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Rok 2018 může Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masa-
ryka, v. v. i., považovat ve všech sledovaných parametrech za 
úspěšný. Došlo jak ke zvýšení příjmů ústavu, tak i  nárůstu počtu 
pracovníků a v závěru roku pak bylo docíleno i kladného hospo-
dářského výsledku. Kladný hospodářský výsledek umožnil na-
výšit objem prostředků ve fondu rezerv a následně zrušit u Ko-
merční banky, a. s., rezervaci na dříve nezbytnou revolvingovou 
půjčku a  to vše za současného růstu příjmů všech pracovníků 
ústavu. 

Období se vyznačovalo řadou drobných i větších změn ve způ-
sobu řízení ústavu, nastavení priorit a  cílů. Kromě změny na 
pozici ředitele na začátku roku došlo na konci prvního čtvrtle-
tí k  další změně v  nejvyšším vedení ústavu. Stávající náměstek 
pro odbornou a výzkumnou činnost Ing. Petr Bouška, Ph.D., se 
rozhodl ústav opustit. V silně obsazeném výběrovém řízení pak 
zvítězil Ing. Libor Ansorge, Ph.D., který přesvědčil výběrovou 
komisi nejen svou strategií rozvoje a  zkušenostmi z  dřívějšího 
působení na Ministerstvu zemědělství, ale jako stávající zaměst-
nanec i znalostí ústavu a způsobu provádění výzkumné činnosti. 

Stejně jako předchozí rok byly klíčovým zdrojem financování 
ústavu institucionální prostředky určené na rozvoj výzkumu 
a vývoje přidělované zřizovatelem na základě Metodiky 17+ ve 
výši 69,1 mil. Kč, ze kterých pak bylo 25 mil. Kč použito na mo-
dernizaci výzkumného zázemí ústavu. Mezi další nejdůležitější 
zdroje příjmů pak lze jmenovat pokračující projekt Pól růstu 
Magistrátu hlavního města Prahy, podpora výkonu státní správy 
PVSS a projekt SUCHO. Velká většina řešených výzkumných pro-
jektů reagovala na aktuální dopady klimatické změny a byla tak 
více, či méně spojena s řešením hydrologických extrémů, přede-
vším však s problematikou sucha.

Pozitivní výsledky hospodaření umožnily zaměřit se na oblasti, 
které v předchozích letech nemohly být dostatečně řešeny. Kro-
mě vzdělávání nebo obnovy přístrojového vybavení se jednalo 
především o  efektivní administraci projektů. Stávající způsob 
řízení projektů odčerpával velkou část kapacit řešitelským tý-
mům, vyznačoval se řadou pochybení a hlavním řešitelům neu-
možňoval průběžnou kontrolu. Z těchto důvodů bylo založeno 
oddělení řízení projektů, jehož cílem by měl být nejen dohled 
nad hospodařením aktivních projektů, ale i podpora při přípra-
vě a získávání projektů nových. Kvalitní činnost oddělení je však 
podmíněna i odpovídajícím IT zázemím, a proto bylo rozhodnu-
to pořídit systém pro projektový management a posléze z dů-
vodu nutnosti jeho provázání s  ekonomickými a  personálními 
aplikacemi obměnit provozní systémy úplně. Proběhla vnitřní 
diskuse, analýza procesů a veřejné výběrové řízení. Vítězem se 
stal modulární systém QI dodávaný společností Adaptica. Ještě 
na konci roku došlo k podepsání smlouvy a zahájení implemen-
tace. Komplexní obměna IT systémů ovlivní nejen provozní úsek 
ústavu, ale veškeré činnosti všech zaměstnanců a způsob řízení 
ústavu, a lze ji tak považovat za jednu z největších změn v řízení 
ústavu v tomto desetiletí.

Rok 2018 tak úspěšně navázal na výsledky roku 2017 a  stal se 
základem pro pozvolný a  udržitelný rozvoj ústavu. Výborné 
výsledky lze přičíst především vysokému pracovnímu nasazení 
všech zaměstnanců ústavu, jejich zájmu o nové oblasti výzkumu 
a aktivnímu zapojení se do řízení ústavu. 

Ing. Tomáš Urban

ředitel veřejné výzkumné instituce

ÚVODNÍ SLOVO
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Orgány VÚV TGM, 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 VÚV TGM, v. v. i., 

 — Dozorčí rada VÚV TGM, v. v. i. 

Složení orgánů instituce
Po významných změnách v roce 2017 – volba Rady a výběrové 
řízení na ředitele VÚV TGM, v.  v.  i.  – fungovala většina orgánů 
instituce v roce 2018 v ustáleném složení. S účinností k 1. 1. 2018 
nastoupil do své funkce nový ředitel Ing. Tomáš Urban.

A. Ředitel: 
 — Ing. Tomáš Urban

B. Rada VÚV TGM, v. v. i.:
 — výzkumní pracovníci VÚV TGM, v. v. i.:

• Ing. Anna Hrabánková (VÚV TGM, v. v. i., 
Praha) – předsedkyně,

• Ing. Petr Tušil, Ph.D., MBA (VÚV TGM, v. v. i., 
pobočka Ostrava ) – místopředseda,

• Ing. Miriam Dzuráková (VÚV TGM, 
v. v. i., pobočka Brno),

• Ing. Jiří Kučera (VÚV TGM, v. v. i., Praha),
• Ing. Adam Vizina, Ph.D. (VÚV TGM, v. v. i., Praha),

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

V pozici tajemníka Rady VÚV TGM, v. v. i., pokračoval od 
1. 10. 2017 Ing. Luděk Strouhal, Ph.D. (VÚV TGM, v. v. i., Praha).

C. Dozorčí rada VÚV TGM, v. v. i.:
 — K 1. 1. 2018 pracovala Dozorčí rada 

VÚV TGM, v. v. i., ve složení:
• Ing. Jan Landa (MŽP) – předseda,
• Ing. Berenika Peštová, Ph.D. (MŽP),
• Ing. Vladimír Sassmann (MŽP),
• Mgr. Ladislav Faigl (MZe),
• Ing. Roman Dvořák (VÚV TGM, v. v. i.),
• RNDr. Jan Daňhelka, Ph.D. (ČHMÚ).

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

Zpráva o činnosti Rady VÚV TGM, 
v. v. i., za rok 2018

Složení Rady VÚV TGM, v. v. i., (dále jen Rada) zůstalo od řádných 
voleb v roce 2017 nezměněno. Radě předsedala Ing. Anna Hra-
bánková, zastupovaná místopředsedou Ing. Petrem Tušilem, 
Ph.D., MBA.

V roce 2018 proběhlo pět zasedání Rady instituce přibližně v tří-
měsíčních intervalech. Všechna zasedání byla řádná a  s  vyso-
kou účastí, Rada byla vždy usnášeníschopná. Všech zasedání se 
jako host zúčastnil i ředitel instituce.

Mezi nejvýznamnější přijaté závěry a usnesení patří:
 — Usnesení RU/49/1: Rada podle § 18. odst. 2 písm. b) zákona 

341/2005 Sb. souhlasí s koncepcí rozvoje VÚV TGM, v. v. i., 
jejíž vypracování zadala Rada na svém zasedání č. 29 
dne 25. 2. 2013, popsanou v dokumentu „Dlouhodobá 
koncepce rozvoje VÚV TGM, v. v. i., na léta 2018–2022“.

 — Usnesení RU/51/4: Rada schvaluje uzavření Memoranda 
o vzájemné spolupráci s Fakultou životního prostředí 
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

 — Usnesení RU/51/4: Rada schvaluje uzavření Memoranda 
o vzájemné spolupráci s Vysokou školou chemicko-
technologickou v Praze.

INFORMACE O SLOŽENÍ ORGÁNŮ

INSTITUCE A JEJICH ČINNOSTI



6

Kromě uvedených usnesení se Rada zaměřila na zkvalitnění 
vnitřních procesů a  zkvalitnění vědecko-výzkumných aktivit. 
Nově Rada posuzovala a dávala doporučení k nově podávaným 
výzkumným projektům již ve fázi jejich přípravy. Iniciovala 
změny v oblasti motivačních nástrojů pro pracovníky VÚV TGM, 
v. v. i., a hodnocení výzkumných výsledků. Konzultacemi s ředi-
telem instituce Rada pomáhala definovat roli nově vznikajícího 
projektového oddělení jako podpory pro vědecké pracovníky.

Z každého zasedání Rady pořizuje podle jednacího řádu tajem-
ník zápis, který je cca po deseti pracovních dnech připomín-
kového řízení členy Rady a  ředitelem ústavu k  dispozici všem 
zaměstnancům ve vnitřní informační databázi ústavu.

Zpráva o činnosti Dozorčí rady 
VÚV TGM, v. v. i., za rok 2018

V roce 2018 se ve dnech 8. 3., 24. 5., 12. 10. a 13. 12. uskutečnila 
čtyři zasedání Dozorčí rady VÚV TGM, v. v.  i., s dále uvedenými 
nejvýznamnějšími závěry. Všech zasedání konaných v roce 2018 
se zúčastnil ředitel VÚV TGM, v. v. i., Ing. Tomáš Urban.

Dozorčí rada VÚV TGM, v. v. i., 
po projednání, vzala na vědomí:

 — návrh Výroční zprávy 2017 a doporučila její schválení 
v Radě VÚV TGM, v. v. i.,

 — bez připomínek výsledky hospodaření VÚV TGM, v. v. i., 
v roce 2017 obsažené ve Výroční zprávě 2017,

 — návrh rozpočtu VÚV TGM, v. v. i., na rok 2018.

