vod – aktualizace vymezení Ing. T. Fojtík MŽP

Souhrnné vyhodnocení výsledků vodohospodářské bilance současného a výhledového stavu 
množství povrchových vod v dílčích povodích Horní Vltavy a ostatních přítoků Dunaje Ing. P. Vyskoč Povodí Vltavy, s. p.

Spolupráce na hraničních vodách s Rakouskem RNDr. H. Mlejnková, Ph.D. MŽP

VH bilance současného stavu množství povrchových vod v dílčím povodí Berounky 
nad bilančně napjatým profilem Svahy Třebel na Kosovém potoce Ing. P. Vyskoč Povodí Vltavy, s. p.

Vodohospodářské a vodárenské soustavy a preventivní opatření ke snížení rizik 
při zásobování pitnou vodou Ing. P. Vyskoč MV

Využití metod dálkového průzkumu Země pro monitoring stavu a kvality koupacích míst v ČR Ing. V. Maťašovská TA ČR

Zpráva o stavu vodního hospodářství ČR – komplexní příprava podkladů v oblasti zajišťování MŽP Ing. J. Dlabal MŽP

Odbor technologie vody a odpadů

Akreditovaný odběr a analýzy směsných 24hodinových vzorků odpadních vod z ČOV Ing. A. Kólová ÚJV Řež, a. s.
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Název zakázky Zodpovědný řešitel Zadavatel

Centrum environmentálního výzkumu: Odpadové a oběhové hospodářství 
a environmentální bezpečnost Ing. M. Váňa CENIA, česká inform.

agentura ŽP, s. p. o.

Centrum pro krajinu a biodiverzitu RNDr. J. Fuksa, CSc. TA ČR

Odpady a předcházení jejich vzniku – praktické postupy a činnosti při realizaci závazků 
krajského Plánu odpadového hospodářství hlavního města Prahy Ing. D. Vološinová Magistrát hl. m. Prahy

Reporting dle čl. 15 a čl. 17 Směrnice Rady č. 91/271/EHS Ing. J. Čejková MŽP

Rozbor složení směsného komunálního odpadu Ing. D. Vološinová Pražské služby, a. s.

Technologie separace specifických polutantů ze srážkových vod Ing. M. Váňa TA ČR

Udržitelná recyklace plastů v Mongolsku (Sustainable Plastic Recycling in Mongolia) Ing. D. Vološinová Caritas Czech Republic

Pobočka Brno

Analýza stavu a návrhy opatření pro zajištění příznivého stavu vodních toků 
na území KRNAP a jeho OP Mgr. P. Štěpánková, Ph.D. VRV, a. s.

Automatizace systémů závlah odpadními vodami a její přínosy při minimalizaci rizik 
spojených s šířením specifických polutantů do životního prostředí Ing. M. Mrvová TA ČR

Evidence záplavových území a jejich dokumentace Ing. M. Dzuráková MŽP

Historické vodohospodářské objekty, jejich hodnota, funkce a význam pro současnou dobu Ing. M. Dzuráková MK

Interkalibrace pro hodnocení biologických složek RNDr. D. Němejcová MŽP

Monitoring vplyvov rýchlostnej cesty R2 Kriváň – Lovinobaňa, Tomášovce na životné 
prostredie – monitoring biologických prvkov kvality povrchových vôd RNDr. D. Němejcová

HBH Projekt, s. r. o., 
organiz. zložka 
Slovensko

Monitoring vplyvov rýchlostnej cesty R4 Prešov – severný obchvat na životné prostriedie – 
povrchové vody – biologické prvky kvality počas výstavby a počas prevádzky RNDr. D. Němejcová AQUATEST, a. s.

Návrh efektivního postupu monitoringu, diagnostiky a údržby k zajištění vodohospodářských 
funkcí vodních nádrží Ing. K. Drbal, Ph.D. Magistrát hl. m. Prahy

Návrh možných opatření ke zlepšení stavu vodních útvarů a snížení povodňových rizik včetně 
jejich významu, efektivnosti a synergie Mgr. P. Štěpánková, Ph.D. TA ČR

Odborná podpora při vyhodnocování a zvládání povodňových rizik Ing. K. Drbal, Ph.D. MŽP

Podpora účasti ČR v aktivititách Mezinárodní komise pro ochranu Dunaje (MKOD) Ing. S. Juráň MŽP

Predikce možného výskytu nebezpečných chemických látek při haváriích a povodních, 
riziko úniku látek Ing. S. Juráň Magistrát hl. m. Prahy

Reporting dle čl. 15 směrnice 2007/60/ES Mgr. P. Štěpánková, Ph.D. MŽP

Spolupráce na hraničních vodách se Slovenskou republikou Ing. S. Juráň MŽP

SUCHO_Záchrana povodňových dat Ing. K. Drbal, Ph.D. MŽP

Vysychání toků a biodiverzita tekoucích vod: Vliv přírodních podmínek a antropogenních zásahů Mgr. M. Straka, Ph.D. TA ČR

Závlahy – znovuobjevované dědictví, jejich dokumentace a popularizace Ing. M. Rozkošný, Ph.D. MK
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Název zakázky Zodpovědný řešitel Zadavatel

Pobočka Ostrava

ČISTÁ VODA – ZDRAVÉ MĚSTO – Cizorodé látky ve vodách podzemních, povrchových 
a odpadních jako důsledek lidské činnosti RNDr. P. Soldán, Ph.D. Magistrát hl. m. Prahy

Hodnocení stavu útvarů povrchových vod v povodí Moravy 2016–2018 Ing. T. Mičaník, Ph.D. Povodí Moravy, s. p.

Hybridní plazmochemická oxidace pro pokročilou dekontaminaci mikropolutantů 
a dezinfekci odpadních vod Mgr. P. Kovaláková, Ph.D. TA ČR

Jednorázový monitoring výskytu vodních makrofyt v drobných vodních tocích 
na území hl. m. Prahy Mgr. P. Kožený Odbor ochrany 

prostředí MHMP

Odborná podpora legislativních předpisů v rámci vodního hospodářství Ing. T. Mičaník, Ph.D. MŽP

Odborná podpora monitoringu a hodnocení stavu povrchových a podzemních vod Ing. M. Durčák MŽP

Odpady Ing. D. Vološinová Magistrát hl. m. Prahy

Podpora účasti ČR v aktivititách Mezinárodní komise pro ochranu Odry před znečištěním 
(MKOOpZ) Ing. M. Durčák MŽP

Spolupráce na hraničních vodách s Polskem Ing. M. Durčák MŽP

Studie vnosu pesticidů a dalších mikropolutantů do vodárenských nádrží 
v povodí Moravy a Dyje Ing. T. Mičaník, Ph.D. TA ČR

Věžové vodojemy – identifikace, dokumentace, prezentace, nové využití Ing. R. Kořínek, Ph.D. Ministerstvo kultury

Odbor aplikované ekologie

Analýza množství vypouštěných odpadních vod na území hl. m. Prahy a jejich vliv 
na průtoky v recipientech Mgr. P. Rosendorf Odbor ochrany 

prostředí MHMP

Biologický monitoring stavby „Smržovka, jez Frýdlant, rybí přechod“ Ing. M. Barankiewicz HBAPS, s. r. o.

Dyje 2020-THAYA 2020 Ing. J. Musil, Ph.D. Povodí Moravy, s. p.

Historické využití území a jeho význam pro budoucí ochranu významných druhů 
podél bavorsko-české hranice Ing. V. Kladivová

Bavorské státní 
ministerstvo 
hospodářství a médií, 
energie a technologií

Hydraulický, hydromorfologický a biologický průzkum změn experimentálních 
výhonů v roce 2020 Mgr. E. Bouše Ředitelství vodních 

cest ČR

Hydromorfologie Mgr. P. Kožený MŽP

Interreg V-A Rakousko – Česká republika – Malsemuschel – Podpora přirozeného prostředí 
a výskytu perlorodky říční v povodí Malše Ing. V. Kladivová MŽP

Metodika hodnocení stavu chráněných území vymezených dle Rámcové směrnice 
o vodách pro ochranu stanovišť nebo druhů Mgr. P. Rosendorf TA ČR

Monitoring a mapování vybraných druhů rostlin a živočichů a inventarizace MZCHÚ 
v národně významných územích v České republice _ část 2 Ing. J. Musil, Ph.D. AOPK ČR

Monitoring a mapování vybraných druhů rostlin a živočichů a inventarizace MZCHÚ 
v národně významných územích v České republice_ část 4 Ing. J. Musil, Ph.D. AOPK ČR
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Název zakázky Zodpovědný řešitel Zadavatel

Monitoring populace lososa obecného v EVL Horní Kamenice Ing. J. Musil, Ph.D. AOPK ČR

Monitoring RP Přepeře-Jizera, ř. km 76,456 Ing. J. Musil, Ph.D. MŽP

Odborná studie – zajištění řádného managementu s úhořem říčním Ing. T. Barteková Mze

Odlovy ryb na VN Skalka Ing. J. Musil, Ph.D. Povodí Ohře, s. p.

Ochrana kritické infrastruktury – vodního zdroje Želivka – před účinky PPCP a pesticidů 
v podmínkách dlouhodobého sucha Mgr. P. Rosendorf MV

Podpora vegetace vodních makrofyt v drobných tocích Prahy Mgr. P. Kožený Odbor ochrany 
prostředí MHMP

Posílení a ochrana populace perlorodky říční v NP Šumava RNDr. Z. Hořická, Ph.D. Beleco, z. s.

Predikce nebezpečnosti nepůvodních ryb a raků a optimalizace eradikačních metod 
invazních druhů RNDr. J. Svobodová TA ČR

Příprava projektu_Management a ochrana prioritního druhu raka kamenáče – realizace 
komplexní ochrany v evropsky významných lokalitách středních Čech Mgr. P. Kožený MŽP

Rekonstrukce balvanitého skluzu na Šporce ve Skalici u č. p. 329 – monitoring RP Ing. J. Musil, Ph.D. Povodí Ohře, s. p.

Rekreační potenciál vody v Praze – stav a výhledy Mgr. P. Rosendorf Magistrát hl. m. Prahy

Rybí přechod Vilémov – monitoring migrací ryb Ing. J. Musil, Ph.D. REKO PRAHA, a. s.

Testování modelových typů revitalizačních opatření Mgr. E. Bouše TA ČR

VT Rolava – revitalizace 2 stupňů v Nové Roli – monitoring RP Ing. J. Musil, Ph.D. Povodí Ohře, s. p.

Výběr profilů monitoringu evropsky významných lokalit s předměty ochrany s vazbou 
na vody pro potřeby hodnocení jejich stavu podle Rámcové směrnice o vodách RNDr. H. Janovská MŽP

Vyhodnocení vlivu splouvání Ploučnice a návrh případných podmínek regulace Mgr. A. Kladivová MŽP

Zpracování odborného ichtyologického průzkumu toku Jizery v úseku 
Malá Skála-Dolánky u Turnova Ing. J. Musil, Ph.D. AOPK ČR
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ANOTACE PROJEKTŮ

Název:
Vodní systémy a vodní hospodářství v ČR v podmínkách změny 
klimatu – Centrum Voda

Zadavatel:
TAČR

Doba řešení:
2020–2026

Partneři:
Český hydrometeorologický ústav,
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky,
České vysoké učení technické v Praze, fakulta stavební,
Česká zemědělská univerzita v Praze,
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.,
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze,
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné 
zahradnictví, v. v. i.

Řešitelé:
Ing. Petr Březina, Ing. Petr Vyskoč, 
Mgr. Pavla Štěpánková Ph.D., Ing. Anna Hrabánková, 
Ing. Miroslav Váňa, Mgr. Silvie Semerádová
Mgr. Pavel Rosendorf, a kolektiv

Popis:
Cílem projektu je, pomocí činností výzkumného centra „Voda“, 
přispět k lepšímu poznání v oblastech:

 — budoucích požadavků na vodu v podmínkách a) změny 
klimatu i b) touto změnou vyvolaných modifikací 
společnosti,

 — porovnání budoucích požadavků na vodu s množstvím 
disponibilní vody ovlivněným klimatickou změnou a určení 
deficitních území,

 — vlivu klimatické změny na ekosystémy, vlivu pokračujícího 
antropogenního ovlivnění vodního a na vodu vázaného 
prostředí,

 — vstupů, množství, cest a vlivu znečištění v aktuálních 
ukazatelích způsobujících nedosažení dobrého stavu vod,

 — snižování množství a míry znečištění v průmyslových 
odpadních vodách.

Pomocí nových poznatků, zjištěných v  rámci činnosti centra 
a pomocí jejich šíření bude možné přispět k větší resilienci spo-
lečnosti následujícími způsoby:

 — přípravou adaptačních i mitigačních opatření, posouzením 
jejich účinnosti a to jednotlivě, v rámci jejich soustav 
i v rámci zapojení více jejich druhů,

 — optimalizací jejich návrhu z hlediska jejich účinnosti 
i ekonomické efektivnosti,

 — zlepšením, případně alespoň zachováním dobrého stavu 
složek životního prostředí v podmínkách změny klimatu.

Projekt zajistí řešení aktuálních dlouhodobých výzkumných 
úkolů, které vyžadují potřebný čas a kapacity. Projekt je zamě-
řen zvláště na problematiku vodního hospodářství, sucha, zmír-
ňování jeho dopadů na lidská sídla, přírodu a zásobování obyva-
telstva vodou. Klade si za cíl, stát se ve své oblasti významným 
příspěvkem pro vytvoření klimatického balíčku ČR. Věnuje se 
také ovšem i  problematice povodní a  to právě se zaměřením 
na aspekty ovlivnění povodní změnou klimatu. Cílem Projektu 
je také přispět k naplnění a aktualizaci základních koncepcí na 
úrovni státu i regionů, zejména Strategie přizpůsobení se změ-
ně klimatu, Koncepce ochrany před následky sucha, Národních 
plánů povodí a Plánů pro zvládání povodňových rizik. Výsledky 
projektu budou mít odraz také v oblasti legislativní.