Byla zpracována a ke zveřejnění ve Výroční zprávě 2017 předána 
„Zpráva o činnosti Dozorčí rady VÚV TGM, v. v. i., v roce 2017“.

Ve smyslu § 19, odst. (1), písm. l) zákona č. 341/2005 Sb., ve zně-
ní pozdějších předpisů předložila Dozorčí rada VÚV TGM, v. v. i., 
zřizovateli a  Ing. Tomáši Urbanovi zprávu za jedenáctý rok své 
činnosti (od 1. 6. 2017 do 31. 5. 2018).

Na svých zasedáních se Dozorčí rada VÚV TGM, v. v. i., dále zabý-
vala aktuálními otázkami týkajícími se činnosti VÚV TGM, v. v. i., 
např. byly sděleny nejvýznamnější změny v Organizačním řádu 
VÚV TGM, v. v.  i., přesun metrologa ze sekce 100 do sekce 200, 
zrušení funkce vodohospodáře, vznik nového odd. 201 – Oddě-
lení přípravy a řízení projektů, rušení předpisů související s  ISO 
9001 a  průběžné informace k  novelizaci stávajících předpisů. 
V roce 2018 bylo dokončeno zcizení objektů a pozemků v k. ú. 
Horní Soběšovice, včetně kompletace spisu a jeho uložení v ka-
tastru nemovitostí.
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ORGANIZAČNÍ SCHÉMA

Rada VÚV TGM, v. v. i.

101 Oddělení sekretariátu,
personální a PR

102 Oddělení organizační, právní
a vnějších vztahů

103 Oddělení kontroly, bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci
a požární ochrany

Poradní orgány

Vědecká rada VÚV TGM, v. v. i.
Ediční orgány VÚV TGM, v. v. i.
Komise zřízené ředitelem

Ředitel

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

411 Oddělení plánu, financování a rozborů
412 Oddělení finanční účtárny       
413 Oddělení mzdové účtárny

421 Oddělení investic
422 Oddělení materiálně technického zásobování (MTZ)
        a skladového hospodářství     
423 Oddělení majetkové evidence
424 Oddělení vnitřní správy, autoprovozu
        a dílenských provozů 

431 Oddělení střediska vědeckotechnických informací (SVTI)
432 Oddělení redakce
433 Oddělení správy informačního systému
        a počítačové sítě (LAN)
434 Oddělení spisové, archivní a skartační služby

 

Odbor hydrauliky, hydrologie a hydrogeologie201 Oddělení přípravy a řízení projektů

410

420

430

300   Středisko pro posuzování
způsobilosti laboratoří
(ASLAB)

 a provozně-technickou činnost

Odbor ekonomiky

Odbor investiční a provozní

Odbor služeb

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

221 Oddělení hydrochemie
222 Oddělení mikrobiologie vody
223 Oddělení 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       
263 Oddělení hydrochemie                      
264 Oddělení hydrobiologie              
265 Oddělení informatiky a provozu

271 Oddělení ekologie vodních organismů 
272 Oddělení ochrany vodních ekosystémů 
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
232 Oddělení 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

Dozorčí rada VÚV TGM, v. v. i.



9

Rada VÚV TGM, v. v. i.

101 Oddělení sekretariátu,
personální a PR

102 Oddělení organizační, právní
a vnějších vztahů

103 Oddělení kontroly, bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci
a požární ochrany

Poradní orgány

Vědecká rada VÚV TGM, v. v. i.
Ediční orgány VÚV TGM, v. v. i.
Komise zřízené ředitelem

Ředitel

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

411 Oddělení plánu, financování a rozborů
412 Oddělení finanční účtárny       
413 Oddělení mzdové účtárny

421 Oddělení investic
422 Oddělení materiálně technického zásobování (MTZ)
        a skladového hospodářství     
423 Oddělení majetkové evidence
424 Oddělení vnitřní správy, autoprovozu
        a dílenských provozů 

431 Oddělení střediska vědeckotechnických informací (SVTI)
432 Oddělení redakce
433 Oddělení správy informačního systému
        a počítačové sítě (LAN)
434 Oddělení spisové, archivní a skartační služby

 

Odbor hydrauliky, hydrologie a hydrogeologie201 Oddělení přípravy a řízení projektů

410

420

430

300   Středisko pro posuzování
způsobilosti laboratoří
(ASLAB)

 a provozně-technickou činnost

Odbor ekonomiky

Odbor investiční a provozní

Odbor služeb

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

221 Oddělení hydrochemie
222 Oddělení mikrobiologie vody
223 Oddělení 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       
263 Oddělení hydrochemie                      
264 Oddělení hydrobiologie              
265 Oddělení informatiky a provozu

271 Oddělení ekologie vodních organismů 
272 Oddělení ochrany vodních ekosystémů 
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
232 Oddělení 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

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. 

V oblasti hydrologie je prováděn komplexní výzkum zaměřený 
na výzkum vlivu klimatických změn na hydrologické poměry 
a  vodní zdroje včetně stanovení adaptačních opatření. Probí-
há kontinuální vývoj vlastního modelu BILAN pro modelování 
hydrologické bilance, aplikace dalších bilančních, hydraulických 
a  transportních modelů při výzkumu množství a  jakosti povr-
chových a  podzemních vod. Výzkum je též zaměřen na studi-
um extrémních jevů – povodní a sucha, včetně vyhodnocování 
aktuálních situací. V neposlední řadě je vyhodnocováno antro-
pogenní ovlivnění vodního režimu 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, například 
ověřováním provozu a funkčnosti stávajících a nových vodních 
děl pomocí fyzikálních hydraulických modelů, je prováděno 
hydraulické hodnocení mostů a  propustků na vodních tocích 
a  stanovení zátopových území pomocí matematického mode-
lování. Práce jsou též zaměřeny na návrh preventivních opatření 
před povodněmi, stanovení minimálních zůstatkových průtoků 
na tocích a vodních dílech, hodnocení bleskových povodní spo-
lu s optimalizací varovných systémů.

Další důležitou součástí náplně výzkumu odboru představuje 
výzkum v  oblasti hydrogeologie. Je prováděn komplexní vý-
zkum množství a jakosti podzemních vod včetně mikropolutan-
tů v přírodních vodách. Jsou vytvářeny metodické a koncepční 
nástroje pro ochranu podzemních vod, vyhodnocení plošného 
znečištění a revize zranitelných oblastí podle nitrátové směrni-
ce. Další náplní prací je studium umělé infiltrace a indukovaných 
zdrojů podzemních vod, hodnocení interakce povrchových 
a podzemních vod a hodnocení vlivů podzemní vody na terest-
rické ekosystémy. Je prováděn průzkum, sanace a  monitoring 
ekologických havárií i  starých ekologických zátěží včetně hod-
nocení ekologických rizik.

Odbor též provozuje Českou kalibrační stanici vodoměrných vr-
tulí, což je akreditované pracoviště ČIA a zajišťuje kalibraci měři-
del průtoku vody o volné hladině podle ČSN ISO 3455.
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ODBOR ANALÝZ A HODNOCENÍ 
SLOŽEK ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Odbor Analýz a  hodnocení složek životního prostředí je vý-
zkumným pracovištěm, které se zaměřuje na studium kvality 
vod a dalších složek životního prostředí, které ji ovlivňují. Zkou-
má výskyt a  chování látek v  hydrosféře a  ovlivnění její kvality 
antropogenními faktory i  přírodními vlivy. Odbor se skládá ze 
čtyř oddělení – oddělení hydrochemie, oddělení mikrobiologie, 
oddělení hydrobiologie a oddělení radioekologie, jejichž zamě-
ření umožňuje komplexní výzkum stavu hydrosféry a  procesů 
v ní probíhajících. 

Nedílnou součástí odboru jsou laboratoře každého oddělení, 
které tvoří jedno ze dvou pracovišť Zkušební laboratoře tech-
nologií a  složek životního prostředí VÚV TGM, v.  v.  i. (ZLVÚV). 
Hlavním úkolem laboratoře je zabezpečování analytických dat 
tak, aby bylo zajištěno kvalifikované řešení projektů a cíleného 
výzkumu v oblasti zjišťování a hodnocení změn kvality vod při 
jejich užívání a ochraně. Práce laboratoře je součástí monitoro-
vacích programů celostátního významu. Dále se zabývá rozvo-
jem a  ověřováním analytických metod a  vývojem nových zku-
šebních postupů.

Pracoviště disponuje vysoce kvalifikovaným odborným perso-
nálem, je vybaveno špičkovou instrumentální technikou a  má 
kvalitní provozně-technické laboratorní zázemí. Díky tomu 
může laboratoř odboru provádět stanovení chemických, mik-
robiologických, hydrobiologických a radiologických parametrů 
ve vodách i v jiných matricích. Stanovení jsou prováděna podle 
standardních postupů i podle nově vyvíjených metod. Zaměřuje 
se i  na nabídku unikátních stanovení, jako jsou nelegální látky 
(drogy) nebo velmi nízké koncentrace tritia.

Výsledky experimentální práce jsou uplatňovány ve vlastních 
projektech aplikovaného výzkumu, stejně jako jsou využívány 
řešiteli výzkumných projektů z jiných odborů ústavu i externími 
zákazníky.
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ODBOR OCHRANY VOD 
A INFORMATIKY

Mezi tradiční činnosti odboru patří podpora řešení odborných 
úkolů ústavu z  hlediska informatiky, a  to zejména prostřednic-
tvím vývoje a  provozu Hydroekologického informačního sys-
tému (HEIS VÚV) a  správy DIBAVOD včetně činností spojených 
s využíváním geografických informačních systémů. Mezi tradič-
ní činnosti také patří každoroční sestavování Souhrnné vodní 
bilance hlavních povodí ČR podle vyhlášky MZe č. 431/2001 Sb., 
jejímž výsledkem je analýza využití zdrojů a požadavků na vodu 
z hlediska množství a  jakosti za předchozí rok v územních cel-
cích, které nepostihují vodohospodářské bilance státních pod-
niků Povodí. 

Odbor zajišťoval podporu výkonu státní správy v oblasti vede-
ní vybraných evidencí ISVS-VODA, reportingu EEA o emisích do 
vodního prostředí, reportingu EK o  implementaci opatření ke 
zlepšení stavu vod podle Rámcové směrnice pro vodní politiku 
EU a podporu reportingu v rámci mezinárodních komisí MKOL, 
MKOD, MKOOpZ. Pro MŽP byly zpracovány podklady do Zprá-
vy o  stavu vodního hospodářství ČR. Odbor spolupracoval na 
projektech Analýza povolených a skutečných odběrů povrchové 
a podzemní vody v Jihomoravském kraji za období 2012–2017.

Odbor spolupracoval na projektech Postupy sestavení a ověření 
vodní stopy v souladu s mezinárodními standardy (KUS – MZe), 
Vyhodnocení vlivu sucha na užívání vod (MŽP) a  projektu RE-
SIBIL – Bilance vodních zdrojů ve východní části česko-saského 
pohraničí a  hodnocení možnosti jejich dlouhodobého užívá-
ní, podporovaného Evropským fondem pro regionální rozvoj 
z Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 
2014–2020.

Probíhala aktualizace ochranných pásem vodních zdrojů a pod-
pora reportingu koupacích vod. Důležité bylo i započetí příprav-
ných prací pro implementaci směrnice INSPIRE a  zapojení do 
klíčového meziresortního projektu Rozvoj ISVS-VODA, v  rámci 
kterého se mj. harmonizuje říční síť v  ČR. Formou informační 
podpory a  vývoje výpočetních a  publikačních aplikací se pra-
covníci odboru dále významně podíleli například na řešení 
výzkumných projektů Predikce nebezpečnosti nepůvodních 
ryb a raků a optimalizace eradikačních metod invazních druhů 
(TH02030687), Ochrana kritické infrastruktury  – vodního zdro-
je Želivka  – před účinky PPCP a  pesticidů v  podmínkách dlou-
hodobého sucha (VI20172020097), Zajištění dostupnosti vod-
ních zdrojů ve vybraných oblastech Karlovarského kraje nebo 
aktivity Využití umělých a  přírodních struktur pro revitalizace 
a  zvýšení biologické a  morfologické pestrosti pražských poto-
ků projektu Voda pro Prahu (CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_023/0000118) 
a dále na řešení problematiky vodohospodářských bilancí a sou-
časného a výhledového stavu (v povodích Vltavy a Ohře), na ře-
šení dopadu sucha na užívání vod a na zpracování podpůrných 
vodohospodářských studií souvisejících s  přípravou realizace 
NJZ EDU. Probíhala spolupráce na projektu Rekreační potenciál 
vody v Praze – stav a výhledy, (CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_040/00003
82), Operační program Praha – pól růstu ČR.
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ODBOR TECHNOLOGIE VODY 
A ODPADŮ

Odbor technologie vody a odpadů se zabývá širokou škálou vý-
zkumných témat od vodárenství přes čištění odpadních vod až 
po výzkum v oblasti odpadů. Současně dvě oddělení Zkušební 
laboratoř vodohospodářských zařízení a  Oddělení základního 
chemického rozboru jsou součástí Zkušební laboratoře tech-
nologií a  složek životního prostředí VÚV TGM, v.  v.  i., která je 
akreditována ČIA podle normy ČSN EN ISO/IEC 17 025:2005 jako 
zkušební laboratoř č. 1492 a posouzena ASLAB podle téže normy 
jako laboratoř 4035.

Zkušební laboratoř vodohospodářských zařízení provádí zkouš-
ky účinnosti čištění domovních čistíren odpadních vod, odlučo-
vačů lehkých kapalin a  lapáků tuku podle akreditovaných zku-
šebních postupů popsaných technickými normami. Zkušebna je 
schopna nabídnout zákazníkům i další způsoby zkoušení vodo-
hospodářských zařízení podle jejich potřeb. 

Oddělení základního chemického rozboru poskytuje analytické 
zázemí pro zkušebnu vodohospodářských zařízení a  v  oblasti 
základního chemického rozboru i pro řešitele z jiných oddělení 
výzkumného ústavu. Své služby nabízí též externím zákazníkům.

Oddělení vodárenství a čištění odpadních vod se zabývá přede-
vším způsoby úpravy vody a  čistění odpadních vod, v  posled-
ních letech pak především problematikou mikropolutantů, jejich 
výskytu, transformace a možnosti odstraňování. Oddělení se ve 
spolupráci s  dalšími odbory ústavu zabývá dopady vypouště-
ných odpadních vod na recipienty, zvláště v období sucha, a vli-
vy umělého zasněžování na krajinu.

Součástí odboru je též Centrum pro hospodaření s odpady, které 
provádí výzkum v oblasti nakládání s odpady a zabývá se též při-
pomínkováním legislativních návrhů v oblasti odpadů.
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POBOČKA BRNO
Činnost brněnské pobočky je dlouhodobě zaměřena zejména 
na řešení problémů, které přinášejí hydrologické extrémy – po-
vodně a  sucho. Sledované aktivity směřují k  pokrytí celé šíře 
problematiky a  v  souvislostech, které začínají různými meto-
dami sledování příčinných jevů, výzkumem postupů jejich mo-
delování, parametrizace, hodnocení a  končí návrhy komplexu 
opatření v  hydrologických celcích. Komplex opatření pokrývá 
celou škálu typů jednotlivých prvků ochrany od strukturálních 
změn až po návrhy úprav právních předpisů či způsobů financo-
vání příslušných druhů veřejných služeb. 

Kvalitativní stránka nejen povrchových vod je širokou problema-
tikou, k jejímuž řešení také přispívá brněnské pracoviště. Jedná 
se o  teoretické a  praktické zpracování problematiky sledování 
a  hodnocení kvality vodního prostředí z  hlediska hydroche-
mie, hydrobiologie a mikrobiologie, které směřuje i k návrhům 
a  uplatnění vhodných technologií pro zlepšení jakosti vod. 
S uvedeným souvisí dlouhodobý výzkum využití umělých mok-
řadů a extenzivních technologií pro čištění odpadních a  jiných 
znečištěných vod (kořenové čistírny odpadních vod, zemní filtry, 
stabilizační nádrže atd.).



15

POBOČKA OSTRAVA
Hlavní náplň ostravské pobočky je dlouhodobě zaměřena na 
výzkumné, rozvojové a expertní činnosti související s ochranou 
a využíváním vodní složky životního prostředí s převážnou ori-
entací na území povodí Odry. Činnost je cílena zejména na vý-
zkum změn jakosti vody v tocích a v nádržích povodí řeky Odry, 
technologie čištění a hospodaření s vodou. Pobočka v Ostravě 
vykonává gesci nad problematikou toxicity v rámci sledování ja-
kosti vody a procesů jejích změn z hlediska fyzikálních, chemic-
kých a biologických charakteristik. Pracoviště se aktivně spolu-
podílí na koordinaci a zajištění činnosti ústavu v rámci zjišťování 
a hodnocení stavu povrchových vod a chráněných území. Dále 
se pracovníci věnují problematice plánování v oblasti vod a ak-
tualizaci souvisejících legislativních předpisů.

Laboratorní oddělení hydrochemie a  hydrobiologie provádě-
jí chemické, biologické a  bakteriologické rozbory vod a  testy 
akutní a chronické toxicity, a to včetně genotoxických stanovení. 
V roce 2018 byla Zkušební laboratoř hydrochemických a hydro-
biologických analýz VÚV TGM, v. v. i., pobočky Ostrava držitelem 
Osvědčení o akreditaci (č. 1702) od společnosti ČIA, o. p. s. Roz-
sah udělené akreditace pokrývá chemické a biologické zkoušky 
vod, vodných výluhů odpadů, sedimentů, plavenin, zemin, kalů, 
včetně vzorkování povrchových a  odpadních vod. Rovněž pro 
zkušební laboratoř byla úspěšně prodloužena platnost Osvěd-
čení o správné činnosti laboratoře (č. 436) od střediska ASLAB. 