Činnosti na projektu byly zahájeny v červenci 2020 a v souladu 
s Věcnou částí návrhu projektu tak vzniklo výzkumné Centrum 
Voda. 30. 7. 2020 se sešla Řídicí skupina Centra a  stanovila po-
stup ve výzkumné i  dalších oblastech Centra do konce roku 
2020. Centrum je členěno na 7 výzkumných pracovních balíčků 
a balíček koordinační. Do 15. 9. 2020 se na svých jednáních se-
šly výzkumné týmy jednotlivých pracovních balíčků, zhodnotily 
počáteční práce a stanovily další postupy. Charakterem prací šlo 
v roce 2020 zejména o úvodní činnosti dlouhodobého projektu, 
tedy zejména:

 — počáteční organizace výzkumu,

 — zajištění některých prostředků nutných pro výzkum 
charakteru materiálu, služeb nezbytných pro zahájení 
prací,

 — shromažďování, vyhodnocení a úprava dostupných dat, 

 — smluvní zajištění subdodávek výzkumného charakteru,

 — výběr subjektů pro spolupráci při externím zajištění údajů, 

 — rešeršní činnosti,

 — příprava a upřesnění metodik, pilotních území pro výzkum 
apod., byl zahájen také monitoring, vyhodnocování dat 
a vlastní výzkumná činnost.
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Odbor hydrologie, hydrauliky 
a hydrogeologie

Název:
Analýza adaptačních opatření ke zmírnění dopadů změny klima-
tu a urbanizace na vodní režim v oblasti vnější Prahy

Zadavatel:
Magistrát hl. m. Prahy

Doba řešení:
2018–2020

Řešitelé:
Ing. Anna Hrabánková a kol.

Popis: 
Cílem projektu bylo posoudit dlouhodobý vliv postupující ur-
banizace dalších a  dalších ploch na vodní režim v  okrajových 
částech Prahy, v  úzké vazbě na probíhající klimatické změny 
a jejich očekávané dopady v budoucnu. Úkolem bylo posouzení 
účinnosti navržených a  již realizovaných adaptačních opatření, 
případně navržení dalších doplňujících opatření, zavedení po-
loprovozu systému umožňujícího hodnocení okamžitých sráž-
koodtokových poměrů na malých tocích a  vytvoření užitného 
vzoru – typového projektu takového opatření. Těžiště prací bylo 
směřováno na území horních částí povodí místních malých toků 
přitékajících z  území Středočeského kraje nebo pramenících 
v  okrajových, málo urbanizovaných částech hlavního města, 
které nebyly v centru pozornosti do této doby provedených pra-
cí, průzkumů a  studií vodních poměrů. Projekt zahrnoval také 
stanovení dlouhodobého časového vývoje a trendů ve změnách 
hydrologických poměrů (ve formě aplikace hydrologického 
bilančního modelu a  podrobných analýz časových řad hydro-
logicko-klimatologických parametrů  (srážek, teploty, výparu, 
infiltrace, povrchového a podzemního odtoku) a dále i analýzu 
charakteru a výskytu specifických hydrologických extrémů (su-
cha, bleskových povodní). 

Řešitelé se v roce 2020 zaměřili na finalizaci výstupů a na mediali-
zaci výsledků projektu. Byly dokončeny práce na tvorbě mapové-
ho portálu. Ten obsahuje nové vrstvy s výsledky hydrologického 
modelování (srážkoodtokové a bilanční údaje), vrstvy zachycující 
využívání území a  vývoj zástavby a  hodnocení vhodnosti úze-
mí k  infiltraci srážek do podzemních vod (infiltrační potenciál 
a  infiltrační kapacita), jež jsou určeny k  využití pro územní plá-
nování. Součástí výstupů je také výukový modul k problematice 
podzemních vod, který je určen široké laické veřejnosti, školám 
a dalším zájemcům. Kromě kompletního výkladu teorie obsahuje 
i  kontrolní otázky a  test znalostí. Byl  dokončen hlavní výstup  – 
poloprovoz adaptačního opatření, jehož účinnost byla ověřena 
v laboratorních podmínkách VÚV TGM a vyzkoušena na pilotním 
povodí Drahaňského potoka. V  první polovině roku 2020 byl 
dokončen pravidelný monitoring jakosti vodoměrných profilů 
v pilotních povodích. Hodnoty vybraných ukazatelů byly použity 
jako vstupní údaje pro další hlavní výstup – simulační model ja-
kosti vody v závislosti na srážkoodtokových charakteristikách se 

zohledněním sezonnosti. Podrobnosti o projektu jsou na strán-
kách: heis.vuv.cz/projekty/praha-adaptacniopatreni, odkud je 
také možné stáhnout výstupy projektu.

Název:
Řízená dotace podzemních vod jako nástroj k omezení dopadů 
sucha v ČR

Zadavatel:
TA ČR, MŽP ČR

Doba řešení:
2020–2023

Řešitelé:
RNDr. Josef V. Datel, Ph.D., 
RNDr. Renáta Kadlecová (ČGS)

Popis: 
Hlavním cílem projektu je změna hospodaření s  podzemní vo-
dou z dosavadního převládajícího pasivního přístupu k ochraně 
vod ve formě restriktivních opatření na aktivní přístup využívání 
volných objemů v  hydrogeologických kolektorech ke zvyšování 
zásob podzemní vody v krajině. Projekt se skládá ze tří hlavních 
částí: (1) výzkum využívání metod řízené dotace pro zvyšování 
zásob podzemních vod a  určení vhodných území k  její aplikaci, 
(2) sestavení celorepublikové mapy zranitelnosti kvantity pod-
zemních vod k suchu a (3) výzkum a ověření signálních hladin pro 
hodnocení sucha na podzemních vodách. Projekt řeší VÚV TGM 
ve spolupráci s Českou geologickou službou, která se podílí pře-
devším na řešení bodů 2 a 3. Výstupy projektu budou důležité pro 
rozhodovací proces tzv. suchých komisí podle připravované nove-
ly vodního zákona, dále jako podklad pro státní a správní orgány 
(pro zvýšení efektivity jejich rozhodování, např. o optimální volbě 
a  podpoře projektů k  zadržování vody v  krajině) i  pro operativ-
ní využití v monitoringu a předpovědích stavu podzemních vod 
(zvláště zajišťovaných ČHMÚ a systémem HAMR). 

V roce 2020 proběhla úvodní část projektu, spočívající ve sběru 
dat a průběžném aktualizování dostupných GIS vrstev, potřeb-
ných jak pro mapu vhodnosti území pro řízenou dotaci, tak pro 
mapu zranitelnosti kvantity podzemních vod k suchu. Závazným 
výstupem za rok 2020 je souhrnná výzkumná zpráva zpracová-
vaná ČGS, která shrnuje metodiku tvorby odborné interaktivní 
mapy zranitelnosti kvantity přírodních zdrojů podzemní vody 
k suchu. 
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Název:
Zadržování vody v krajině pomocí umělé infiltrace jako nástroj 
v boji proti suchu

Zadavatel:
TA ČR

Doba řešení:
2020–2023

Řešitelé:
doc. RNDr. Zbyněk Hrkal, 
RNDr. Martin Milický (PROGEO), 
RNDr. Ivana Matelová (VaK Přerov)

Popis: 
Účinným nástrojem v  boji proti suchu je zvyšování množství 
podzemní vody umělou a  břehovou infiltrací. V  podmínkách 
změny klimatu bude metoda umělé a  břehové infiltrace v  ČR 
vyhledávaným adaptačním opatřením pro zabezpečení zdrojů 
pitné vody a zadržení vody v krajině. Ve srážkově deficitní oblas-
ti Moravy je cílem projektu, financovaného z prostředků TA ČR, 
testovat efektivitu využívání tzv. indukovaných zdrojů. Umělá 
a  břehová infiltrace bude optimalizována pro podmínky na-
pjatých kvartérních zvodní, obvyklých v převážné části povodí 
Moravy. Projekt současně zkoumá omezující podmínky pro za-
sakování předčištěných odpadních vod do horninového prostře-
dí. Konečným cílem je zobecnění získaných poznatků do speci-
fikace optimálního uspořádání technologie umělé a  břehové 
infiltrace. Získané know-how bude využito pro budoucí projekt 
navýšení kapacity odběrů podzemní vody aplikačního garanta 
projektu VaK Přerov. 

V roce 2020 proběhla úvodní část projektu, spočívající ve sběru 
dat, geofyzikálním průzkumu pilotní lokality a  v  detailním ná-
vrhu následných technických prací. Ten se stal podkladem pro 
žádost o zahájení technických, převážně vrtných prací podanou 
na rozhodující orgány státní správy. Závazným výstupem za rok 
2020 byla roční etapová zpráva shrnující přípravné modelové 
výstupy. 

Název:
Potenciál a rizika závlah na území ČR v měnícím se klimatu

Zadavatel:
TA ČR, MŽP ČR

Doba řešení:
2020–2024

Hlavní řešitel:
Ing. Petr Kavka, Ph.D. (ČVUT)

Řešitelé:
Ing. Adam Vizina, Ph.D., 
doc. Ing. Martin Hanel, Ph.D. (ČZU), 
prof. Mgr. Ing. Miroslav Trnka, Ph.D. (ÚVGZ AV), 
Ing. Petr Hanka (HANKA MOCHOV)

Popis: 
Udržitelnost zemědělství je ohrožena změnami klimatu, které 
se projevují zejména růstem teploty a  evapotranspirace, déle 
trvajícími obdobími sucha a větší extremitou srážek. Klimatické 
scénáře se shodují v tom, že tento trend bude v následujících ob-
dobích pokračovat. Bude tedy nutné zajistit vodu pro závlahové 
účely a zefektivnit její využití. Řešený projekt má dva hlavní cíle. 
Prvním je kategorizace území ČR z hlediska potenciálního účin-
ku závlah a dostupnosti vody pro jejich účely v současném a bu-
doucím klimatu dle morfologie terénu, charakteristik půd, míry 
ohrožení suchem nebo variability srážek a na základě určení do-
stupných zdrojů závlahové vody. Hodnoceny budou i možnosti 
zadržení vody v krajině na různých velikostech a typech závlaho-
vých soustav. Druhým cílem je návrh a  implementace systému 
monitoringu režimu vody v půdě pod závlahou jako nástroje pro 
optimalizaci závlahových soustav a hospodaření s vodními zdro-
ji. Mezi testovacími lokalitami budou zástupci lokální a centrali-
zované závlahové soustavy. Výstupem projektu bude především 
(1) databáze území ČR z  hlediska potenciálního účinku závlah 
a  dostupnosti vody pro jejich účely v  současném a  budoucím 
klimatu a (2) soubor map území ČR popisujících ohroženost su-
chem a dostupnost vody pro závlahy v současnosti a s ohledem 
na očekávané scénáře vývoje klimatu.

V roce 2020 proběhla úvodní část projektu, spočívající ve sběru 
dat a průběžném aktualizování dostupných GIS vrstev, kalibraci 
hydrologických modelů a  prvních simulacích modelů počítají-
cích dostupnost vody v hrubém měřítku na území ČR.
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Název:
Vývoj nástroje pro identifikaci hlavních rizik hospodaření s vod-
ními zdroji v povodí Dyje a metodika jejich systémového řešení 
v podmínkách měnícího se klimatu

Zadavatel:
TA ČR, MŽP ČR

Doba řešení:
2020–2022

Hlavní řešitel:
Ing. Milan Fischer, Ph.D. (ÚVGZ AV)

Řešitelé:
Ing. Adam Vizina, Ph.D., 
doc. Ing. Martin Hanel, Ph.D. (ČZU), 
Ing. Petr Janál, Ph.D. (ČHMÚ), 
prof. Ing. Naďa Rapantová, CSc. (VŠB-TU)

Popis: 
Mezi povodí, kde se dopady probíhající klimatické změny pro-
jevují nejvýrazněji a která jsou vůči nim také nejvíce zranitelná, 
patří povodí Dyje. Řada zde navrhovaných technických adap-
tačních opatření, jež zahrnují např. rozsáhlé využívání závlaho-
vých systémů či jiné hospodářské záměry, jako je třeba výstavba 
nového jaderného zdroje v  lokalitě Dukovany, může eskalovat 
v  řetězec negativních hydrologických a následně ekologických 
a ekonomických konsekvencí. 

Cílem projektu je (1) posoudit a predikovat změny ve vodním re-
žimu krajiny s důrazem na sucho a vodní zdroje, (2) určit oblasti 
s  kritickou vodní bilancí (hydrologickou a  vodohospodářskou) 
a  (3) identifikovat rizika v  oblastech poruch zabezpečení povr-
chových a podzemních zdrojů vod – to vše v kontextu klimatické 
změny a předpokládaných scénářů vývoje území a potřeb vody 
v  již nyní ohroženém povodí. Dále budou vyhodnocena zrani-
telnost vodních zdrojů a  potenciální rizika s  vymezením časo-
vého horizontu jejich výskytu. Budou navržena adaptační opat-
ření a  poté analyzována jejich efektivita a  vzájemné interakce 
dle různých scénářů zátěžových situací v  podrobném měřítku, 
s  explicitním zohledněním dominantních fyzikálních procesů 
a změny klimatu. V rámci projektu bude inovován systém HAMR 
tak, aby pracoval ve vyšším rozlišení – nově bude v povodí Dyje 
umožňovat monitoring na úrovni povodí IV. řádu (HAMR+-Dyje). 
S pomocí sytému HAMR+-Dyje bude poté na základě fyzikální-
ho přístupu analyzován efekt klimatické změny a vývoje potřeb 
vody, a to se zohledněním adaptačních opatření.

V roce 2020 proběhl sběr dat, byla vytvořena databáze a sesta-
ven půdně-hydrologický model (SoilClimBilan), díky němuž byly 
provedeny simulace pro současné klimatické podmínky. Na zá-
kladě těchto simulací je vybráno pilotní povodí, na kterém bude 
podrobně modelován režim půd a povrchové i podzemní vody 
pro současné a výhledové podmínky.

Název:
Predikce, hodnocení a výzkum citlivosti vybraných systémů, vli-
vu sucha a změny klimatu v Česku (PERUN)

Zadavatel:
TA ČR, MŽP ČR

Doba řešení:
2020–2026

Řešitelé:
Ing. Adam Vizina, Ph.D., 
RNDr. Radim Tolasz, Ph.D. (ČHMÚ), 
prof. Mgr. Ing. Miroslav Trnka, Ph.D. (ÚVGZ AV), 
Mgr. Ondřej Nol (ČGS), 
doc. RNDr. Zbyněk Sokol, CSc. (ÚFA), 
doc. RNDr. Tomáš Halenka, CSc. (MFF UK), 
prof. RNDr. Bohumír Jánský, CSc. (PřF UK), 
RNDr. Martin Milický (PROGEO)

Popis:
Cílem projektu je vytvořit výzkumné centrum, které se bude dlou-
hodobě věnovat výzkumu v oblasti změny klimatu a zaměřovat se 
na analýzu probíhající a predikci budoucí změny, včetně identifi-
kace rizik pro životní prostředí i pro společnost. Výstupem budou 
nejčerstvější podklady nutné pro přípravu a aktualizaci strategic-
kých dokumentů a pro rozhodovací procesy nejen v oblasti adap-
tací na změnu klimatu, ale i pro hodnocení mitigačních opatření 
v  procesu jejich přípravy a  realizace. Minimálním výstupem jed-
notlivých dílčích cílů popsaných v projektu bude veřejně přístupná 
souhrnná výzkumná zpráva doplněná veřejnými databázemi, cer-
tifikovanými metodikami a samozřejmě vědeckými publikacemi.