Činnost pobočky v  roce 2018 byla také soustředěna na účast 
ve veřejných soutěžích v  oblasti výzkumné činnosti týkající se 
ochrany vod, stavu a  změn vodních ekosystémů i  v  oblastech 
jiných činností. Spektrum projektů je díky tomu značně různo-
rodé a je dáno požadavky zadavatelů.
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ODBOR APLIKOVANÉ EKOLOGIE
Odbor aplikované ekologie se zabývá především sledováním 
a hodnocením vývoje přirozených i antropogenně ovlivněných 
vodních ekosystémů a jejich biologických složek. Činnost se za-
měřuje na výzkum vybraných druhů, skupin a společenstev živo-
čichů a rostlin, jejich požadavků na stav a míru znečištění vodní-
ho prostředí, toleranci k širokému spektru antropogenních vlivů 
a způsobů jejich ochrany v přirozených i antropogenně ovlivně-
ných vodních ekosystémech. Odbor se zabývá také analýzami 
širokého spektra zdrojů znečištění a dalšími vlivy působícími na 
vodní ekosystémy a  vyvíjí metodické postupy pro hodnocení 
stavu vodních útvarů, míry antropogenního 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 legislativy (nové přístupy a meto-
diky), včetně konzultační a posudkové 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 zabývá identifikací 
a  hodnocením antropogenních vlivů a  studiem jejich dopadů 
na vodní ekosystémy se speciálním zaměřením na rybí spole-
čenstva a  navrhováním, vývojem a  hodnocením nápravných 
opatření zmírňujících vliv různých civilizačních faktorů. Speci-
fické výzkumy jsou zaměřeny na vliv fragmentace říční sítě na 
migrace ryb, studium migračního chování vybraných druhů 
a vývoj a využívání automatických monitorovacích systémů pro 
hodnocení migrací. Dále se výzkum a činnosti oddělení zaměřují 
na problematiku nepůvodních a  invazních druhů ryb a  dalších 
vodních živočichů ve vodních ekosystémech a  enviromentální 
rizika spojená s provozem vodních elektráren.
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Oddělení ochrany vodních ekosystémů se zabývá výzkumem 
působení antropogenních vlivů na vodní prostředí a související 
vodní ekosystémy. Významná část činnosti souvisí s  hodnoce-
ním vlivu plošných a bodových zdrojů znečištění na jakost vod 
a biologické složky vodního prostředí včetně výzkumu eutrofi-
zace a  hodnocení eutrofizačního potenciálu zdrojů. Významné 
místo v činnosti oddělení zaujímá výzkum vlivu hydromorfolo-
gických podmínek prostředí na vodní ekosystémy a  jednotlivé 
biologické složky. Součástí činností je také vývoj metodik a po-
stupů zajišťujících odbornou podporu přípravy plánů oblastí 
povodí a hodnocení stavu vodních útvarů a chráněných území.

Oddělení speciální hydrobiologie a  ekologie se zabývá apliko-
vaným výzkumem vod v oblasti ekologie a konzervační/ochra-
nářské biologie zaměřeným na legislativně speciálně chráněné 
vodní organismy (makrofyta, měkkýše a  jiné bezobratlé) a ma-
nagement chráněných území. Mezi další oblasti výzkumné čin-
nosti patří ekologie pramenů a  oligotrofních povodí, procesy 
vzniku detritu v  tekoucích vodách, vztahy mezi povrchovými 
a  podzemními vodami z  hlediska jejich fyzikálně-chemických 
a  biologických parametrů, studium vodního prostředí zvláště 
chráněných území (ZCHÚ) včetně evropsky významných lokalit 
(EVL) s důrazem na prioritní území soustavy Natura 2000, vývoj 
environmentálních technologií šetrných k  chráněným vodním 
organismům se zvláštními nároky a také působení antropogen-
ní acidifikace a zotavování z acidifikace na chemismus a oživení 
horských vod.
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ASLAB
ASLAB  – Středisko pro posuzování způsobilosti laboratoří při 
VÚV TGM, v. v. i., je oprávněn podle platného pověření Minister-
stva životního prostředí jakožto ústředního orgánu státní sprá-
vy 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 systému 
kvality ČSN EN ISO/IEC 17025 – výstupem je Osvědčení 
o správné činnosti laboratoře, které je podle zákona 
č. 150/2010 Sb. vyhlášky č. 123/2012 Sb. a nařízení vlády 
č. 143/2012 Sb. jednou z podmínek splnění požadavků 
na oprávněnou laboratoř, včetně oblasti pitných vod 
a bazénových vod (zákon č. 258/2000 Sb., ve znění zákona 
č. 253/2005 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 způsobi-
losti (ZZ), jež je podle platného statutu základní úrovní vnější 
kontroly hydroanalytických laboratoří. Počet zúčastněných la-
boratoří z České a Slovenské republiky v programech ZZ pořá-
daných ASLAB v roce 2018 činil 239. 

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 cí-
lem jejich zavádění do svých programů. Připravuje laboratoře na 
změny podmínek vyplývajících z nové či upravované legislativy 
a jejich další ověřování. 

ASLAB v roce 2018 udělil jedenácti nově posouzeným laboratořím 
Osvědčení o  správné činnosti laboratoře, přičemž k  31.  12.  2018 
bylo v platnosti celkem 50 těchto osvědčení. V oblasti správné 
laboratorní praxe kontroloval ASLAB k 31. 12. 2018 celkem osm 
testovacích zařízení. 

Kromě povinností ukládaných statutem spolupůsobili pracovní-
ci ASLAB v  oblasti tvorby legislativních dokumentů MŽP, tech-
nických norem a dokumentů týkajících se posuzování laboratoří, 
vše s cílem podpory činnosti státní správy, zhodnocení informa-
cí vytvářených činností ASLAB a  přenášení informací vytváře-
ných jinde do činnosti 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.

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.

Zabezpečení poslání ústavu se odehrává 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, 
chemických analýz v oblasti předmětu hlavní činnosti,

 — mezinárodní spolupráci, činnosti v rámci relevantních 
a tematických strategií v oblasti předmětu hlavní činnosti,

 — spolupráci s vysokými školami, ústavy Akademie věd a jinými 
výzkumnými ústavy v oblasti předmětu hlavních činností,

 — publikační a informační činnost v oblasti předmětu hlavní 
činnosti,

 — navrhování ukazatelů dobrého ekologického stavu vod,

 — navrhování programů na snížení znečištění povrchových 
vod nebezpečnými závadnými látkami a zvlášť 
nebezpečnými závadnými látkami,
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 — 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 hodnoticího 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 vyplývající 
z Opatření MŽP č. 12/06 a danou příslušnými živnostenskými listy.
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HLAVNÍ ČINNOST

V  roce 2018 byla činnost odboru hydrauliky, hydrologie a  hyd-
rogeologie zaměřena mimo jiné na řešení problematiky sucha. 
Aktuálně celosvětově ve stále větším počtu postižených oblastí 
velmi rychle narůstá nedostatek vody a výskyt sucha, který v ně-
kterých případech dosahuje úrovně živelné katastrofy s masiv-
ními dopady. V případě sucha dochází k zásadnímu nárůstu jeho 
četnosti v některých oblastech včetně střední Evropy. Tento jev 
úzce souvisí s procesem globální klimatické změny. Problém za-
bezpečení vodních zdrojů se už začíná projevovat i v oblastech, 
v nichž si obyvatelstvo dosud ataky sucha příliš neuvědomovalo, 
ale začíná je už čím dál výrazněji pociťovat. Navíc míru dopadů 
sucha a nedostatku vody na obyvatelstvo a průmysl v posledních 
letech příznivě ovlivnila skutečnost, že došlo k poklesu odběrů 
vody přibližně o polovinu oproti situaci v roce 1990. Zmírňující 
efekt tohoto vývoje se však již postupně vytrácí. V roce 2015 byly 
zaznamenány problémy se zásobováním obyvatelstva v obcích 
s  nedostatečně spolehlivými vodními zdroji a  výrazně vzrostly 
dopady sucha na zemědělskou produkci, lesní hospodářství, 
kde se dopady tohoto jevu projevují obvykle nejdříve, a ostat-
ní hospodářské sektory. Došlo ke zvýšení počtu dní s nedostat-
kem vláhy v klíčovém období pro produkci většiny plodin mezi 
léty 1961–1990 a  1991–2018. Do budoucna lze proto očekávat, 
že stávající vodní zdroje nebudou dostatečné, a to nejen z hle-
diska potenciálně snižujícího se dostupného množství vody, ale 
i z hlediska nevyhovující jakosti vody. Z těchto důvodů se VÚV 
TGM, v.  v.  i., zabývá výzkumem dané problematiky posledních 
více než 10 let a upozorňuje na tento problém, který se již začí-
ná výrazně projevovat a rok 2018 tento fakt potvrdil. V poslední 
době se jednalo především o vytvoření systému HAMR (Hydro-
logie, Agronomie, Meteorologie a Retence), který:

 — umí hodnotit meteorologické, agronomické a hydrologické 
sucho v podrobnosti vodních útvarů a dokáže předpovídat 
hydrologické podmínky až na osm týdnů dopředu,

 — dokáže analyzovat časové řady hydrologické bilance po 
jednotlivých složkách (přímý odtok, základní odtok),

 — analyzuje nakládání s vodami, s možností jej v reálném 
čase měnit a následně hodnotit,

 — je určen pro vodohospodářskou komunitu (správce 
povodí), ale i pro vodoprávní úřady na úrovni krajů a ORP či 
pro budoucí Komise pro zvládání sucha aj.

V  roce 2018 probíhaly práce na podpůrných studiích v  těchto 
oblastech:

 — hydrologická bilance množství vody v celostátní úrovni 
podrobnosti v době sucha,

 — analýza nedostatkových objemů v útvarech povrchových 
a podzemních vod,

 — vyhodnocení vlivu sucha na užívání vod,

 — analýza stavu ochrany útvarů povrchových a podzemních 
vod, specifika pro období sucha,

 — zhodnocení dopadů sucha v útvarech povrchových vod na 
vodní a vodu vázané organismy,

 — dopady sucha na jakost vod, analýza současné situace 
a jejich příčin,

Voda
BILAN



22

 — potenciál aplikace přírodě blízkých opatření pro zadržení 
vody v krajině a zlepšení ekologického stavu vodních 
útvarů,

 — metodika zpracování operačních plánů pro zvládání sucha,

 — vzájemné srovnání efektů a dopadů výstavby nových 
vodních nádrží a spektra polotechnických opatření,

 — hydrologické a vodohospodářské aspekty převodů vody 
a zásahů do hydrografické sítě v době sucha,

 — bilanční hodnocení zdrojů a potřeb vody s ohledem na 
závlahové systémy.