Projekt se skládá z osmi hlavních cílů a dílčích podcílů. Hlavními cíli 
jsou: (1) vytvoření a provoz nástrojů pro modelování systému atmo-
sféra – hydrosféra pro ČR, (2) zpřesnění scénářů pro změny klima-
tu do roku 2100, které budou obsahovat nejen základní klimatické 
charakteristiky, ale i charakteristiky odvozené pro popis hydrologic-
kého cyklu, (3) příprava a testování systému pro tvorbu sezonních 
předpovědí klimatických podmínek se zaměřením na sucho, (4) vy-
hodnocení rizik souvisejících s aktuální změnou klimatu, včetně od-
hadu vývoje těchto rizik do konce století, (5) zpřesnění a doplnění 
systému operativního řízení během suchých epizod, (6) zpřesnění 
poznatků o  vývoji hydrologického cyklu v  čase a  sledování jeho 
změn, (7) aktualizace podkladů o dopadech změny klimatu na kra-
jinu a (8) prezentace výsledků odborné i laické veřejnosti. Součástí 
komunikace projektu PERUN bude účast na tematicky vhodných 
konferencích a  výstavách, představení výstupů projektu v  rámci 
prezentačních míst nebo distribuce propagačních předmětů.

V  roce 2020 se uskutečnily úvodní dílčí části projektu, spočívající 
především ve sběru dat  – většina činností bude zahájena v  roce 
2021. S ohledem na velké množství dat byly zřízeny datové sklady, 
byla nastavena komunikace mezi jednotlivými týmy, vydána tisko-
vá zpráva o projektu a byly spuštěny práce na dílčích cílech. Mezi 
ně patří např. DC 1.2 (garantem je VÚV TGM), který počítá s úpravou 
existujícího a vývojem nového softwarového vybavení pro výpočet 
povrchové vodní bilance v krátkodobém a dlouhodobém výhledu. 
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Odbor analýz a hodnocení složek 
životního prostředí

Název:
Inovativní metody detekce ultranízkých koncentrací radio-
nuklidů k hodnocení zranitelnosti zdrojů pitné vody při jaderné 
havárii

Zadavatel:
Ministerstvo vnitra

Doba řešení:
2019–2022

Řešitel:
Ing. Eva Juranová

Popis:
Cílem projektu je zlepšit krizové řízení při zajištění zdrojů pitné 
vody před radioaktivní kontaminací v případě havárie jaderné-
ho zařízení. Pomocí ultrasenzitivní metody pro stanovení tritia 
je sledována míra komunikace podzemních vod s  povrchem, 
detekován obsah dalších umělých radionuklidů a ve vybraných 
lokalitách je zjišťována rychlost transportu umělých radionukli-
dů půdním profilem. Na základě dostupných i  nově zjištěných 
údajů budou stanoveny hodnoty indexu specifické zranitelnosti 
útvarů podzemních vod a pravděpodobnost rizika kontaminace 
podzemních vod radionuklidy ze spadu po jaderné havárii.

Název:
Koncepce nového systému modelování šíření umělých radio-
nuklidů v hydrosféře včetně asimilace dat pro potřeby státu při 
běžném provozu JEZ I i jeho havárii s dopadem na okolí

Zadavatel:
TA ČR

Doba řešení:
2019–2023

Řešitel:
Ing. Eva Juranová

Popis: 
Od havárie jaderné elektrárny v  Černobylu uplynulo již třicet 
pět let. Za tu dobu byly získány řady experimentálních dat, jsou 
však uloženy v databázích různých organizací. Vznikla také řada 
modelů pro šíření radionuklidů v  tocích. V  projektu jsou shro-
mažďována dostupná data a informace týkající se monitorování 
obsahu radionuklidů v tocích, a to včetně jejich mapového pod-
chycení. Je posuzována vhodnost existujících modelů pro účely 
modelování šíření radioaktivní kontaminace ve Vltavě a Jihlavě 
jak za normální situace, tak pro případ havárie. Pro státní správu 
(SÚJB) bude vytvořen koncepční a strategický materiál k proble-
matice modelování šíření radionuklidů v tocích.

Název:
COVID-19

Zadavatel:
VÚV TGM (interní grant)

Doba řešení:
2020

Řešitel:
RNDr. Hana Mlejnková, Ph.D. 

Popis: 
Monitoring přítomnosti koronaviru SARS-CoV-2 v odpadních vo-
dách byl ve spolupráci s virologickou laboratoří VÚVeL Brno pro-
váděn od dubna 2020, kdy se rychle rozšířilo nové onemocnění 
covid-19. Cílem studie bylo stanovit vztah mezi počty nakaže-
ných a obsahem SARS-CoV-2 RNA v odpadních vodách a ověřit 
možnost použití analýzy odpadních vod jako jednoho z nástrojů 
systému včasného varování před nástupem epidemie. V prvním 
kole monitoringu, který probíhal od dubna do června 2020, bylo 
odebráno celkem 137 vzorků nátoků na čtyřiceti ČOV z  celého 
území ČR. Pozitivní nález specifického fragmentu viru SARS-
-CoV-2 byl zjištěn u 28 % ČOV, v 15 % vzorků. Výsledky monito-
ringu první vlny epidemie přinesly, díky celkově velmi nízkému 
počtu infikovaných osob v  ČR v  jarní vlně, jedinečné výsledky, 
neboť umožnily zachytit dolní mez detekce zvolené metody. 
Pro jednoznačnou interpretaci dat je však nezbytné vyhodno-
tit další faktory, jež významně ovlivňují výslednou koncentraci 
fragmentů viru v  odpadních vodách, tj. množství odpadních 
vod, délku, charakter a složitost kanalizační sítě, přesnost údajů 
o počtu nakažených v konkrétních lokalitách apod.

Název:
Zajištění stálé a pohotovostní složky celostátní radiační monito-
rovací sítě (RMS)

Zadavatel:
SÚJB

Doba řešení:
trvalá zakázka

Řešitel:
Ing. Barbora Sedlářová 

Popis: 
V návaznosti na atomový zákon č. 263/2016 Sb. a související vy-
hlášku č. 360/2016 Sb., o monitorování radiační situace, zajišťuje 
VÚV TGM z  pověření MŽP a  SÚJB činnost stálé a  pohotovostní 
složky RMS ve spolupráci s  vodohospodářskými laboratořemi 
s. p. Povodí. V  období monitorování za obvyklé radiační situa-
ce byl v  roce 2018 sledován vývoj obsahu radioaktivních látek 
v  povrchové a  pitné vodě, sedimentech, vodárenských kalech 
a biomase ryb ve vybraných profilech. Zvýšený výskyt tritia ve 
srovnání s pozadím byl zjištěn ve vltavském profilu Praha-Podolí 
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a v závěrových profilech Labe a Moravy v důsledku vypouštění 
odpadních vod z JE Temelín a JE Dukovany. Výsledky sledování 
jsou průběžně předávány do Informačního systému RMS v pů-
sobnosti SÚJB.

Název:
Čistá voda – zdravé město: Cizorodé látky ve vodách podzem-
ních, povrchových a odpadních jako důsledek lidské činnosti

Zadavatel:
Magistrát hl. m. Prahy

Doba řešení:
2018–2020

Řešitelé:
RNDr. Přemysl Soldán, Ph.D., 
Ing. Tomáš Mičaník, Ph.D., 
Ing. Stanislav Juráň, 
Ing. Věra Očenášková

Popis:
Projekt byl zaměřen na zvýšení informovanosti a  také ochrany 
obyvatelstva na území hlavního města Prahy. Hlavním cílem 
výzkumu bylo omezit potenciální zdravotní rizika vyplývající 
z  možné kontaminace pitné a  povrchové vody, zvýšit úroveň 
poznání o  příčinách a  důsledcích znečištění vod povrchových 
a  odpadních a  podpořit zavedení nových, environmentálně 
příznivých technologií a postupů do praxe, jak to předpokládá 
Národní RIS3 strategie a Regionální inovační strategie hlavního 
města Prahy. Komplexnímu přístupu ke studiu daného problé-
mu odpovídalo výzkumné zaměření čtyř konceptů, řešených 
v rámci tohoto projektu. Jednalo se o: 

Koncept I. Studie vnosu pesticidů do vodárenské nádrže Švihov 
(Želivka) s  využitím nových vzorkovacích technik a  odstranění 
organických látek ze sorpčních filtrů za ozonizací vysoce-účin-
nou chemickou destrukcí

Koncept II. Zkvalitnění monitoringu biologické kvality pitných vod

Koncept III. Predikce možného výskytu nebezpečných chemic-
kých látek při haváriích a povodních, riziko úniků látek závadných 
vodám a preventivní opatření – podklad k havarijnímu plánu

Koncept IV. Odpadní voda jako diagnostické medium hlavního 
města Prahy

Všech indikátorů splnění projektu bylo dosaženo, projekt pře-
chází do fáze komerčního využití.

Odbor ochrany vod a informatiky
Název:
Vodohospodářské a vodárenské soustavy a preventivní opatření 
ke snížení rizik při zásobování pitnou vodou

Zadavatel:
Ministerstvo vnitra

Doba řešení:
2019–2022

Řešitelé:
Ing. Petr Vyskoč, Ing. Adam Vizina, Ph.D., 
Ing. Adam Beran, Ph.D., Ing. Jiří Picek, 
RNDr. Hana Prchalová, Ing. Arnošt Kult, 
Ing. Hana Nováková, Ph.D., Mgr. Silvie Semerádová, 
Ing. Roman Kožín, Ing. Marcela Makovcová, 
Ing. Michaela Synková (manažerka projektu)

Popis:
Cílem projektu podpořeného z  programu BV III/1-VS Minister-
stva vnitra je vytvoření nástroje (software, specializovaná ve-
řejná databáze) na vyhodnocení rizik pro zásobování pitnou 
vodou, která souvisejí s  nedostatkem vody v  důsledku sucha, 
a také pro posouzení možných preventivních opatření ke zmír-
nění těchto rizik, týkajících se vodohospodářských soustav a vo-
dárenských systémů. Bližší Informace o projektu jsou dostupné 
z: https://heis.vuv.cz/datovesady/projekty/rzv. 

V roce 2020 se řešitelé zaměřili na identifikaci potenciálně riziko-
vých oblastí. Pomocí metod hydrologické bilance byly vyhodno-
ceny možné dopady klimatické změny na hydrologické charak-
teristiky povodí ČR a následně pomocí metod vodohospodářské 
bilance a  simulačního modelování byly porovnány požadavky 
na odběry vody s dostupnými zdroji a určeny oblasti s  rizikem 
deficitu v dodávce pitné vody v období sucha.

Název:
Dopady atmosférické depozice na vodní prostředí se zohledně-
ním klimatických podmínek

Zadavatel:
TA ČR

Doba řešení:
2020–2022

Řešitelé:
Mgr. Silvie Semerádová, Ing. Tomáš Mičaník, Ph.D., 
Ing. František Sýkora, RNDr. Jitka Svobodová

Popis: 
Projekt si bere za cíl přispět k podrobnějšímu pochopení vztahu 
mezi atmosférickou depozicí, znečištěním vod a  dalších složek 
životního prostředí, a to především s ohledem na rizikové látky, 
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zejména na vybrané těžké kovy a PAU. Poskytne podklady pro 
návrh vhodných opatření ke zlepšování stavu vodních útvarů 
podle Rámcové směrnice o  vodách a  případně i  k  optimalizaci 
sítě monitoringu vod. Aby bylo možné opatření správně zacílit, 
je třeba odlišit zatížení vodního prostředí znečišťujícími látkami 
z ovzduší a z jiných zdrojů nebo odlišit aktuální vstupy z ovzduší 
od zatížení, jež pochází ze znečištění ovzduší v minulosti, ale je 
dosud deponováno v  jiných složkách životního prostředí a po-
stupně se uvolňuje. 

V roce 2020 řešitelé společně s partnery projektu analyzovali do-
stupné datové sady a postupy, poté byl navržen postup řešení 
a byla zahájena práce na pilotních lokalitách. Podrobnější infor-
mace o projektu jsou dostupné z https://heis.vuv.cz/data/web-
map/datovesady/projekty/atmosferickadepozice/default.asp?.

Název:
Vodohospodářská bilance současného stavu množství povrcho-
vých vod v dílčím povodí Berounky nad bilančně napjatým pro-
filem Svahy Třebel na Kosovém potoce 

Zadavatel:
Povodí Vltavy, s. p.

Doba řešení:
2020–2021

Řešitelé:
Ing. Petr Vyskoč, Ing. Jiří Dlabal, Ing. Marcela Makovcová, 
Mgr. Erika Hlušičková, Ing. Hana Nováková

Popis: 
Předmětem studie je posouzení podílu vlivu přírodních pod-
mínek (hydrologická situace) a užívání vodních zdrojů (odběry, 
akumulace) na nepříznivé bilanční stavy množství povrchových 
vod v profilu Svahy Třebel na Kosovém potoce. 

První etapa řešení v  roce 2020 byla zaměřena na kompleta-
ci a  analýzu vstupních dat vodohospodářské bilance, zejména 
na vyhodnocení vlivu odběrů povrchových a podzemních vod 
a akumulace vody v příslušném povodí.

Název:
Využití metod dálkového průzkumu Země pro monitoring stavu 
a kvality koupacích míst v ČR

Zadavatel:
TA ČR, program Zéta II.

Doba řešení:
2019–2021

Řešitel:
Ing. Václava Maťašovská

Popis:
Ministerstvo zdravotnictví sestavuje každoročně Seznam přírod-
ních koupališť na povrchových vodách a  dalších povrchových 
vod ke koupání. Tento seznam je vytvářen na základě dlouho-
dobého monitoringu prováděného krajskými hygienickými 
stanicemi výhradně in situ. Tento způsob monitoringu je nejen 
časově, ale i  finančně náročný, vzniká tedy přirozeně potřeba 
tyto nároky minimalizovat. Cílem řešeného projektu je nalezení 
relevantního vztahu mezi vybranými ukazateli jakosti koupacích 
vod získanými při terénních a  laboratorních šetřeních a  daty 
z družicových misí. K  tomuto účelu byly využity volně dostup-
né produkty programu Copernicus (konkrétně data mise Senti-
nel-2) a za pomoci moderních statistických technik a GIS nástro-
jů byl tento vztah definován a  popsán. Poté, co bude uveden 
do provozu nástroj ve formě mapové aplikace, který je hlavním 
plánovaným výstupem projektu, se očekává zvýšení efektivity 
krajských hygienických stanic při monitoringu stavu koupacích 
vod a hodnocení uplynulé koupací sezony, a to i v lokalitách, jež 
nepodléhají současnému na místě prováděnému monitoringu. 
Nástroj zprostředkuje také ucelený přehled o heterogenitě vod-
ních ploch a jejím vývoji v čase.

V roce 2020 se řešení projektu soustředilo na dílčí činnosti, např. 
na vyhodnocení výsledků terénních a laboratorních prací z roku 
2019, zpracování relevantních satelitních dat a konstrukci dosta-
tečně výkonných prediktivních modelů pro jednotlivé ukazatele, 
včetně jejich kalibrace. Zároveň proběhla II. etapa terénních a la-
boratorních prací, jejichž výsledky posloužily k validaci konstru-
ovaných modelů. Probíhaly práce na přípravě webové mapové 
aplikace Atlas koupacích míst, která je jedním z plánovaných vý-
stupů projektu. Postupy pro dosažení dílčích stanovených cílů 
projektu a předběžné výsledky prediktivního modelování byly 
shrnuty v  odborném článku (další z  plánovaných výstupů ře-
šeného projektu) ve specializovaném periodiku, který v závěru 
roku prošel recenzním řízením a  jehož publikace je plánována 
během roku 2021.
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Odbor technologie vody a odpadů
Název:
Technologie separace specifických polutantů ze srážkových vod

Zadavatel:
TA ČR

Doba řešení:
2018–2020

Řešitelé:
Ing. Miroslav Váňa, Ing. Jana Čejková, Ing. Anna Kólová

Popis:
Hlavním cílem projektu je vývoj technologie, respektive tech-
nického řešení pro odstraňování polutantů z dešťových splachů 
se zaměřením na PAU. V projektu je uvažováno nad technologií, 
jež primárně odstraňuje nerozpuštěné látky, a  tím i  specifické 
znečištění, které je v nerozpuštěných látkách adsorbováno. 

V  roce 2020 byla dokončena série testování optimalizovaného 
prototypu separátoru v  laboratorních podmínkách a  následně 
při simulaci splachu v reálných lokalitách. Testy prototypu byly 
zaměřeny na zjištění závislosti účinnosti odstranění nerozpuš-
těných látek na velikosti průtoku. Účinnost odstraňování ne-
rozpuštěných látek se pohybovala od 50 do 86 % v závislosti na 
průtoku a testované frakci. Odstranění nerozpuštěných látek ze 
srážkových vod na separátoru tak přispěje i ke snížení zátěže po-
vrchových nebo podzemních vod polycyklickými aromatickými 
uhlovodíky.

Název:
Reporting podle čl. 15 a čl. 17 směrnice Rady č. 91/271/EHS

Zadavatel:
MŽP ČR

Doba řešení:
dlouhodobá činnost

Řešitel:
Ing. Jana Čejková

Popis:
Náplní reportingu bylo v  roce 2020 zpracování a  verifikování 
údajů o komunálních zdrojích znečištění odpadních vod. Shro-
mážděné údaje slouží pro informování Evropské komise o  sta-
vu čištění komunálních a  odpadních vod z  aglomerací nad 
2  000  ekvivalentních obyvatel podle článků 15 a  17 směrnice 
Rady č. 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod. Konečná 
verze dat byla exportována ve stanoveném termínu.

Název:
Odpady a předcházení jejich vzniku – praktické postupy a čin-
nosti při realizaci závazků krajského Plánu odpadového hospo-
dářství hlavního města Prahy – koncept odpady

Zadavatel:
Magistrát hl. m. Prahy

Doba řešení:
2018–2020

Řešitelé:
Ing. Miroslav Váňa, Ing. Jiří Kučera, Ing. Lenka Matoušová, 
Ing. Anna Kólová

Popis:
Projekt byl rozdělen do dvou spolu souvisejících konceptů. 
Náplní konceptu Odpady byl monitoring nakládání s  odpady 
v hlavním městě s cílem vyhodnocení a modelace současného 
stavu „odpadové obslužnosti“. Součástí prací bylo také vyhod-
nocení efektivity třídění odpadu, a  tím i  plnění závazků Plánu 
odpadového hospodářství hlavního města Prahy.

V  roce 2020 řešení projektu pokračovalo terénními pracemi, 
byl dokončen dvouletý monitoring (2018–2020) a validace dat. 
V první polovině roku 2020 se řešitelé zaměřili zejména na zpra-
cování a vyhodnocení v rámci projektu získaných dat o efektivi-
tě odpadové obslužnosti tří typů pražské zástavby a na dopra-
cování požadovaných výstupů projektu. Pro Koncept Odpady se 
jednalo o dokument „Ověřený postup monitoringu složení SKO 
a čistoty tříděného odpadu“, jehož součástí je metodický postup 
rozboru směsného komunálního odpadu a užitný vzor – třídicí 
síta. Řešení projektu bylo v roce 2020 úspěšně ukončeno. 

Příspěvek shrnující výsledky projektu byl prezentován na odbor-
né konferenci Kaly a odpady 2020. Další publikace závěrů byla 
dočasně pozastavena do té doby, než se dořeší komercializace 
výsledků projektu.
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Název:
MN20 Sustainable Plastic Recycling in Mongolia

Zadavatel:
Evropská unie

Doba řešení:
2020–2023

Řešitelé:
Ing. Dagmar Vološinová, Ing. Tomáš Fojtík

Popis:
Projekt usiluje o  posílení cirkulární ekonomiky na území Mon-
golska, a tím i o zvýšení hospodářské prosperity a snižování chu-
doby v této zemi. Jeho cílem je poskytnout pro tři typy zástavby/ 
/velikosti obcí nástroje pro přechod na efektivní a environmen-
tálně bezpečné postupy nakládání s odpady, resp. plasty, které 
pomohou omezit plýtvání surovinami a umožní maximální vyu-
žití vlastních zdrojů. Neoddělitelnou součástí aktivit je i zvyšová-
ní povědomí místního obyvatelstva (od předškolních a školních 
zařízení po veřejné a státní instituce) o různých přístupech k na-
kládání s odpady na úrovni měst, provincií a  somonů (obdoba 
českých okresů). 

Počátek řešení projektu byl poznamenán celosvětovou pande-
mií onemocnění covid-19. Kvůli omezením s ní spojeným se ře-
šení projektu posunulo do závěru roku, nebylo také možné ab-
solvovat plánovanou cestu do Mongolska. Postupy, náplně prací 
a podkladové materiály pro provedení terénních průzkumů mu-
seli v pilotních oblastech vypracovat místní spoluřešitelé. Sou-
částí prací bylo i  rešeršní shromažďování informací o  nejefek-
tivnějších a  nejrozšířenějších způsobech sběru komunálních 
odpadů se zaměřením na plasty.

Název:
Kurzy vzorkování pro pracovníky kontrolních a vodohospodář-
ských laboratoří

Zadavatel:
VÚV TGM

Doba řešení:
2020

Řešitelé:
RNDr. Josef K. Fuksa, CSc., Ing. Václav Šťastný, Ing. Jiří Kučera

Popis: 
Kurzy jsou pořádány jako podpora standardizace a  řízení kva-
lity v  oboru analýz vody a  obecně akvatické složky životního 
prostředí. Základem kurzů je přehled a výklad norem týkajících 
se odběru vzorků vody a  vodního prostředí řady ČSN EN (ISO) 
25667 a  dalších norem a  předpisů na ně navazujících. Kurz se-
znamuje se vzorkováním všech typů vod, tj. povrchových (tekou-
cích a stojatých), podzemních, pitných a odpadních i sedimentů 

a kalů; zaměřuje se na kvalitu, ochranu životního prostředí a na 
řízení technologických procesů. Zahrnuje především tyto aspek-
ty: (1) strategie vzorkování, volba odběrových míst, frekvence, 
typy vzorkování, (2) technika a technologie odběru vzorků vody 
z  různých systémů (tekoucí, stojaté, podzemní vody, odpadní 
vody a uživatelské systémy), včetně dodržování bezpečnostních 
předpisů při odběrech, (3) péče o vzorky a transport do labora-
toří, (4) řízení a zabezpečení jakosti vzorkovacích procesů, (5) za-
členění vzorkovacích prací do systému jakosti laboratoří podle 
ČSN EN ISO/IEC 17025, (6) všeobecné požadavky na odbornou 
způsobilost zkušebních a  kalibračních laboratoří. Kurzy jsou 
ukončeny písemným testem znalostí a  absolventům je vydán 
certifikát. Pro pracoviště působící v  posouzeném/auditovaném 
systému kvality podle EN ISO/IEC 17025 je certifikát podkladem 
pro prokazování způsobilosti ke vzorkování. Kurz úspěšně ab-
solvovalo 40 účastníků, z  toho více než polovina ze Slovenské 
republiky. 

Název:
Výzkum v oblasti emisí do ovzduší z ČOV a produkce skleníko-
vých plynů 

Zadavatel:
VÚV TGM

Doba řešení:
2019–2020

Řešitelé:
Ing. Lenka Smetanová, RNDr. Josef K. Fuksa, CSc., 
Ing. Anna Kólová

Popis: 
Hlavním cílem projektu je kvantifikovat množství skleníkových 
plynů (oxidu uhličitého, oxidu dusného a methanu) vznikajících 
při čištění odpadních vod nad hladinami aktivačních, resp. dosa-
zovacích nádrží. Tyto plyny vznikají při řízených procesech bio-
logického čištění a jsou emitovány přímo do ovzduší. 

První sérii měření provedli řešitelé v  roce 2019. Zjistili z  něj, že 
produkce oxidu uhličitého z aktivační nádrže malé čistírny od-
padních vod odpovídá řádově stovkám gramů CO2/m2/den, pro-
dukce oxidu dusného desítkám gramů N2O/m2/den a produkce 
metanu jednotkám gramů CH4/m2/den. V roce 2020 pokračovali 
dalšími experimenty, při kterých ověřovali vliv provozních pod-
mínek na množství emitovaných plynů.
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Pobočka Brno
Název:
Závlahy  – znovuobjevované dědictví, jejich dokumentace 
a popularizace

Zadavatel:
Ministerstvo kultury

Doba řešení:
2020–2022

Řešitelé:
Ing. Miloš Rozkošný, Ph.D., Ing. Hana Hudcová, Ph.D., 
Mgr. David Honek, Ph.D., Mgr. Martin Caletka, 
Ing. Miriam Dzuráková

Projekt byl podpořen Ministerstvem kultury ČR, v  rámci výzvy 
NAKI II je řešen ve spolupráci VÚV TGM, VÚMOP, v. v. i., a Masary-
kovy univerzity, v. v. š. 

Popis: 
Cílem projektu je podrobně a souhrnně zdokumentovat a popu-
larizovat historii závlah a  průmyslu spojeného s  jejich realizací 
a produkcí zařízení k zavlažování půdy jako specifických sektorů 
vodního hospodářství a  průmyslového dědictví České republi-
ky. Výsledky projektu zahrnují nejen vytvoření databáze objektů 
a mapového souboru „Závlahy v ČR – jejich současný stav, kul-
turně-historická hodnota a možnosti dalšího využití“, ale zejmé-
na prezentační výstupy. Mezi ně patří realizace tematické výsta-
vy, vydání kritického katalogu k  výstavě, odborné monografie 
a zpracování tematických e-learningových materiálů pro různé 
cílové skupiny.

V roce 2020 bylo zahájeno řešení projektu, a to rozpracováním 
první etapy věnované rešeršní a archivní práci, zpracování tech-
nických dokumentací závlahových objektů a soustav, zpracová-
ní přehledu stavu závlah na území ČR, přípravě databáze a rea- 
lizací úvodní sady terénních šetření vybraných závlahových 
objektů, soustav a  navazující vodohospodářské infrastruktu-
ry. Připravena byla také rešerše literatury zabývající se historií 
a technologií závlahových systémů v ČR i v okolních zemích, a to 
v  kontextu památkové péče a  ochrany industriálního dědictví. 
Ve vazbě na popis historického vývoje byla sestavena typologie 
zavlažovacích zařízení včetně schémat. Pro definovaná zájmová 
území byly shromážděny dostupné materiály, obvykle charak-
teru historických technických dokumentací, plánů, ale případně 
také projektů připravených za účelem možné obnovy některých 
částí systémů nebo popisu původních parametrů zájmových zá-
vlahových soustav. Paralelně probíhá archivní výzkum v pamě-
ťových institucích, který však byl limitován epidemiologickou 
situací v ČR. Řešitelský tým se věnoval analýze a interpretaci zís-
kaných informací o objektech a systémech a vytváření historické 
databáze. Byly digitalizovány získané a zapůjčené historické ma-
teriály, plány projektů a fotografie. Průzkum vybraných soustav 
byl prováděn i s využitím moderních technologií UAV.

Název:
Vysychání toků a  biodiverzita tekoucích vod: vliv přírodních 
podmínek a antropogenních zásahů

Zadavatel:
TA ČR

Doba řešení:
2018–2021

Řešitelé:
Mgr. Michal Straka, Ph.D. (MUNI), 
RNDr. Denisa Němejcová, 
Mgr. Martina Poláková

Hlavním řešitelským pracovištěm projektu je Masarykova uni-
verzita v Brně, VÚV TGM se na něm podílí jako vedlejší příjemce.

Popis: 
Hlavní náplní projektu je vyhodnocení vlivu vysychání vodních 
toků a  souvisejících jevů na biodiverzitu modelových skupin 
vodních organismů. Jsou sledována vybraná opatření, která mo-
hou fungování ekosystému vysychavých vodních toků výrazně 
ovlivnit. Zejména je hodnocen účinek doprovodných liniových 
prvků (např. břehové porosty, změny v  hydromorfologii toku), 
bodových struktur (malé vodní nádrže) a změn plošných charak-
teristik povodí (využití krajiny, cíleně prováděné plošné zásahy). 
Tato opatření jsou sledována na vybraných modelových povo-
dích v rámci celého území ČR. Na jednotlivých tocích je věnová-
na pozornost fyzikálně-chemickým parametrům, chemickému 
složení vody, hydromorfologickým parametrům toku, hydroge-
ologickým charakteristikám a  zejména vybraným biologickým 
složkám. Konkrétně jsou sledovány fytobentos, makrozooben-
tos, ryby a vyšší rostliny. Vliv jednotlivých opatření na biodiver-
zitu bude v rámci projektu podrobně vyhodnocen.