Výsledky a  výstupy jednotlivých činností jsou dostupné na 
http://www.suchovkrajine.cz a  http://sucho.vuv.cz. Hodnocení 
probíhá pomocí modelu hydrologické bilance Bilan (http://bi-
lan.vuv.cz) a modelu vodohospodářského WATERES (http://lapv.
vuv.cz). Výsledky dopadů změny klimatu na vodní režim České 
republiky jsou dostupné na webu http://rscn.vuv.cz. Výsledky 
modelu HAMR jsou dostupné na http://hamr.chmi.cz, kde je také 
uveden videokomentář pro daný týden.

V  odboru analýz a  hodnocení složek životního prostředí od-
dělení hydrochemie řešilo výzkumný projekt Technologické 
agentury České republiky (program Epsilon II) TH02030532 
Nové postupy úpravy a  stabilizace čistírenských kalů z  malých 
komunálních zdrojů a úkol Magistrátu hl. m. Prahy (Pól růstu II) 
CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_040/0000 Odpadní voda jako diagnos-
tické medium hlavního města Prahy a  podílelo se na dalších 
projektech řešitelů z  jiných odborů. Významnou činností byly 
analýzy vybraných drog a  jejich metabolitů v  povrchových 

a komunálních odpadních vodách, a to nejen v rámci výše zmí-
něného projektu, ale také v rámci dalších zakázek a objednávek. 
Vedle toho oddělení zajišťovalo rozbory vzorků pro ostatní řeši-
tele z VÚV TGM, v. v. i., i externí zákazníky a technickou přípravu 
ZZ v oblasti základního chemického rozboru pro ASLAB. 

Oddělení mikrobiologie řešilo úkol Magistrátu hl. m. Prahy (Pól 
růstu II) CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_040/0000 Možnosti vodní rekrea-
ce na území hlavního města Prahy (od historie po současnost). 
Oddělení dále zajišťovalo koordinaci projektu pro ČEZ, a. s., Mo-
nitoring řeky Jihlavy v okolí JE Dukovany (EDU) a v rámci zajiště-
ní Podpory výkonu státní správy provádí v úkolu Spolupráce na 
hraničních vodách s Rakouskem činnost experta pro jakost vody 
v  Česko-rakouské komisi hraničních vod. Významným podílem 
činností byly mikrobiologické analýzy vzorků pro ostatní řešitele 
z  VÚV TGM, v.  v.  i., i  externí zákazníky a  technická příprava ZZ 
v oblasti mikrobiologie pro ASLAB.

Oddělení hydrobiologie se podílelo na řešení úkolu Magistrátu 
hl. m. Prahy (Pól růstu II) CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_040/0000 Hodno-
cení zdrojů znečištění a  jejich vliv na rekreační potenciál vody 
v městském prostředí. Oddělení hydrobiologie dále zajišťovalo 
rozbory vzorků pro ostatní řešitele z VÚV TGM, v. v.  i., i externí 
zákazníky. Významným podílem činnosti bylo zajištění odborné 
náplně a vyhodnocení výsledků ZZ v oblasti hydrobiologie pro 
ASLAB.

Oddělení radioekologie řešilo komplexní studie zaměřené na 
výskyt a chování přírodních a umělých radionuklidů pod zdro-
ji znečištění a v neovlivněných profilech ve vzorcích vod, sedi-
mentů a  srážek, např. projekt pro ČEZ, a. s., Hodnocení změn 
režimu a  jakosti podzemních vod v  JE Temelín. Oddělení dále 
zajišťovalo rozbory vzorků pro ostatní řešitele z VÚV TGM, v. v. i., 
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i externí zákazníky. Významným podílem činností byly analýzy 
tritia, které je možno stanovit díky jedinečné technologii elek-
trolytického zakoncentrování ve velmi nízkých objemových 
aktivitách. Ve spolupráci s  Podniky Povodí zajišťovalo činnosti 
složek celostátní Radiační monitorovací sítě za obvyklé radiační 
situace. Na oddělení také probíhala technická příprava ZZ v ob-
lasti radiologie pro ASLAB.

Odbor ochrany vod a  informatiky se podílí na řešení řady vý-
zkumných projektů mj. v oblasti vývoje a následné aplikace vý-
početních modelů zaměřených zejména na vodohospodářské 
simulační výpočty množství a  jakosti povrchových vod (např. 
v rámci projektů Ochrana kritické infrastruktury – vodního zdro-
je Želivka  – před účinky PPCP a  pesticidů v  podmínkách dlou-
hodobého sucha  – VI20172020097, Projekt KUS Zajištění do-
stupnosti vodních zdrojů ve vybraných oblastech Karlovarského 
kraje – QJ1520318 nebo vývoje nástrojů a modelů pro podporu 
rozhodování (např. v  rámci projektu Predikce nebezpečnosti 
nepůvodních ryb a raků a optimalizace eradikačních metod in-
vazních druhů – TH02030687). Mezi další činnosti oddělení patří 
informační podpora výzkumných projektů a  zajišťování jejich 
publicity (internetové stránky projektů).

Výzkum v  odboru technologie vody a  odpadů se v  roce 2018 
soustřeďoval na problematiku výskytu látek ze skupiny PPCP ve 
vodách, jejich transformaci a  odstraňování. Konkrétně se obor 
zabýval farmaky včetně antibiotik, hormonů a  aditiv přidáva-
ných do mýdel a parfémů (vonné složky) a některých jejich me-
ziproduktů. Tato problematika byla řešena v  řadě výzkumných 
projektů, konkrétně zejména v povodí údolní nádrže Švihov, kde 
jsou specifikovány hlavní zdroje těchto látek z jednotlivých čis-
tíren odpadních vod, a dále pak studuje možnosti odstraňování 

látek ze skupiny PPCP při filtraci vyčištěné odpadní vody přes ak-
tivní uhlí. Rovněž řeší možnosti odstraňování polyaromatických 
uhlovodíků ze srážkové vody u silnic filtrací.

Současně jsou řešena i  další výzkumná témata, např. antropo-
genní vlivy na jakost vody při průtoku intravilánem – Vltava při 
průtoku Prahou, dopady sucha na toky jako recipienty čištěných 
odpadních vod, složení směsného komunálního odpadu z  růz-
ných lokalit (sídliště, vilová zástavba, smíšená zástavba) nebo 
vlivy umělého zasněžování na vodní režim a krajinu.

Na pobočce Brno v rámci povodňové problematiky byla řešena 
související témata jak příznivě ovlivnit odtokové poměry v po-
vodích, kde je významně zastoupeno produkční využívání ze-
mědělské půdy, a může tak docházet ke ztrátám půdních vrstev 
zvýšenou erozí. Současně byly sledovány urbanizované lokali-
ty, které jsou vystaveny nebezpečí z přívalových srážek, jejichž 
možnými důsledky jsou ztráty nejen na majetku, ale zejména na 
životech. Volba vhodného komplexu opatření v rámci hydrolo-
gických celků je hledaným výsledkem. V současnosti jsou v rám-
ci projektů VaV sledovány a zkoumány pilotní oblasti v povodích 
Moravy, Odry a Vltavy. 

Významnou oblastí činnosti pobočky byl v roce 2018 výzkum 
v oboru hydrobiologie se zaměřením na vývoj hodnocení eko-
logického stavu a  kvality vod. Aktuálně jsou zmíněné postupy 
aplikovány v rámci sledování a predikce dopadů sucha. 

Pracoviště v Brně se dále zabývá vývojem a testováním techno-
logií pro čištění vod, a to i ve společných projektech s komerč-
ními subjekty. Specifickou výzkumnou aktivitou je komplexní 
teoretické a  praktické zpracování problematiky kvality pro-
středí vodních prvků kulturních památek a  historických sídel 
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v  kontextu památkové péče i  s  ohledem na posouzení vlivu 
možných změn klimatu. Konkrétní projekty jsou řešeny od roku 
2012 s podporou Ministerstva kultury ČR za přispění odborníků 
z dalších institucí (Národní památkový ústav, Ústav biologie ob-
ratlovců Akademie věd ČR, komerční firmy atd.).

V roce 2018 na ostravské pobočce zahájil projekt Ministerstva 
kultury programu Národní a  kulturní identita II Věžové vodo-
jemy  – identifikace, dokumentace, prezentace, nové využití. 
Nadále pokračovaly práce tříletého projektu zaměřeného na 
vytvoření databázového expertního systému pro složky IZS, 
ČIŽP a správce povodí, fungujícího na stacionárních i mobilních 
zařízeních. 

Současně byly zajišťovány dlouhodobě probíhající úkoly pro 
podporu státní správy v oblastech vodního a odpadového hos-
podářství podle potřeby zřizovatele MŽP. V rámci činností pod-
porujících výkon státní správy se pracovníci pobočky podíleli na 
přípravě a plnění úkolů plynoucích ze závěrů jednání v komisích 
zaměřených na spolupráci hraničních vod s  Polskem. Odbor-
ná podpora legislativních předpisů spočívala především v  ak-
tualizaci vyhlášky č.  49/2011 Sb., metodických pokynů k  revizi 
vodních děl ohlašovaných podle § 15a vodního zákona a k vy-
pouštění odpadních vod do vod podzemních podle vyhlášky 
č. 57/2016 Sb. a zpracování řady podpůrných výstupů. Dále byla 
poskytována odborná podpora monitoringu a hodnocení stavu 
povrchových a podzemních vod.

Důležitou částí odborných aktivit pracovníků ostravské pobočky 
bylo závěrečné vypracování dílčích výstupů projektu Sestavení 
a návrh koncepce ochrany před následky sucha na území ČR. 

Významným tématem, kterým se zabývá odbor aplikované eko-
logie již více než 19 let, je problematika perlorodkových toků. 
Tímto termínem se označují toky s  výskytem perlorodky říční, 
jakožto mizejícího indikátoru čisté řeky (oligotrofní taky). Perlo-
rodka říční Margaritifera margaritifera je deštníkovým druhem 
(podle definice IUCN) pro množství dalších vzácných organismů 
čistých horských řek.

Na území České republiky se v současné době vyskytuje perlo-
rodka především v povodí jihočeských toků vodňanské Blanice, 
Teplé Vltavy a Malše a na západě na Ašsku v povodí Rokytnice 
a Lužního potoka. Naše perlorodkové toky (kromě Blanice) jsou 
hraničními toky, nebo jsou přeshraničními toky ovlivňovány. 
Z tohoto důvodu je pro sledování jakosti vody, morfologie, zdro-
jů potravy (detritu), hostitelských ryb a  dalších životních pod-
mínek a především pro ochranu populací důležitá přeshraniční 
spolupráce s německými i rakouskými kolegy.

Pracovníci oddělení speciální hydrobiologie a  ekologie se ak-
tivně podíleli na tvorbě stávajícího Záchranného programu pro 
perlorodku říční i Plánů péče pro současné evropsky významné 
lokality (EVL) s výskytem perlorodky. Po celou dobu se zabývají 
systematickým monitoringem chemismu vod, mají tedy k dispo-
zici dlouhé řady pro sledování změn v  těchto povodích a  také 
pro vyhledávání zdrojů znečištění a podporu opatření na jejich 
eliminaci. Životaschopnost perlorodky ovlivňuje nejen aktuální 

kvalita vody v tocích, ale i celkový stav širšího povodí, především 
jeho zemědělské a  lesnické využívání a  způsob hospodaření. 
Tato problematika je podrobně zpracována v Metodice podpo-
ry perlorodky říční, kterou VÚV  TGM, v.  v.  i., vydal v  roce 2018 
jako svoji publikaci. Text publikace bude přeložen do angličtiny 
a v blízké době bude publikace doplněna ve spolupráci se stře-
doevropskými odborníky na perlorodku říční tak, aby mělo její 
využití i mezinárodní a přeshraniční dosah.

Na podporu výskytu perlorodek aktuálně probíhá několik pro-
jektů, jejichž účelem je kromě zlepšení prostředí pro ohrožený 
druh také posílení jeho populace (polopřirozený odchov), po-
sílení populace hostitelských ryb, případně úprava vhodných 
stanovišť. 

Výzkumný ústav vodohospodářský T.  G.  Masaryka, v.  v.  i., je 
partnerem mezinárodního projektu Malsemuschel na rakouské 
hranici, zastřešujícím veškerou vědeckou i  technickou činnost 
na české straně. Cílem projektu je zlepšení prostředí pro ohro-
žený druh – monitoring různých aspektů prostředí (jakost vody 
v základních parametrech podle dikce Záchranného programu, 
měření nespecifických polutantů – kovy, pesticidy a také vlast-
ností detritu jako potravního zdroje pro perlorodky), dále iden-
tifikace zdrojů znečištění, stav hyporeálu, problémy eroze na 
české i  rakouské straně – kterými se prioritně zabývá rakouská 
strana a  další aspekty morfologie terénu. Proběhly také bioin-
dikace pomocí destiček s malými perlorodkami v různých profi-
lech toku (ČZU). Druhým, ale stejně důležitým cílem projektu, je 
posílení populace perlorodky pomocí polopřirozeného odcho-
vu podle Záchranného programu, podrobně popsaným ve výše 
uváděné metodice, dále posílení populace hostitele a  úprava 
stanovišť. Posílení populace pstruha a úprava stanovišť provádí 
pro VÚV TGM, v. v. i., firma Bivalvia v těsné spolupráci s rakous-
kým partnerem. Zde se největším problémem při stanovování 
struktury rybí obsádky ukázala rozdílná legislativa a  rybářská 
práva na obou stranách hranice. 

Při přípravě projektu byl stav populace stejně jako na ostatních 
lokalitách považován za stagnující. V průběhu projektu byly na-
lezeny adultní a subadultní jedinci jako znak samostatné obnovy 
populace. Proto bylo v rámci projektu přikročeno k podrobné-
mu mapování dna a  vyhledávání perlorodek v  páteřním toku. 
Odchovy pro posílení populace (firma Dort) malšských perloro-
dek probíhají na odchovně na Blanici. V běhu je také genetický 
aspekt populace perlorodky versus populace pstruha (ČZU). 

Na podporu výskytu perlorodek aktuálně probíhají i další velké 
projekty. Na Teplé Vltavě se účastníme jako součást konsorcia 
obdobného projektu pro NP Šumava z programu OPŽP.
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Publikace v periodikách 
V  roce 2018 byli pracovníci ústavu autory nebo spoluautory 
46 příspěvků v odborných časopisech, z nichž naprostá většina 
patřila mezi časopisy recenzované, 68 článků bylo publikováno 
ve sbornících. Pět příspěvků bylo otištěno v časopisech s impakt 
faktorem (Hydrobiologia, Journal of Environmental, Fundamen-
tal and Applied Limnology, Soil and Water Research apod.). 

Výsledky s právní ochranou 
a technicky realizované výsledky

V  roce 2018 vznikla řada technicky realizovaných výsledků vý-
zkumu. Byly registrovány tři funkční vzorky. Jedním z nich je Va-
rovný systém znečištění látkami PPCP pro vodárnu Káraný. V rámci 
České republiky se jedná o zcela unikátní nástroj, který umožní 
Káranské vodárně optimalizovat odběry povrchové vody tak, 
aby se vyhnula období se zvýšenými koncentracemi mikropo-
lutantů, které dvouletý monitoring prokázal v toku Jizery. Tyto 
látky v rozsahu a přesnosti detekovaných limitů dosud v České 
republice nikdo nesledoval. Funkční vzorek se skládá ze softwa-
ru (kombinace modelu Bilan a  koncentračního modelu) a  pro-
vozního řádu. 

V letech 2017–2018 byla v rámci řešení projektu NAKI II navržena, 
připravena a  realizována formou funkčního vzorku konstrukce 
samonosného, uzavřeného, plně autonomního bioreaktoru. Biore-
aktor je určen ke kultivaci směsí mikroorganismů a enzymů ze 
vstupní dávky a aplikaci připraveného roztoku. Konstrukce bio-
reaktoru umožní vytvořit optimální podmínky pro kultivaci.

Třetím registrovaným funkčním vzorkem je automatický závla-
hový systém pro využití odpadních vod se zbytkovou koncent-
rací živin.

Dále byly vytvořeny dvě softwarové aplikace. Jednou z nich je 
softwarový nástroj pro optimalizaci návrhu integrované ochrany 
území. Nástroj slouží k rychlému odhadu délek efemerních rýh, 
které se významnou měrou podílejí na celkovém objemu eroz-
ního smyvu právě v DSO. Druhým softwarem vytvořeným v roce 
2018 je program sloužící k  vyhodnocení dostupnosti vodních 
zdrojů – VSTOOLS.DOVOZ. 

V  rámci poloprovozů byla ve VÚV  TGM, v.  v.  i., realizována po-
loprovozní sestava autonomního bioreaktoru. Výzkumníci v  roce 
2018 dále sestavili mobilní kalové pole s vegetací s využitím kontej-
neru. Jedná se o technologii určenou pro pasivní odvodnění kalů 
přímo na místě. Dalším registrovaným poloprovozem jsou polní 
lyzimetry s řízenou infiltrací přečištěných odpadních vod.

Mezinárodní spolupráce 
ve výzkumu

V  oblasti hydrogeologie je řešen projekt RESIBIL  – Množství 
a užívání podzemních vod v česko-saském pohraničí. Cílem to-
hoto projektu, financovaného z Evropského fondu pro regionál-
ní rozvoj, je vyhodnocení možnosti dlouhodobého využívání 
zásob podzemních vod v  česko-saském pohraničí a  odolnosti 
vodních zdrojů vůči klimatickým změnám a  extrémním výky-
vům počasí. Vytvářený rozhodovací systém přispěje k optimali-
zaci využití zdrojů podzemních vod s ohledem na jejich citlivost 
vůči změnám klimatu a vodního režimu krajiny.

V  oblasti hydrologie a  hydrauliky se také uskutečňuje meziná-
rodní výzkum. Spolupráce probíhá například v  rámci meziná-
rodních projektů FRIEND (Flow Regimes from International Ex-
perimental and Network Data). Ve VÚV TGM, v. v. i., se dále řeší 
projekt RAINMAN (Integrated Heavy Rain Risk Management), 
který je financovaný z fondů EU – INTERREG CENTRAL EUROPE. 
Projekt je zaměřen na prevenci před pluviálními povodněmi a je 
řešen v těsné spolupráci České republiky, Německa, Polska, Ra-
kouska, Maďarska a Chorvatska. Další spolupráce probíhá s Bun-
desanstalt für Gewässerkunde na projektu Elberegime 2100 tý-
kající se antropogenního ovlivnění režimu povodí Labe.