První výsledky byly v roce 2020 prezentovány odborné veřejnos-
ti v semináři organizovaném v rámci projektu. Na základě získa-
ných poznatků bude vypracována certifikovaná metodika. V té 
bude shrnut seznam ohrožených taxonů, včetně faktorů před-
stavujících riziko pro jejich ochranu a doporučení, jakým způso-
bem hodnotit vybraná opatření z  hlediska jejich vhodnosti ve 
vztahu k biodiverzitě tekoucích vod.
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Název:
Automatizace systémů závlah odpadními vodami a  její přínosy 
při minimalizaci rizik spojených s šířením specifických polutantů 
do životního prostředí

Zadavatel:
TA ČR

Doba řešení:
2020–2022

Řešitelé:
Ing. Michaela Mrvová, Ing. Miloš Rozkošný, Ph.D., 
Ing. Hana Hudcová, Ph.D., Ing. Josef Kratina, Ph.D.

Popis:
Projekt podpořený Technologickou agenturou ČR je řešen ve spo-
lupráci VÚV TGM (příjemce) se společností Dekonta, a. s. (spolupří-
jemce) a Mikrobiologickým ústavem AV ČR, v. v. i. (spolupříjemce). 

Cílem projektu je přispět k definování podmínek pro využití říze-
ných závlahových systémů k hospodaření a využití přečištěných 
vod v  podmínkách ČR s  popisem výskytu a  transportu vybra-
ných emergentních specifických polutantů při těchto aplikacích. 
Projekt je zaměřen na vývoj a otestování inovativních systémů 
kontroly a řízení cílené bodové závlahy uvedenými vodami, kte-
ré budou zajišťovat bezpečný provoz takových systémů, aby 
nedocházelo k  ohrožení životního prostředí či lidského zdraví 
sledovanými polutanty. V rámci řešení projektu bude také zkou-
mána možnost využití umělých mokřadů jako provozně nízko-
nákladového terciálního stupně čištění odpadních vod před 
použitím při závlaze. Novostí projektu bude zejména ověření 
a testování vybraných on-line sledovacích a řídicích systémů.

Během roku 2020 byl testován vhodný režim provozu pomocí 
řízení automatizovaných závlahových systémů a  jejich ladění. 
Vývoj automatické jednotky řízení závlahy proběhl na základě 
vybraných okrajových parametrů (nadstavby platformy Arduino 
a  periferie napojené na on-line monitoring). Instalace, provoz 
a  průběžný monitoring probíhá v  pokusných lokalitách KČOV 
Kostelec nad Ohří a  KČOV Hostětín. Průběžně byly vzorkovány 
vstupní a  průsakové vody, půdy a  biomasa dřevin s  cílem sta-
novit kontaminace prostředí závlahovou předčištěnou odpadní 
vodou v  porovnání se závlahou s  neznečištěnou vodou. Mimo 
klimatické charakteristiky byly mezi sledované ukazatele zařa-
zeny mikrobiologické ukazatele, vybrané prvky a  těžké kovy, 
zástupci farmak, PFAS a endokrinně aktivní látky. Průběžně byly 
zpracovávány dosažené poznatky a  výsledky pro splnění hlav-
ních výstupů v dalších letech řešení projektu a pro publikaci for-
mou vedlejších výstupů (odborné články).

Název:
Analýza stavu a  návrhy opatření pro zajištění příznivého stavu 
vodních toků na území KRNAP a jeho ochranného pásma

Zadavatel:
KRNAP

Doba řešení:
2020–2023

Řešitelé:
Mgr. Pavla Štěpánková, Ph.D., Ing. Milena Forejtníková, 
Mgr. David Honek, Ph.D., Ing. Radka Klepárníková, 
Ing. Michaela Mrvová, RNDr. Denisa Němejcová

Popis:
Veřejná zakázka zadaná Správou Krkonošského národního par-
ku (KRNAP) má za cíl v průběhu tří let (2020–2023) provést analý-
zu vodního režimu a vodního prostředí na území KRNAP a v jeho 
ochranném pásmu. Postupně budou provedeny analytické prá-
ce a navržena protipovodňová, protierozní a revitalizační opat-
ření. Na závěr budou tato opatření zhodnocena z pohledu jejich 
účinnosti, potřebnosti a také z hlediska realizovatelnosti.

Celá zakázka je řešena konsorciem pod vedením společnosti Vo-
dohospodářský rozvoj a výstavba, a. s. Řešitelský tým VÚV TGM 
zpracovává části zaměřené na:

 — zásoby vody v povodí

 — erozní smyv

 — biologické hodnocení vodních toků (včetně odběru 
a průzkumu společenstev makrozoobentosu)

 — rozbor zrnitosti v řešených vodních tocích

 — hodnocení vlivu navržených opatření na zásoby vody 
v povodí a na erozní smyv a erozní ohroženost

V roce 2020 byly zahájeny práce na analýzách zásob vody v po-
vodích 4. řádu, proběhly první terénní průzkumy v  zájmovém 
území včetně zkušebních odběrů sedimentů v tocích pro stano-
vení zrnitosti. Byly také definovány profily pro odběr společen-
stev makrozoobentosu.
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Název:
Historické vodohospodářské objekty, jejich hodnota, funkce 
a význam pro současnou dobu

Zadavatel:
Ministerstvo kultury, NAKI II

Doba řešení:
2018–2022

Řešitelé:
Ing. Miriam Dzuráková, Mgr. Martin Caletka, 
Mgr. David Honek. Ph.D., Ing. Radka Klepárníková, 
Ing. Miloš Rozkošný, Ph.D., Ing. Milena Forejtníková, 
Ing. Hana Hudcová, Ph.D.

Na projektu spolupracují Národní památkový ústav (Metodické 
centrum průmyslového dědictví v Ostravě), Výzkumný ústav Sil-
va Taroucy pro krajinu a  okrasné zahradnictví, Přírodovědecká 
fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a Historický ústav Aka-
demie věd ČR.

Popis:
Cílem projektu je vytvoření metodiky pro hodnocení specifické 
skupiny památek průmyslového dědictví – historických vodohos-
podářských (VH) staveb. Metodický postup přispěje ke správné 
identifikaci, systematické dokumentaci a  nastavení objektivních 
hodnotících kritérií VH objektů v kontextu jejich časoprostorové-
ho vývoje, a to na základě interdisciplinárního přístupu. Výstupy 
projektu budou významným přínosem pro další výzkumné čin-
nosti, pro záchranu, obnovu, ochranu, popř. definování nového 
využití tohoto specifického typu památek industriálního dědictví.

Certifikovaná metodika bude definovat terminologii a typologii 
VH staveb a stanoví soubor vhodných kritérií pro jejich hodno-
cení v kontextu památkové ochrany. Za účelem nastavení a ově-
ření navržených metodických postupů hodnocení a pro kompa-
raci vývoje různých typů historických VH objektů v  rozličných 
přírodních a  socioekonomických podmínkách je ve vybraných 
pěti pilotních územích prováděn systematický terénní průzkum 
a analýza příčin vývoje těchto objektů v čase, archivní průzkum, 
dokumentace technického stavu vybraných objektů a hodnoce-
ní jejich významu z pohledu památkové péče. 

V roce 2020 byl jako první hlavní výstup realizován soubor spe-
cializovaných map s odborným obsahem představující výsledky 
výzkumu historických VH objektů v  povodí Svitavy. Syntetická 
mapa s průvodním textem prezentuje prostorovou identifikaci, 
fyzicko-geografické a historicko-společenské souvislosti vývoje 
VH objektů v  období od 2. poloviny 18. století po současnost. 
Tematické mapy představují možný přístup k hodnocení histo-
rických VH objektů a  funkčních celků s výsledky ověřování na-
vrhovaného souboru hodnotících kritérií. Ohniskem zájmu byl 
funkční celek I. březovského vodovodu, soustava vodních mlýnů 
s  mlýnským náhonem v  Radiměři, dřevoplavební kanál Suchý-
-Šmelcovna, soubor malých vodních elektráren na řece Svitavě 
a změny toků v aglomeraci města Brna. Výstup výzkumu je do-
stupný z  portálu HEIS VÚV:  https://heis.vuv.cz/data/webmap/
datovesady/projekty/vhobjekty/.

Pobočka Ostrava
Název:
Věžové vodojemy  – identifikace, dokumentace, prezentace, 
nové využití

Zadavatel:
Ministerstvo kultury

Doba řešení:
2018–2022

Řešitelé:
Ing. Robert Kořínek, Ph.D., Ing. Alena Kristová, 
Mgr. Jakub Citterbard

Popis:
Projekt je zaměřen na komplexní výzkum vývoje staveb věžo-
vých vodojemů v ČR od nejstarších zmínek o těchto objektech 
až do současnosti. Cílem projektu je vytvoření evidence věžo-
vých vodojemů a podrobná dokumentace vybraných objektů. 

V roce 2020 byla rozšiřována a doplňována databáze věžových 
vodojemů, která je od roku 2019 veřejně přístupnou webovou 
aplikací sloužící pro ukládání nashromážděných dat a  zároveň 
pro jejich přehlednou prezentaci. V  rámci publikační činnos-
ti byly prezentovány některé dílčí výsledky. V  širokém rozsahu 
pokračovaly badatelské aktivity v archivních a  literárních zdro-
jích a průzkumy objektů in situ. U vybraných vodojemů se také 
prováděly stavebnětechnické průzkumy a  geodetická zaměřo-
vání, u  některých již nefunkčních staveb se realizovaly návrhy 
možného nového využití. Důležitou akcí roku 2020 byla realiza-
ce workshopu Možnosti nového využití věžových vodojemů. Ten 
proběhl 1. října 2020 v areálu bývalé továrny Fenetra v Potštejně. 
V areálu se nachází věžový vodojem, který se stal námětem pro 
hledání nového využití.
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Název:
Hybridní plazmochemická oxidace pro pokročilou dekontami-
naci mikropolutantů a dezinfekci odpadních vod

Zadavatel:
TA ČR

Doba řešení:
2020–2022

Řešitel:
Mgr. Pavla Kovaláková, Ph.D.

Popis:
Výzkumný projekt je zaměřen na vývoj inovativní technologie 
hybridní elektrochemické produkce oxidačních radikálů, syner-
gicky kombinující vysokofrekvenční plazmovou úpravu odpad-
ních vod s mikrokavitací, ozonizací a fotokatalytickým procesem 
pro dezinfekci a  dočištění odpadních a  kontaminovaných vod 
mikropolutanty. Na projektu se podílí konsorcium tří výzkum-
ných organizací a podniku ZENA, s. r. o., který je zároveň aplikač-
ním garantem.  Jeho úkolem je řešení problematiky velkoobje-
mové filtrace práškového katalyzátoru z upravené vody, chlazení 
výbojové části reaktoru a kompletace hybridního reaktoru. Ma-
sarykova univerzita zodpovídá za design a  konstrukci výbojo-
vé trysky a hybridního reaktoru. Botanický ústav AV ČR, v. v.  i., 
provádí analýzy chemické účinnosti čištění pomocí vybraných 
modelových mikropolutantů. VÚV TGM se na projektu podílí 
hodnocením účinnosti vyvíjené technologie pomocí ekotoxiko-
logických biotestů.

V roce 2020 bylo zkonstruováno zařízení pro jednotlivé oxidač-
ní procesy (kavitace, plazma, katalýza ve vznosu a  ozonizace) 
s ohledem na kapacitu kombinovaného filtru a provedena dia-
gnostika účinnosti tvorby oxidačních radikálů jak v jednotlivém, 
tak kombinovaném uspořádaní instalovaných oxidačních tech-
nik. Z výsledků ekotoxikologických biotestů vyplývá, že navrže-
ná technologie má kromě degradace mikropolutantů velký po-
tenciál též v dezinfekci vod vzhledem k tomu, že si plazmovaná 
voda své dezinfekční vlastnosti udržuje po delší dobu, a to až 
v rámci týdnů.

Název:
Hodnocení stavu útvarů povrchových vod v České republice 
pro 3. plánovací období plánů povodí

Zadavatel:
Státní podniky Povodí, VÚV TGM

Doba řešení:
2019–2020

Řešitelé:
Ing. Tomáš Mičaník, Ph.D., Ing. Petr Vyskoč, 
RNDr. Hana Prchalová, RNDr. Denisa Němejcová, 
Ing. Martin Durčák, Ing. Pavel Richter, Ph.D., 
Mgr. Marek Polášek, RNDr. Jakub Borovec, Ph.D. 
(Biologické centrum AV ČR, v. v. i.)

Popis:
V počátečních měsících 2020 bylo ve VÚV TGM dokončeno hod-
nocení stavu povrchových vod deseti dílčích povodí: Horního 
a  středního Labe, Lužické Nisy a  ostatních přítoků Odry, Horní 
Vltavy, Berounky, Dolní Vltavy, dílčích povodí ostatních přítoků 
Dunaje, Ohře, Dolního Labe a  ostatních přítoků Labe, povodí 
Moravy a přítoků Váhu, povodí Dyje a Horní Odry pro 3. pláno-
vací období 2021–2027. Hodnocení stavu bylo realizováno jako 
přímé hodnocení z  výsledků monitorovacích programů stát-
ních podniků Povodí za období 2016–2018 s tím, že v některých 
opodstatněných případech (např. vlivem „rotování“ profilů mo-
nitoringu bioty) byly využity i výsledky monitorování za období 
2013–2015. Na hodnocení stavu spolupracovalo Biologické cent-
rum AV ČR (hodnocení biologických složek u kategorie „jezero“) 
a Hydrosoft Veleslavín, s. r. o.

V nevyhovujícím chemickém stavu je vzhledem k použití princi-
pu „one out – all out“ 51,1 % útvarů povrchových vod kategorie 
„řeka“ (z celkem 1045 útvarů) a 20,5 % útvarů kategorie „jezero“ 
(ze 73 útvarů), přičemž u 16,7 % útvarů povrchových vod katego-
rie „řeka“ a u 43,8 % útvarů kategorie „jezero“ byl jejich chemic-
ký stav označen jako „neznámý“. V nevyhovujícím ekologickém 
stavu/potenciálu je 94,6  % útvarů povrchových vod kategorie 
„řeka“ (z  1045 útvarů) a  86,3 % útvarů kategorie „jezero“ (ze 
73 útvarů).