V rámci Spolupráce na hraničních vodách s Rakouskem jsou za-
jišťovány úkoly, týkající se jakosti vody, vyplývající ze zasedání 
Česko-rakouské komise pro hraniční vody. Součástí úkolu je za-
jištění a hodnocení rozsáhlého monitoringu jakosti vody hranič-
ních toků, jeho hodnocení s ohledem na národní odlišnosti a ře-
šení problémů s mimořádným znečištěním, ovlivňujícím jakost 
vod sousedících států. Průkaznost analytických dat laboratoří 
provádějících monitoring na hraničních tocích je kontrolována 
organizací mezinárodního mezilaboratorního porovnání.

V rámci mezinárodní spolupráce byl dokončen projekt zahranič-
ní rozvojové pomoci v  Moldavsku, který se zabýval některými 
aspekty implementace evropské směrnice 91/271/EHS. Spo-
lupráce probíhala s  moldavským Ministerstvem zemědělství, 
místního rozvoje a  životního prostředí a  s  moldavskou Státní 
ekologickou inspekcí. Projekt byl financován Českou rozvojovou 
agenturou.

Mezi další mezinárodní spolupráce lze zařadit: 
 — projekt Interreg Malsemuschel (ATCZ37 Malsemuschel, 

2017–2021) – Podpora přirozeného prostředí a výskytu 
perlorodky říční (Margaritifera margaritifera) v povodí 
Malše,

 — projekt Interreg Dyje2020/Thaya2020, jehož partneři 
jsou významné vodohospodářské instituce (povodí 
Moravy, s. p., ViaDonau, oba národní parky (NP Thayatal, 
NP Podyjí) a orgány ochrany (Umweltbundesamt)), kde 
obecným hlavním cílem projektu je tvorba přeshraničních 
strategií, koncepcí a dílčích metodických dokumentů.
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Prezentace na mezinárodních 
setkáních odborníků

Zaměstnanci ústavu se zapojili i do výměny zkušeností na mezi-
národním poli. 

Pracovníci se zúčastnili 18 mezinárodních konferencí a přednesli 
33 příspěvků formou přednášek, prezentací či plakátových sdě-
lení. Mezi významné konference a semináře patřily např.:

 — 4th IWA Specialized International Conference ecoSTP 2018,

 — 5th European Congress of Conservation Biology,

 — 15th specialized conference on Small Water and Wastewater 
Systems,

 — 16th International Conference on Wetland Systems for 
Water Pollution Control,

 — 17th Biennial Conference ERB 2018,

 — 19. slovenská hydrogeologická konference,

 — ECHOPOLIS 2018,

 — FMCS International Freshwater Mollusk Meeting,

 — Mikrobiológia vody a životného prostredia 2018 a další.

Významná tuzemská setkání 
odborníků

V  roce 2018 zaměstnanci VÚV  TGM, v.  v.  i., organizovali nebo 
spolupracovali na přípravě více než 28 konferencí, seminářů či 
workshopů a  přednesli přes 30 příspěvků formou přednášek, 
prezentací či plakátových sdělení.

Lze uvést např.:
 — Konference GIS Esri,

 — Odpadní vody 2018,

 — Rybníky 2018,

 — Říční krajina 2018,

 — Seminář Adolfa Patery 2018,

 — Suché období 2014–2017: vyhodnocení, dopady a opatření,

 — XVIII. konference České limnologické společnosti 
a Slovenskej limnologickej spoločnosti a další.

V  rámci seminářů a  kurzů, které pracovníci VÚV  TGM, v.  v.  i., 
uspořádali, byl např. realizován kurz vzorkování pro pracovníky 
vodohospodářských laboratoří, kde účastníci mohli obdržet cer-
tifikát. Ke světovému dni migrace ryb VÚV TGM, v. v.  i., ve spo-
lupráci s  Agenturou ochrany přírody a  krajiny České republiky 
a  Českým rybářským svazem, z.  s., uspořádal dvoudenní nava-
zující program pro děti a  veřejnost zaměřený na problematiku 
migrace ryb, života ve vodě a jejím okolí.
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DALŠÍ A JINÁ ČINNOST

Podpora výkonu státní správy
Podpora výkonu státní správy je dlouhodobý úkol řešený pro 
Ministerstvo životního prostředí na základě aktuálních potřeb 
definovaných v tzv. úkolových listech. V roce 2018 bylo řešeno 
25 dílčích úkolů zaměřených zejména na odbornou podporu 
implementace vybraných směrnic EU, mezinárodní spolupráci 
v oblasti vod a dále na informační a odbornou podporu MŽP ja-
kožto ústředního vodoprávního úřadu. Hlavními okruhy, které 
jsou v rámci podpory výkonu státní správy řešeny, jsou zajištění 
odborné podpory při mezinárodní spolupráci ČR v oblasti vod, 
evidence a zpřístupňování vodohospodářských dat a informací, 
zejména ve vazbě na národní a evropské předpisy, podpora im-
plementace evropských předpisů včetně reportingu, zajištění 
radiační monitorovací sítě a analýzy užívání a jakosti vod a pří-
prava podkladů pro Zprávu o stavu vodního hospodářství v Čes-
ké republice. Kromě těchto stabilních aktivit jsou plněny i další 
úkoly vyplývající z aktuálních potřeb Ministerstva životního pro-
středí. V  roce 2018 tak byly realizovány úkoly zaměřené na ak-
tualizaci ochranných pásem vodních zdrojů, odbornou podporu 
legislativního procesu v oblasti vod. 

Mezinárodní spolupráce v oblasti vod

Pracovníci VÚV TGM, v. v. i., se aktivně podíleli na práci meziná-
rodních komisí na ochranu Labe, Dunaje i Odry a na aktivitách 
Stálého výboru Sasko, Stálého výboru Bavorsko Česko-německé 
komise pro hraniční vody, komisí pro hraniční vody s  Polskem, 
Rakouskem a Slovenskem. Odborná podpora spočívala zejména 
v práci v pracovních skupinách a skupinách expertů. 

Evidence a zpřístupňování 
vodohospodářských dat a informací

Práce byly zaměřeny zejména na tvorbu shromáždění a zpraco-
vání dat v oblasti vod a jejich zpřístupnění široké veřejnosti. Jed-
ná se zejména o sběr dat pro evidenci v gesci MŽP podle přísluš-
ného § 21 vodního zákona, zpracování podkladů pro souhrnnou 
vodní bilanci podle § 22 vodního zákona, zpracování souhrn-
ných informací o  vodách České republiky, poskytování webo-
vých služeb pro informování veřejnosti o jednotlivých aktivitách 
ve dvojjazyčné verzi, včetně zpracování odborných textů umís-
těných na web, aktualizace údajů a informační podpora systému 
pro správu, aktualizaci a  sdílení dat z  ochranných pásem vod-
ních zdrojů (OPVZ). Dále se VÚV TGM, v. v. i., dlouhodobě podílí 
na zajištění informační podpory výkonu veřejné správy a plnění 
informačních povinností resortu životního prostředí v  oblasti 
ochrany vod a vodního hospodářství. Zejména vedení a aktuali-
zaci 10 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 předávání 

těchto údajů do informačních systémů veřejné správy. Dále byla 
zajišťována podpora v  oblasti zajištění identifikátorů vodních 
toků podle zákona č. 200/1994 Sb. a vzájemné provázanosti dat 
vodních toků a rozvodnic. Jedním ze stěžejních výstupů byl sys-
tém pro monitoring sucha HAMR.

Implementace evropských předpisů včetně 
reportingu

V rámci podpory implementace evropských směrnic a reportin-
gu byly práce zaměřeny jednak na kontrolu a  doplnění vstup-
ních údajů pro Seznam koupacích vod před začátkem koupací 
sezony a dále na zajištění podkladů programu opatření pro kou-
pací vody. Dále byly práce zaměřeny na implementaci hodnoce-
ní nových prioritních látek podle směrnice 2008/105/ES ve znění 
směrnice 2013/39/EU. Revize vymezení zranitelných oblastí pro 
nitrátovou směrnici (91/676/EHS), včetně podpory reportingu. 
Pro informování Evropské komise (reporting under the Urban 
Waste Water treatment Directive 91/271/EEC) o plnění směrnice 
Rady 91/271/EHS na území ČR podle článku 15 této směrnice bylo 
nutné aktualizovat a  reportovat data týkající se aglomerací ČR 
s velikostí nad 2 000 ekvivalentních obyvatel. Podpora byla za-
měřena i na úkoly spojené s přezkumem a aktualizací předběžné-
ho vyhodnocení povodňových rizik podle Směrnice 2007/60/ES. 
Dále se podpora zaměřila na zajištění reportingu Evropské agen-
tuře pro životní prostředí (EEA) o emisích do vodního prostředí 
„Water emissions quality, WISE-1“ jakožto součástí reportingu 
o  stavu životního prostředí. Součástí informační podpory byla 
i odborná podpora při implementaci Směrnice INSPIRE.