Pro hodnocení byly z  větší části využity aktualizované a  v  ně-
kterých případech zcela nové metodické postupy. Zároveň se 
změnil rozsah monitorovacích programů – pro 3. období plánů 
bylo obecně monitorováno více ukazatelů a složek. Kvůli tomu 
není možné jednoduše porovnávat výsledky ekologického sta-
vu a  potenciálu a  chemického stavu mezi 2. a  3. plánovacím 
obdobím. Výsledky hodnocení byly publikovány v čísle 6/2020 
recenzovaného časopisu VTEI. Výstupem jsou certifikované me-
todiky hodnocení odvození biologicky dostupných koncentrací 
vybraných kovů pro potřeby hodnocení chemického stavu útva-
rů povrchových vod a metodika hodnocení ekologického stavu 
útvarů povrchových vod tekoucích (kategorie řeka) pomocí bio-
logické složky ryby.



51

Název:
Studie vnosu pesticidů a  dalších mikropolutantů do vodáren-
ských nádrží v povodí Moravy a Dyje

Zadavatel:
TA ČR

Doba řešení:
2020–2023

Řešitelé:
Ing. Tomáš Mičaník, Ph.D., Ing. František Sýkora, 
Ing. Alena Kristová, Mgr. David Chrastina, 
Ing. Nikola Cielecká, RNDr. Diana Marešová, Ph.D., 
Ing. Danica Pospíchalová, Ing. Eva Bohadlová

Popis: 
V rámci SS – Programu aplikovaného výzkumu, experimentální-
ho vývoje a inovací v oblasti životního prostředí – Prostředí pro 
život, Podprogramu 1 – Operativní výzkum ve veřejném zájmu, 
bylo od 1. 5. 2020 zahájeno řešení projektu „Studie vnosu pesti-
cidů a dalších mikropolutantů do vodárenských nádrží v povodí 
Moravy a Dyje” s akronymem PESPOM. VÚV TGM je jeho jediným 
řešitelem. Cílem řešení projektu je posoudit časoprostorovou 
dynamiku vnosu vybraných pesticidů a dalších mikropolutantů, 
zvláště farmak, do pěti vodárenských nádrží v  povodí Moravy 
a Dyje a na nátoku surové vody do úpravny (případně v nádrži 
v blízkosti hráze) během celé vegetační sezony (8 měsíců) pou-
žitím technik pasivního vzorkování vod. Vodárenské nádrže (VN) 
byly ve spolupráci s podnikem Povodí Moravy, s. p., vybrány již 
během přípravy návrhu projektu. Jedná se o: VN Vír I, VN Mostiš-
tě, VN Opatovice, VN Hubenov a VN Ludkovice. 

V roce 2020 byly ve spolupráci s pracovníky Povodí Moravy, s. p., 
všechny tyto nádrže navštíveny a  byly vybrány vhodné profily 
pro pasivní monitoring povrchových vod. Na základě stanove-
ných kritérií byl sestaven seznam pesticidů a farmak, jež budou 
předmětem zkoumání. Povodí Moravy, s. p., za stanovených 
podmínek udělilo souhlas se vstupem pracovníků VÚV TGM do 
ochranných pásem předmětných vodních zdrojů. Byl zahájen 
vývoj metod stanovení vytipovaných pesticidů a farmak. Jedno-
rázově byly odvzorkovány hlavní přítoky do čtyř z výše uvede-
ných vodárenských nádrží, u těchto vzorků byla provedena ne-
cílená analýza pomocí LC/MS/MS Q-TOF, zahrnující kapalinový 
chromatograf Agilent 1290 Infinity II a hmotnostní spektrometr 
s vysokým rozlišením SCIEX X500R s ionizačními technikami ESI 
a APCI. 

Od dubna 2021 bude zahájeno pasivní vzorkování přítoků do 
tří vodárenských nádrží: Vír I, Opatovice a  Ludkovice, probíhat 
bude po celou vegetační sezonu.

Odbor aplikované ekologie
Název:
Metodika hodnocení stavu chráněných území vymezených dle 
Rámcové směrnice o vodách pro ochranu stanovišť nebo druhů 

Zadavatel:
TA ČR

Doba řešení:
2018–2020

Řešitelé:
Mgr. Pavel Rosendorf, RNDr. Hana Janovská, 
Ing. Anna Antoňová, RNDr. Jitka Svobodová, 
Ing. Věra Kladivová, RNDr. Ladislav Havel, CSc., 
RNDr. Jitka Horáčková, Ph.D., Ing. Lenka Smetanová, 
RNDr. Zuzana Hořická, Ph.D., a kol.

Popis:
Hlavním cílem projektu bylo zpracování metodiky monitoringu 
a  metodiky hodnocení stavu chráněných území vymezených 
pro ochranu stanovišť a  druhů. Metodiky, které vznikly v  pro-
jektu, jsou nezbytné pro naplnění požadavků Rámcové směrnice 
o  vodách. Budou využity pro účely stanovení jednotného rám-
ce pro proces sledování a  hodnocení stavu předmětných chrá-
něných území a  stanou se podkladem pro zefektivnění jejich 
ochrany. Zároveň umožní naplňování cílů směrnice 92/43/EHS 
při zamezení zhoršení stavu stanovišť a druhů vázaných na vod-
ní prostředí na úrovni jednotlivých evropsky významných loka-
lit a  příznivě přispějí ke zlepšení stavu biologické rozmanitosti 
v ČR/EU. 

V rámci projektu bylo v roce 2020 dokončeno hodnocení shro-
mážděných dat o  jakosti vody a  stavu biologických složek ve 
vodních tocích a  nádržích na území ČR, které jsou současně 
předmětem ochrany pro evropsky významné lokality soustavy 
Natura 2000. Na základě získaných výsledků byly pro vybrané 
předměty ochrany v evropsky významných lokalitách (EVL) sta-
noveny environmentální cíle pro vybrané všeobecné fyzikálně-
-chemické ukazatele a vybrané biologické složky. Na základě vý-
sledků řešení projektu byly zpracovány dvě metodiky: Metodika 
monitoringu chráněných  území vymezených pro  ochranu  sta-
novišť a  druhů s  vazbou  na vody a  Metodika hodnocení stavu 
chráněných  území vymezených pro  ochranu  stanovišť a  dru-
hů s  vazbou  na vody. Cílem obou metodik je doplnit, upravit 
a sjednotit postupy pro sledování a hodnocení stavu evropsky 
významných lokalit, které byly zařazeny do Registru chráněných 
území podle Rámcové směrnice o  vodách a  jejichž předměty 
ochrany jsou vázány na vodní prostředí a vyskytují se v něm tr-
vale nebo alespoň v části roku. Obě metodiky byly představeny 
na závěrečném workshopu k projektu a na základě diskuzí s uži-
vateli a oponenty byly obě metodiky dopracovány a posléze cer-
tifikovány Ministerstvem životního prostředí.
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Název:
Rekreační potenciál vody v Praze – stav a výhledy, aktivita I: Hod-
nocení zdrojů znečištění a jejich vliv na rekreační potenciál vody 
v městském prostředí

Zadavatel:
Magistrát hl. města Prahy

Doba řešení:
2018–2020

Řešitelé:
Mgr. Pavel Rosendorf, Ing. Jiří Picek, Mgr. Daniel Fiala, 
RNDr. Ladislav Havel, CSc., RNDr. Blanka Desortová, CSc., 
Mgr. Silvie Semerádová, Ing. Lenka Smetanová, 
RNDr. Renata Filippi, Ing. Jiří Dlabal a kol.

Popis:
Hlavním cílem projektu a jeho aktivity I je detailní průzkum vý-
znamných povodí pražských potoků a  vodních nádrží s  cílem 
určit klíčové zdroje znečištění bodového a plošného charakteru, 
které negativně ovlivňují stav vod jak na území hl. m. Prahy, tak 
i  v  částech povodí, jež zasahují na území Středočeského kraje. 
Získaná data umožní, za použití dříve vyvinutých softwarových 
nástrojů, analyzovat zájmová povodí. Cílem je určit hlavní zdroje 
znečištění, které brání zlepšování jakosti vody ve vybraných lo-
kalitách, a priorizovat, případně i navrhovat vhodná opatření ke 
zlepšení jejich ekologického stavu a posílení jejich rekreačního 
potenciálu.

V rámci projektu byl v roce 2020 dokončen monitoring a detail-
ní průzkum vybraných povodí významných pražských potoků 
s ohledem na existující zdroje znečištění vod fosforem jakožto 
klíčového prvku eutrofizace vodních nádrží a toků. Byly opako-
vaně provedeny odběry vzorků na odtoku z čistíren odpadních 
vod, z toků zemědělských povodí a vzorky pro stanovení retencí 
a  transformací ve vybraných vodních nádržích a  rybnících. Na 
základě existujících dat o struktuře vodních toků a vodních ná-
drží z DIBAVOD a HEIS VÚV a na základě aktuálních dat říční sítě 
a dalších vodních prvků od Magistrátu hlavního města Prahy byl 
naplněn nově vyvinutý simulační model VSTOOL.EUTRO-FO-
CUS, specificky upravený pro použití pro malá a střední povodí 
a řešení vstupů znečištění ve velkém detailu. Model byl naplněn 
aktuálními daty o  zdrojích znečištění na území Prahy a  části 
Středočeského kraje a byly provedeny simulace šíření a transfor-
mace znečištění fosforem. Z  výsledků byly sestaveny žebříčky 
významnosti zdrojů ke klíčovým hodnotícím profilům na říční 
síti a byly provedeny vzorové simulace pro varianty snížení zá-
těže fosforem z  bodových zdrojů. Ve většině povodí byly jako 
rozhodující zdroje znečištění určeny odpadní vody vypouštěné 
z různých typů čistíren a z různých obcí či jejich částí. Výsledky 
simulací byly představeny zastupitelům hlavního města Prahy 
při jednání Výboru pro infrastrukturu, technickou vybavenost 
a životní prostředí ZHMP. Na základě výsledků projektu byla do-
hodnuta další spolupráce s odborem ochrany prostředí Magis-
trátu hl. m. Prahy.

Název:
Ochrana kritické infrastruktury  – vodního zdroje Želivka  – před 
účinky PPCP a pesticidů v podmínkách dlouhodobého sucha

Zadavatel:
Ministerstvo vnitra  – Bezpečnostní výzkum

Doba řešení:
2017–2021

Řešitelé:
Mgr. Pavel Rosendorf, Mgr. Daniel Fiala, Ing. Jiří Kučera, 
Ing. Miroslav Váňa, Ing. Jiří Picek, 
Ing. Lenka Vavrušková, Ing. Zuzana Nováková, 
Ing. Bohdana Tláskalová (PVK, a. s.), Ing. Petr Pěkný, 
Libor Rambousek (Želivská provozní, a. s.) a kol.

Popis:
Hlavním cílem projektu je na vodním zdroji Želivka (jako příkla-
du kritické infrastruktury) definovat největší hrozby, jež souvisejí 
s  průnikem vybraných pesticidů a  látek PPCP do povrchových 
vod v povodí vodní nádrže Švihov, a provést výzkum rizikových 
látek, které mohou vzhledem ke svým vlastnostem ohrozit ja-
kost surové vody odebírané pro úpravnu Želivka v  Hulicích 
a dále pronikat do pitné vody s rizikem akutního nebo chronic-
kého působení na zásobované obyvatele. Cílem výzkumu je také 
s použitím modelovacích nástrojů zhodnotit rizika související se 
šířením vybraných látek v povrchových vodách a ve vodní nádrži 
v obdobích dlouhodobého sucha a nedostatku vody. Důležitým 
výstupem projektu bude definování vhodných opatření ke sní-
žení rizika průniku nebezpečných látek do vod v povodí a návrhy 
úpravy technologie omezující výskyt těchto látek v  upravené 
vodě, včetně jejich testování v poloprovozních podmínkách.

V roce 2020 byly dokončeny vzorkovací práce v povodí na zdro-
jích znečištění látkami ze skupiny PPCP a byly provedeny poku-
sy s  retencí látek v  říční síti a  ve vybraných vodních nádržích. 
Průběžně pokračovalo vyhodnocování získaných dat. V  první 
polovině roku 2020 byly dokončeny technické práce na tvorbě 
simulačních modelů VSTOOLS.SIRIL-PPCP a VSTOOLS.SIRIL-PEST 
včetně doplnění struktury vstupů látek do říční sítě v povodí vo-
dárenské nádrže Švihov na Želivce. Na základě v  rámci projek-
tu realizovaných vzorkovacích kampaní na zdrojích znečištění 
a dalších dat z povodí byly nastaveny charakteristické parametry 
emisí jednotlivých skupin látek ze zdrojů do vod. Současně byly 
na základě terénních experimentů a měření doplněny výpočetní 
postupy redukcí látek ve zdrojích znečištění, v  různých typech 
vodních toků (v závislosti na velikosti toku) a ve vodních nádr-
žích (zejména typu rybníků a  některých dalších významných 
vodních děl v povodí). Do simulačního modelu byly také imple-
mentovány výsledky monitoringu vybraných látek v povodí VN 
Švihov, které byly využity pro testování a  ladění výpočtů. Byly 
zpracovány časové řady průtoků na základě reálně měřených 
průtoků v měřicích stanicích a proběhlo odvození průtokových 
řad do významných kontrolních a  hodnotících profilů formou 
analogií. V  druhé polovině roku bylo zahájeno testování vý-
početních postupů s  kompletní sadou dat a  byly uskutečněny 
úpravy výpočetních algoritmů na základě porovnání výsledků 
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modelování s  daty z  monitorovacích profilů. Spolu s  tím byly 
vyhodnoceny situace za běžných průtokových podmínek a  si-
tuace s  významně sníženými průtoky. Výsledky testování byly 
průběžně vyhodnocovány. Vzhledem k epidemiologické situaci 
s covid-19 se některé fáze testování prodloužily, definitivní verze 
obou modelů budou zpracovány až v jarním období roku 2021. 
V  roce 2020 pokračovaly také pokusy s poloprovozními mode-
lovými filtračními jednotkami s  náplní granulovaného aktivní-
ho uhlí v  areálu Úpravny vody Želivka. Želivská provozní, a. s., 
zajistila ve spolupráci s  PVK, a. s., vyhodnocení získaných dat 
z  poloprovozních filtračních jednotek a  připravila podklad pro 
dokumentaci poloprovozu a  vyhodnocení výsledků testování 
nejvhodnější varianty. Tyto modelové jednotky slouží k  ověře-
ní procesu sorpce v  reálných podmínkách ÚV Želivka, získané 
informace budou základem pro provozování filtru s  aktivním 
uhlím s maximální účinností při odstraňování rizikových látek ze 
skupiny pesticidů a PPCP ze surové vody.

Název:
Predikce nebezpečnosti nepůvodních ryb a raků a optimalizace 
eradikačních metod invazních druhů

Zadavatel:
TA ČR

Doba řešení:
2017–2020

Řešitelé:
RNDr. Jitka Svobodová, Ing. Jiří Picek, Mgr. Silvie Semerádová, 
Mgr. Eva Balcarová, Ph.D., Eva Svobodová, Ing. Jiří Musil, Ph.D., 
Ing. Tereza Barteková, Ing. Miroslav Barankiewicz, 
Mgr. Petr Vlašánek, Ph.D.

Popis:
Hlavním cílem projektu je zefektivnit kontrolu invazních druhů 
ryb a raků v ČR, a snížit tak jejich negativní dopady na vodní pro-
středí. Výstupem projektu jsou certifikované metodiky kontro-
ly a  eradikace vybraných invazních druhů raků a  ryb a  výběru 
nejvhodnějšího postupu jejich eradikace/regulace. Na základě 
těchto metodik bude vytvořen aplikační software, který propo-
jí všechny potřebné informace formou vhodně koncipovaných 
databází a  bude pracovat nad všemi dostupnými relevantními 
daty s využitím prostředí nástrojů GIS. Software usnadní uživa-
telům rozhodování o tom, jak nejvhodněji zasahovat proti invaz-
ním druhům na konkrétních lokalitách. Pro správné fungování 
softwaru je třeba doplnit chybějící data o výskytu invazních dru-
hů a u raků o promořenosti nepůvodních jedinců račím morem 
(Aphanomyces astaci) a  také o  možných eradikačních, regulač-
ních a izolačních postupech (mechanické, biomanipulační a che-
mické postupy).

Na základě výsledků dosažených v  průběhu projektu a  nejno-
vějších poznatků jak z  České republiky, tak i  ze zahraničí byla 
vypracována  „Metodika regulace a  eradikace invazních druhů 
raků: výběr vhodných metod v závislosti na charakteru vodního 

útvaru”. Metodika, v  níž jsou navrženy možné postupy regula-
ce, eradikace a  izolace invazních druhů raků v ČR, je přístupná 
na webových stránkách projektu: https://heis.vuv.cz/projekty/
raci2017?t=vystupy. V  návaznosti na ni byl dokončen software 
pro podporu rozhodování o eradikaci „Software na podporu vý-
běru vhodných metod eradikace invazních ryb a raků“. Aplikace 
je dostupná z: https://heis.vuv.cz/projekty/raci2017/webovaapli-
kace. Dokončena byla také mobilní aplikace „Raci v ČR“ k získání 
aktuálních informací o výskytu invazních, ale i původních raků 
v ČR, jež byla publikována na Google Play. Součástí mobilní apli-
kace je určovací klíč, podle kterého lze rozlišit původního chrá-
něného raka od invazního druhu. Mobilní aplikace je částečně 
zahrnuta i v softwaru pro podporu rozhodování o eradikaci raků. 

V letech 2017–2020 bylo otestováno celkem 79 lokalit s invazní-
mi raky nebo s uhynulými původními raky na přítomnost DNA 
Aphanomyces astaci. Račí mor byl potvrzen na 36 lokalitách, 
z toho na třech s rakem kamenáčem (Austropotamobius torren-
tium), na devíti s rakem říčním (Astacus astacus), na devatenácti 
s rakem pruhovaným (Faxonius limosus) a na pěti lokalitách s ra-
kem signálním (Pacifastacus leniusculus). Údaje o výskytu račího 
moru jsou využity při rozhodování o  způsobu eradikace raků 
pomocí softwaru. Po ukončení projektu budou výsledky zveřej-
něny v mapě a databázi a nakonec budou předány do nálezové 
databáze AOPK ČR. 

Během projektu byly zpracovány výsledky testování environ-
mentální DNA na lokalitách s  výskytem invazních raků a  byly 
publikovány v odborném časopise NeoBiota (58, June 2020). Člá-
nek „Simultaneous detection of native and invasive crayfish and 
Aphanomyces astaci from environmental DNA samples in a wide 
range of habitats in Central Europe“ byl zpracován ve spolu-
práci s norskými kolegy a Přírodovědeckou fakultou Univerzity 
Karlovy. Další článek o račím moru s názvem „Crayfish plague in 
Czechia: Outbreaks from novel sources and testing for chronic 
infections“ byl opět připraven ve spolupráci s Přírodovědeckou 
fakultou Univerzity Karlovy a byl publikován v časopise Journal 
of Invertebrate Pathology (Volume 173, June 2020). V letech 2019 
a 2020 bylo v časopise Rybářství, v rámci osvěty a prevence před 
zavlékáním invazních druhů a  informování veřejnosti, publiko-
váno celkem pět článků zabývajících se raky („Dokážete rozlišit 
raky v  přírodě?“,  „Jak bránit šíření račího moru“, „Původní raci 
versus vetřelci z  račí říše“, „Mobilní aplikace RACI V  ČR pomů-
že chránit naše raky“, „Lze zastavit invazi nepůvodních raků?“). 
Na základě navržené metodiky proběhlo testování regulace 
invazních raků signálních na Malši a  v  Kačležském rybníce. Ve 
Vysokopeckém rybníce na Litavce byl navržen postup regulace 
raka pruhovaného a v Prostředním a Horním rybníce v Dolních 
Chabrech proběhla regulace raka mramorovaného. Další infor-
mace o průběhu a výsledcích projektu jsou k dispozici na strán-
kách projektu heis.vuv.cz/projekty/raci2017.
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 — Ing. Miroslav Váňa (člen), Asociace pro vodu ČR (CzWA)

 — Ing. Adam Vizina, Ph.D. (člen), Redakční rada 
Meteorologických zpráv

 — Ing. Adam Vizina, Ph.D. (zástupce za ČR), FRIEND UNESCO
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ČLENSTVÍ V KOMISÍCH A RADÁCH

Institucionální
 — Česká kartografická společnost

 — Česko-slovenská komise pro hraniční vody

 — Česko-polská komise pro hraniční vody, pracovní skupina 
pro otázky implementace

 — Česko-rakouská komise pro hraniční vody

 — Rámcové směrnice 2000/60/ES

 — Dozorčí rada VÚV TGM 

 — Komise pro rybí přechody AOPK ČR

 — Mezinárodní komise pro ochranu Dunaje, expertní skupina P&M

 — Mezinárodní komise pro ochranu Dunaje, expertní skupina 
Nutrienty

 — Mezinárodní komise pro ochranu Dunaje, pracovní skupina 
Information Management & GIS Expert Group (IMGIS EG)

 — Mezinárodní komise pro ochranu Dunaje, pracovní skupina 
Monitoringu a hodnocení (MA EG)

 — Mezinárodní komise pro ochranu Labe, ad hoc skupina 
expertů Živiny

 — Mezinárodní komise pro ochranu Labe, pracovní skupina 
Management dat – DATA

 — Mezinárodní komise pro ochranu Odry před znečištěním, 
pracovní skupina G2 – Povodně

 — Mezinárodní komise pro ochranu Odry před znečištěním, 
pracovní skupina G5 – Správa dat

 — Mezinárodní komise pro ochranu Odry před znečištěním, 
pracovní skupina GM – Monitoring 

 — Mezinárodní komise pro ochranu Odry před znečištěním, 
pracovní skupina Havarijní znečištění 

 — Mezinárodní komise pro ochranu Odry před znečištěním, 
pracovní podskupina Plánování v oblasti vod/RBMP 

 — Mezinárodní komise pro ochranu Odry před znečištěním, 
pracovní skupina Řídící skupina WFD 

 — Meziresortní komise VODA-SUCHO

 — Monitorovací výbor Operačního programu Životní 
prostředí 2014–2020

 — Národní koalice pro boj se suchem

 — Národní platforma pro snižování rizika katastrof

 — NRC (National Reference Centre) for Water Emissions 
in Czech Republic

 — Platforma pro bioekonomiku České republiky

 — Pracovní skupina NAP

 — Pracovní skupina pro SPŽP

 — Pracovní výbor Komise pro plánování v oblasti vod pro 
implementaci Povodňové směrnice (PS KPOV)

 — Odborná komise pro práci s pokusnými zvířaty 
dle § 17 odst. 1 nebo § 26 zákona č. 246/1992 Sb., 
na ochranu zvířat proti týrání

 — Program na podporu projektů NNO

 — Rada odpadového hospodářství MŽP ČR

 — Rozšířená Resortní koordinační skupina MŽP ČR

 — Skupina NORMAN 

 — Stálý výbor Sasko Česko-německé komise pro hraniční 
vody, skupina odborníků pro otázky jakosti vod a kritických 
stavů jakosti vod 

 — Stálý výbor Bavorsko Česko-německé komise pro hraniční 
vody, česká delegace

 — Tematická pracovní skupina pro Specifický cíl 1.4 – Podpora 
udržitelného hospodaření s vodou Operačního programu 
Životní prostředí 2021–2027

 — Tematická pracovní skupina pro Specifický cíl 1.5 
Operačního programu životní prostředí 2021–2027

 — Working Group ECOSTAT Expert group Hydromorphology

 — Working Group Chemicals při Evropské komisi v Bruselu 

 — Working Group ECOSTAT of the Common Implementation 
Strategy of the Water Framework Directive
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 — Working Group Data & Information Sharing (DIS) under 
the Common Implementation Strategy of the Water 
Framework Directive

 — zkušební komise MŽP pro zkoušky odborné způsobilosti 
k provádění posouzení podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

Individuální
 — Ing. Libor Ansorge, Ph.D. (člen), Vědecká rada VŠCHT v Praze

 — Ing. Pavel Balvín (člen), Technická normalizační komise č. 45

 — RNDr. Josef V. Datel, Ph.D. (předseda), Česká asociace 
hydrogeologů

 — RNDr. Josef V. Datel, Ph.D. (předseda), Český komitét IAH 
(International Association of Hydrogeologists), z. s.

 — RNDr. Josef V. Datel, Ph.D. (člen), redakční rada časopisu 
Podzemná voda (Slovensko), ISSN 1335-1052 

 — RNDr. Josef V. Datel, Ph.D. (člen), Český národní výbor pro 
hydrologii

 — RNDr. Josef V. Datel, Ph.D. (člen), Nitrátový výbor při EK 
v Bruselu

 — RNDr. Josef V. Datel, Ph.D. (člen), jmenovaný garant MŽP 
pro posuzování odborné úrovně geologických prací pro 

správní řízení podle zákona č. 62/1988 Sb. v oborech 
hydrogeologie, sanační geologie a environmentální 
geologie

 — RNDr. Josef V. Datel, Ph.D., stálý recenzent impaktového 
časopisu Water Resources Management, eISSN 1573-1650

 — RNDr. Blanka Desortová, CSc. (člen), Česká limnologická 
společnost

 — RNDr. Blanka Desortová, CSc. (člen), Česká algologická 
společnost

 — RNDr. Blanka Desortová, CSc. (člen), Redakční rada časopisu 
ŽIVA

 — RNDr. Blanka Desortová, CSc. (člen), Technická normalizační 
komise č. 104 – Jakost vod

 — Ing. Karel Drbal, Ph.D. (člen), Vědecká rada VUT FAST Brno

 — Ing. Karel Drbal, Ph.D. (člen), Oborová rada VUT FAST Brno, 
obor Vodní hospodářství a vodní stavby; (člen) Komise pro 
obhajoby disertačních prací

 — Ing. Karel Drbal, Ph.D. (člen), Dozorčí rada ÚVKZ AV 
(CzechGlobe) Brno

 — Ing. Roman Dvořák (člen), Technická normalizační komise 
TNK104 při České agentuře pro normalizaci

 — Ing. Milena Forejtníková (člen), Grantová komise Zelené oázy 
(grantový program Nadace Partnerství a společnosti MOL)
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 — RNDr. Ladislav Havel, CSc. (člen), Technická normalizační 
komise č. 104 – Jakost vod

 — RNDr. Ladislav Havel, CSc. (člen), Česká limnologická 
společnost

 — Ing. Anna Hrabánková (člen), Česká asociace hydrogeologů 
(Association of Hydrogeologists)

 — Ing. Anna Hrabánková (člen), Nitrátový výbor při EK 
v Bruselu

 — doc. RNDr. Zbyněk Hrkal, CSc. (člen), Mezinárodní 
asociace hydrogeologů (IAH International Association 
of Hydrogeologists) 

 — Mgr. Lucie Jašíková, Ph.D. (člen), Československá 
společnost mikrobiologická

 — Ing. Marie Kalinová (člen), Stálý výbor Sasko 
Česko-německé komise pro hraniční vody

 — Ing. Marie Kalinová (člen), expertní skupina SW (Povrchové 
vody) Mezinárodní komise pro ochranu Labe

 — Ing. Jiří Kučera (člen), Asociace pro vodu ČR (CzWA)

 — RNDr. Diana Marešová, Ph.D. (člen), Technická normalizační 
komise č. 104 – Jakost vod

 — RNDr. Hana Mlejnková, Ph.D. (člen), Československá 
společnost mikrobiologická

 — RNDr. Hana Mlejnková, Ph.D. (člen), Česká a Slovenská 
limnologická společnost

 — RNDr. Hana Mlejnková, Ph.D. (člen), Odborná skupina 
ČVTVHS Odpadní vody – čistota vod

 — RNDr. Denisa Němejcová (člen), Česká limnologická 
společnost

 — Mgr. Martina Poláková (člen), Česká limnologická 
společnost

 — Mgr. Marek Polášek, Ph.D. (člen), Česká limnologická 
společnost

 — Ing. Rolf Fonseca Rodriguez (člen), Mezinárodní 
asociace hydrogeologů (IAH International Association 
of Hydrogeologists)

 — Ing. Miloš Rozkošný, Ph.D. (člen), Asociace pro vodu ČR 
(CzWA) – Skupina malé domovní ČOV a odlučovače

 — Mgr. David Rozman (člen), Mezinárodní asociace 
hydrogeologů (IAH International Association 
of Hydrogeologists)

 — Ing. Barbora Sedlářová (člen), Česká společnost chemická – 
odborná skupina Jaderná Chemie

 — Ing. Barbora Sedlářová (člen), Odborná skupina ČVTVHS 
Odpadní vody – čistota vod

 — Ing. Barbora Sedlářová (předseda subkomise), Technická 
normalizační komise č. 104 – Jakost vod

 — Ing. Lenka Smetanová (člen), Asociace pro vodu ČR (CzWA) 

 — Mgr. Kateřina Sovová, Ph.D. (člen), Česká a slovenská 
společnost mikrobiologická

 — Mgr. Michal Straka, Ph.D. (člen), Česká limnologická 
společnost

 — Mgr. Jan Šťastný, Ph.D. (člen), Česká algologická společnost
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EKONOMIKA A FINANCE

Rok 2020 byl po všech stránkách poznamenán obtížemi vyvo-
lanými koronavirovou pandemií. Přesto se nám jak v  oblasti 
ekonomiky, tak v  oblasti provozu podařilo vyrovnat se nejen 
s aktuální situací, ale i se změnou informačního a řídicího systé-
mu a současně i se změnami personálními. Především nasazení 
nového informačního a řídicího systému přineslo řadu změn, při 
dopracování potřebných výstupů bylo třeba vynaložit nezane-
dbatelné úsilí. Nyní můžeme konstatovat, že většina nedostat-
ků byla odstraněna a hospodaření roku 2020 bylo uzavřeno bez 
větších komplikací. Stejně tak i v případě personálních změn ne-
došlo k neřešitelným situacím.

V roce 2020 jsme stejně jako v minulých letech pokračovali v in-
tenzivních  investicích do obnovy přístrojového vybavení, a  to 
jak na pracovišti v Praze, tak na pobočkách v Brně a v Ostravě. 
Tyto investiční nákupy by v následujících letech měly zvýšit kva-
litu naší práce pro státní i soukromý sektor. 

V roce 2020 končily některé velké projekty, například Praha – pól 
růstu ČR, ale mezeru po nich ve 3. čtvrtletí okamžitě zaplnily 
nově zahájené projekty z programu Prostředí pro život. Pokračo-
vali jsme v naplňování dlouhodobé koncepce rozvoje (DKRVO) 
odpovědným využitím dostatečného množství institucionální 
podpory, především zapojením se do interních projektů slouží-
cích k  rozvoji VaV. Pokračovala také realizace projektů meziná-
rodní spolupráce INTERREG. Část finančních prostředků byla vy-
užita na doplnění kvalitního vybavení a zařízení pro vzdálenou 
komunikaci a na podporou vzdělávání našich zaměstnanců.

Pokračovaly projekty boje proti suchu a podpora výkonu státní 
správy. Značnou část zdrojů financování opět tvořily vysoutěže-
né projekty TA ČR, Mze, MV, MŠMT a dalších poskytovatelů úče-
lových prostředků určených na VaV. 

V oblasti komerční a  jiné činnosti jsme rovněž zvýšili iniciativu 
a rozšířili objem komerčních zakázek až na hranu kapacity VÚV 
TGM. Stejně tak jsme přistupovali i ke správě a využití majetku, 
kde byly získané finanční prostředky využity především ke krytí 
nákladů spojených s opravami objektů.

Díky odpovědnému hospodaření se nám podařilo vytvořit klad-
ný hospodářský výsledek, který bude převeden do rezervního 
fondu.

Opakujícím se nedostatkem, jenž platí i pro rok 2020, je značná 
různorodost v zadávacích podmínkách jednotlivých poskytova-
telů, především státních subjektů, nestejné posuzování adminis-
trativních úkonů ze strany poskytovatelů, rozdílné pohledy na 
vykazování nákladů atd. Tyto negativní skutečnosti se promítají 
do zbytečného nárůstu administrativy včetně personálního za-
bezpečení, a  to nejen u  nás, ale také na straně poskytovatelů. 
Řešením by mohl být jednotný celostátní systém, který by byl 
pro všechny zapojené složky přehledný a  zároveň jednoduše 
kontrolovatelný.

Při hodnocení roku 2020 nesmíme zapomenout na zodpovědný 
přístup zřizovatele, jenž napomáhá našemu rozvoji a naplňování 
poslání veřejné výzkumné instituce, za což mu patří poděkování.

Rozpočet na rok 2020 byl v souladu se zákonem č. 341/2005 Sb., 
o  veřejných výzkumných institucích, sestaven jako vyrovnaný, 
a to ve výši 225 446 000,– Kč. Celkové výnosy v roce 2020 dosáhly 
částky 214 510 217,– Kč, celkové náklady činily 207 679 782,– Kč, 
čímž vznikl kladný hospodářský výsledek před zdaněním ve výši 
6 830 435,– Kč, po zdanění ve výši 5 979 105,– Kč. Příslušným or-
gánům VÚV TGM je předložen návrh na převod kladného hospo-
dářského výsledku po zdanění za rok 2020 do rezervního fondu 
ve výši 5 979 105,– Kč. 
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Struktura výnosů v Kč

INSTITUCIONÁLNÍ 
PROSTŘEDKY NA VAV

54 985 297
OSTATNÍ VÝNOSY
24 583 248

ZAHRANIČNÍ PROJEKTY
3 624 046

TRŽBY 
ZA VLASTNÍ 

SLUŽBY

61 241 811

ÚČELOVÉ 
PROSTŘEDKY

70 075 814

Struktura nákladů v Kč

SLUŽBY
33 996 172

OSTATNÍ 
NÁKLADY 
VČ. DANÍ

5 500 960

OSOBNÍ NÁKLADY
128 304 673

ODPISY
22 745 216

SPOTŘEBOVANÉ 
NÁKUPY

17 132 760
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PERSONÁLNÍ ÚDAJE

Aktivity v pracovněprávních 
vztazích

V roce 2020 se stala vedoucí oddělení hydrochemie Mgr. Kate-
řina Sovová, která byla do té doby vedením tohoto oddělení 
pověřena. Na základě výběrového řízení byla přijata na pozici 
vedoucí oddělení přípravy a řízení projektů Ing. Michaela Syn-
ková a novým vedoucím oddělení správy informačního systému 
a počítačové sítě se stal Ing. Jan Motyčka. K 30. 9. 2020 odešel 
na částečný odpočinek dlouholetý náměstek ředitele pro eko-
nomickou a provozně-technickou činnost Karel Havlák. Přesto-
že ve VÚV TGM nadále částečně působí, své funkce se vzdal. Od 
15. října jej ve funkci náměstka ředitele nahradil Ing. Jiří Šoustek, 
MBA.  Na konci roku 2020 odešli po třiceti letech činnosti ve VÚV 
TGM do důchodu čtyři zaměstnanci: Ing. Naďa Wannerová, která 
působila ve funkci vedoucí odboru služeb, RNDr. Blanka Desor-
tová, CSc., Ing. Václav Šťastný a RNDr. Ladislav Havel, CSc. Z VÚV 
TGM odešel také Ing. Jiří Fiala, a to z funkce vedoucího odboru 
ekonomiky.

Ve VÚV TGM pracovalo v roce 2020 v průměrném evidenčním 
přepočteném stavu 196,89 zaměstnanců a k 31. prosinci 2020 
bylo evidováno 240 fyzických zaměstnanců. Z celkového počtu 
fyzických zaměstnanců tvořili výzkumní a odborní zaměstnanci 
81,7 %, z toho bylo 166 výzkumných zaměstnanců a 30 odbor-
ných. Režijní a provozní zaměstnanci tvořili 18,3 % z celkového 
počtu fyzických zaměstnanců.

Tab. 1. Zaměstnanci podle věku a pohlaví – fyzický stav ke dni 31. 12. 2020

Věk Muži Ženy Celkem %

do 25 let 2 4 6 2,5

26–35 let 19 34 53 22,08

36–45 let 31 37 68 28,33

46–55 let 26 23 49 20,42

56–65 let 17 26 43 17,92

66 a více let 15 6 21 8,75

Celkem 110 130 240 100

Věkový průměr byl 46,1 let, přičemž u  mužů dosahuje 48,61 
a u žen 44,55 let.

Tab. 2. Zaměstnanci podle dosaženého nejvyššího vzdělání a pohlaví – 
fyzický stav ke dni 31. 12. 2020

Dosažené 
vzdělání

Muži Ženy Celkem %

Základní 0 2 2 0,83

Vyučen 4 4 8 3,33

Střední 
nebo střední 
odborné

0 0 0 0,00

Úplné střední 
všeobecné 2 2 4 1,67

Úplné střední 
odborné 19 37 56 23,33

Bakalářské 1 7 8 3,33

Vysokoškolské 55 62 117 48,75

Doktorské 29 16 45 18,75

Celkem 110 130 240 100

Tab. 3. Zaměstnanci podle délky pracovního poměru a podle pohlaví – 
fyzický stav ke dni 31. 12. 2020

Doba 
trvání PP

Muži Ženy Celkem %

do 5 let 30 50 80 33,33

6–10 let 16 8 24 10

11–15 let 21 22 43 17,92

16–20 let 16 21 37 15,42

nad 20 let 27 29 56 23,33

Celkem 110 130 240 100
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DALŠÍ POŽADOVANÉ INFORMACE

Informace o opatřeních 
k odstranění nedostatků 
v hospodaření a jejich plnění
Žádná opatření k odstranění nedostatků v hospodaření nebyla 
uložena. 

Informace o skutečnostech, které 
nastaly až po rozvahovém dni 
a jsou významné pro naplnění 
účelu instituce

Po rozvahovém dni nenastaly žádné skutečnosti významné pro 
naplnění účelu instituce. 

Aktivity v oblasti ochrany 
životního prostředí 

Vzhledem k  tomu, že předmět činnosti ústavu má úzký vztah 
k aktuálním otázkám životního prostředí, je také jeho činnost za-
měřena především na tuto oblast – zejména na výzkum vodních 
ekosystémů a jejich vazeb v krajině a souvisejících environmen-
tálních rizik a na problematiku hospodaření s odpady a obaly. 

Ústav klade důraz především na péči o  životní prostředí a  za-
chování trvale udržitelného rozvoje. Tato péče zahrnuje snahu 
o úspory energií, dále je zabezpečováno a v plné míře provádě-
no třídění odpadových materiálů, péče o zeleň a další akce.

Tab. 4. Vývoj žádostí o informace od roku 2017 do roku 2020

Rok Celkový počet žádostí Počet žádostí podle 
zk. č. 106/1999 Sb.

Počet žádostí podle 
zk. č. 123/1998 Sb.

Počet žádostí o poskytnutí 
odborných informací

2017 2 1 0 1

2018 10 2 0 8

2019 10 1 0 9

2020 8 1 0 7

Poskytování informací
V roce 2020 vyřizoval VÚV TGM celkem osm žádostí o informace, 
z toho sedm ve smyslu všeobecných odborných informací a jed-
nu ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k in-
formacím, ve znění pozdějších předpisů. Ve smyslu § 18 tohoto 
zákona zveřejňuje VÚV TGM, na svých internetových stránkách 
výroční zprávu za rok 2020 o své činnosti v poskytování informa-
cí. Podle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním 
prostředí, ve znění pozdějších předpisů nebyla v roce 2020 při-
jata žádná žádost. 

Poskytování informací přispívá k vytváření provázanější zpětné 
vazby VÚV TGM s veřejností. Většina žádostí o poskytnutí infor-
mací byla spojena s odbornou problematikou, dotazy byly smě-
řovány převážně do oblasti vodního hospodářství (odtokových 
poměrů, ekologického stavu, odpadních a povrchových vod).

Vývoj počtu žádostí o informace v letech 2017 až 2020 je zazna-
menán v tab. 4. Celkový počet žádostí o informace za rok 2020 je 
oproti předchozímu roku nižší. 

Organizační složky v zahraničí
VÚV TGM nemá v zahraničí žádnou organizační složku.
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Předpokládaný vývoj organizace 
v roce 2021

Lze očekávat, že také rok 2021 bude patřit k ekonomicky nároč-
ným, a to především z hlediska získávání zakázek. VÚV TGM sa-
mozřejmě i v tomto roce zaměří svou činnost na úkoly vyplývají-
cí z jeho základního poslání, tj. především na: 

 — výzkum vodních ekosystémů a souvisejících 
environmentálních rizik a též na hospodaření s odpady 
a obaly 

 — odbornou podporu státní správy v oblasti hydrosféry 
a hospodaření s odpady a obaly, založenou na 
prováděném výzkumu 

Činnost ústavu se orientuje nejen na pokračující řešení výzkum-
ných projektů, grantů a  komerčních zakázek, ale především 
na získávání dalších projektů v  rámci všech relevantních výzev 
a soutěží. Pozornost se soustředí na projekty financované z pro-
středků EU i dalších domácích poskytovatelů podporujících vý-
zkum a vývoj v oblasti vod a odpadů. Mimořádně intenzivně je 
třeba se zaměřit na komerční zakázky – jediný zdroj prostředků 
pro již naprosto všeobecně požadované kofinancování dotač-
ních titulů.
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SEZNAM ZKRATEK

AOPK ČR Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
AV ČR Akademie věd České republiky
CzWA The Czech Water Association (Asociace pro vodu CZ)
ČIA Český institut pro akreditaci
ČIŽP Česká inspekce životního prostředí
ČGS Česká geologická služba
ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav
ČOV čistírna odpadních vod
ČSN česká technická norma
ČVUT České vysoké učení technické
ČVTVHS Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost
ČZU Česká zemědělská univerzita
DIBAVOD Digitální báze vodohospodářských dat
EK Evropská komise
EO ekvivalentní obyvatel
EU Evropská unie
EVL evropsky významná lokalita
FRIEND  Flow Regimes from International Experimental 

and Network Data
HEIS Hydroekologický informační systém
IS informační systém
ISVS Informační systém veřejné správy
JDS Joint Danube Survey
JEDU Jaderná elektrárna Dukovany
LfULG  Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
MENDELU Mendelova univerzita v Brně
MFF UK Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
MK Ministerstvo kultury
MKOD Mezinárodní komise pro ochranu Dunaje
MKOL Mezinárodní komise pro ochranu Labe
MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
MUNI Masarykova univerzita
MV Ministerstvo vnitra
MZe Ministerstvo zemědělství
MŽP Ministerstvo životního prostředí

NNO nestátní nezisková organizace
NAP Národní akční program
NORMAN  Network of reference laboratories, research centres 

and related organisations for monitoring of emerging 
environmental substances

NP národní park
KČOV kořenová čistírna odpadních vod
KRNAP Krkonošský národní park
OP operační program
OPVZ ochranné pásmo vodních zdrojů
OV odpadní vody
PřF UK Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
RMS Radiační monitorovací síť
SÚJB Státní úřad pro jadernou bezpečnost
SPŽP Státní politika životního prostředí
ÚFA Ústav fyziky atmosféry
UJEP Univerzita Jana Evangelisty Purkyně 
UNDP United Nations Development Programme
UPOL Univerzita Palackého v Olomouci
ÚV úpravna vody
ÚVGZ AV Ústav výzkumu globální změny Akademie věd
VaV výzkum a vývoj
VH vodohospodářský
VN vodní nádrž
VD vodní dílo
VŠB-TU Vysoká škola báňská – Technická univerzita
VÚMOP Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy
VÚVeL Výzkumný ústav veterinárního lékařství
VÚV TGM  Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, 

veřejná výzkumná instituce
VUT Vysoké učení technické
VTEI Vodohospodářské technicko-ekonomické informace
TA ČR Technologická agentura České republiky
ZHMP Zastupitelstvo hlavního města Prahy
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