Samostatným úkolem byla podpora implementace Rámco-
vé směrnice vodní politiky (2000/60/ES) a  podpora činností 
v  procesu plánování v  oblasti vod. V  rámci této podpory byly 
provedeny:

 — návrh nové typologie a komplexní testování z pohledu 
nových cílů pro všeobecné fyzikálně-chemické parametry 
ekologického stavu, včetně analýzy dopadů těchto změn, 
vyhodnocení stavu na nových cílech;

 — pracovní postup hodnocení významnosti 
hydromorfologických vlivů;

 — aktualizace metodiky vymezení silně ovlivněných vodních 
útvarů;

 — odborná podpora a konzultační činnost při zpracování 
a připomínkování dílčích podkladů pro zajištění přípravy 
3. plánů v oblasti vod, operativní úkoly vyplývající 
z vyhodnocení EK 2. plánovacího cyklu;
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 — odborná spolupráce při stanovení postupu pro 
uplatňování výjimky podle čl. 4.7 WFD a problematiky 
posuzování vlivu záměru na stav dotčeného vodního 
útvaru;

 — spolupráce při aktualizaci časového plánu a programu 
prací pro přípravu 3. plánovacího období;

 — připomínkování výstupů projektů aktualizace katalogu 
opatření a aktualizace Maket plánů dílčích povodí 
a národních plánů povodí;

 — účast na jednáních v rámci organizačních struktur Komise 
pro plánování v oblasti vod;

 — odborná spolupráce při implementaci opatření přijatých 
v národních plánech povodí pro 2. plánovací období;

 — příprava reportingu Evropské komisi o implementaci 
programů opatření navržených v druhém plánovacím 
cyklu.

Součástí poskytnuté podpory byla i účast na jednáních pracov-
ních skupin EU WG Groundwater, WG Chemicals, WG Flood, WG 
ECOSTAT, Nitrátového výboru a na jiných setkání expertů EU.

Zajištění radiační monitorovací sítě

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka ve spolupráci 
se státními podniky Povodí v souladu s usnesením vlády České 
republiky ze dne 12. dubna 2006 č. 388 a usnesením vlády Čes-
ké republiky ze dne 13. července 2011 č. 522 (příloha 1) zajišťuje 
plnění Rámcové smlouvy o  činnosti složek celostátní radiační 
monitorovací sítě. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Ma-
saryka, v. v. i., 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 havarijním režimu, tj. při monitorování za radi-
ační mimořádné situace, pokračují v  činnostech po vyhlášení 
havarijního režimu Krizovým štábem SÚJB, podle jeho pokynů.

Metodiky a výsledky promítnuté 
do norem a právních předpisů

Další oblastí činnosti pracovníků ústavu byla i  v  roce 2018 pří-
prava metodických pokynů, právních předpisů a spolupráce při 
normalizaci. 

Výzkumní pracovníci připravili za rok 2018 okolo 12 metodik, 
např. Metodika pro posouzení zabezpečenosti vodních nádrží 
za klimatické změny se zaměřením na profily s nedostatečným 
pozorováním, Metodika předběžného vyhodnocení povodňo-
vých rizik v  České republice  – Vymezení oblastí s  významným 
povodňovým rizikem, Metodika monitoringu zdrojů znečištění 
povrchových vod pomocí pevné matrice ryby apod. 

Pracovníci instituce spolupracovali také na vypracování normy 
ČSN 75 7622 Kvalita vod – Stanovení radia 226. Tato norma platí 
pro stanovení objemové aktivity radia 226 ve vodách scintilačně 
emanometrickou metodou. 

Poradenská a expertní činnost
Posudková a poradenská činnost je významnou formou přímé-
ho uplatnění výsledků výzkumu. V roce 2018 byly např. vypraco-
vány dva odborné posudky pro Povodí Labe, s. p., které spočí-
valy v proměření a modelování rozsahu mísicí zóny pod dvěma 
významnými zdroji znečištění vypouštějícími odpadní vody do 
řeky Labe. 

Celoročně probíhá poradenská činnost v různých oblastech pro 
orgány samosprávy, nevládní organizace, specializované labora-
toře, ale i pro veřejnost. Jako příklad lze uvést zajištění podpory 
činností expertní skupiny Monitoringu a hodnocení (Monitoring 
and Assessment Expert Group – MA EG) Mezinárodní komise pro 
ochranu Dunaje, odborná podpora činností pracovní skupiny 
pod evropskou komisí WGA ECOSTAT aj.

V rámci expertní činnosti VÚV TGM, v. v. i., se výzkumníci podí-
leli na hodnocení vlivů stávajících jaderných zdrojů na hydro-
sféru a na odborné podpoře hodnocení vlivu nových jaderných 
zdrojů.

V roce 2018 bylo řešeno několik zakázek týkajících se převážně 
odběrů vzorků průmyslových technologických a odpadních vod 
a chemické a toxikologické analýzy. Pracovníci VÚV TGM, v. v. i., 
také vyhotovili pro Krajský úřad Moravskoslezského kraje In-
ventarizační průzkum PP Kamenec  – Plecoptera, Megaloptera, 
Trichoptera a Psychodidae, dále prováděli např. stanovení účin-
nosti čisticího procesu vertikální fasádní kořenové čistírny apod. 



29

Ostatní
Významnou součástí činnosti ústavu je také spolupráce s vyso-
kými školami. Pracovníci ústavu jsou činní především na Fakultě 
životního prostředí ČZU, Přírodovědecké fakultě UK a Přírodově-
decké fakultě Masarykovy univerzity, Filozofické fakultě UK, dále 
na VŠB-TU Ostrava, Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity, 
Univerzitě Palackého v Olomouci, Mendelově univerzitě v Brně 
a VUT v Brně. 

Rovněž se zapojují do konzultací a vedení bakalářských, diplo-
mových a disertačních prací (např. Přírodovědecká fakulta VUT, 
ČZU, UJEP), pro studenty jsou pořádány exkurze a  také  je jim 
umožněna odborná praxe v ústavu. 

Pracovníci působí i  jako členové komisí pro státní zkoušky při 
UK, ČZU, VŠB-TU Ostrava apod. Pracovníci vedou i  odbornou 
praxi v rámci středoškolského vzdělání, a to v chemické labora-
toři Střední průmyslové školy chemické akademika Heyrovského 
v Ostravě.
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SEZNAM ZAKÁZEK
 

Název zakázky 
Zodpovědný 
řešitel

Zadavatel

Odbor hydrauliky, hydrologie a hydrogeologie

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

Analýza odpadů hydrologických extrémů a zhodnocení adaptačních opatření Ing. P. Balvín Magistrát hl. m. Prahy

Cíl 3 – přeshraniční spolupráce Sasko – ČR RESIBIL doc. RNDr. Z. Hrkal, CSc. CRR

Monitoring eroze a půdních procesů Ing. L. Strouhal, Ph.D. MŽP

Hydrogeofyzikální průzkum NJZ ETE v roce 2018 – odborná pomoc RNDr. J. Datel, Ph.D. ČEZ, a. s.

Hydrogeologický a hydrologický monitoring NJZ EDU pro rok 2019 Mgr. D. Rozman ÚJV Řež, a. s.

Hydrogeologický a hydrologický monitoring širšího okolí NJZ EDU pro rok 2018 Mgr. D. Rozman ÚJV ŘEŽ, a. s.

Hydrologické a hydrogeologické poměry povrchových a podzemních vod v zájmovém 
území RNDr. J. Datel, Ph.D. Magistrát hl. m. Prahy

Hydrologický model pro projekt Túrow – II. etapa průzkumná Ing. R. Vlnas Česká geolog. služba

Interreg heavy rain risk management Ing. P. Balvín MŽP

Kalibrace hydrometrických vrtulí Ing. A. Trávníčková ČHMÚ

Kvalita vod pilotních území – hodnocení pomocí kvantitativně-jakostního modelu Ing. A. Vizina, Ph.D. Magistrát hl. m. Prahy

Monitoring – spolupráce s ČHMÚ Ing. A. Beran MŽP

Návrh online systému „Zvládání sucha“ Ing. A. Vizina, Ph.D. MŽP

Ochranná pásma vodních zdrojů RNDr. J. Datel, Ph.D. MŽP

Podpora dlouhodobého plánování v oblasti vodního hospodářství na území Krkonošského 
národního parku s důrazem na řešení problematiky vlivu technického zasněžování 
na pokles průtoků

Mgr. P. Treml TA ČR

Posouzení dopadu aplikace vody z VN Mohelno RNDr. J. Datel, Ph.D. ÚJV Řež, a. s.

Posouzení jednotlivých opatření modelovými nástroji BILAN Ing. A. Beran MŽP

Projekt Elberegime 2100 Ing. R. Kožín Bfg–Bundesanstalt

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

Příprava metodiky pro tvorbu plánů pro zvládání sucha Ing. A. Vizina, Ph.D. MŽP

Regionální hydrologická studie Krušných hor Ing. L. Kašpárek, CSc. Povodí Ohře, s. p.

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

Řešení problematiky sucha v roce 2017 Ing. A. Vizina, Ph.D. MŽP

Sestavení návrhu koncepce ochrany před následky sucha ČR Ing. M. Nesládková MŽP

Sestavení typového plánu „Dlouhodobé sucho“ Ing. R. Vlnas MŽP

Umělá řízená infiltrace doc. RNDr. Z. Hrkal, CSc. MŽP
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Název zakázky 
Zodpovědný 
řešitel

Zadavatel

Varovný systém pro pražskou vodárenskou soustavu před znečištěním mikropolutanty 
včetně softwaru pro predikci průtoků a koncentrací PPCP Ing. A. Hrabánková Magistrát hl. m. Prahy

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

Vybudování čtyř nových HG monitorovacích vrtů mělkého a středního dosahu – Temelín RNDr. J. Datel, Ph.D. Elektrárna Temelín II.

Vypracování znaleckého posudku – objasnění hydrologických a hydrogeologických poměrů 
na levém břehu řeky Labe mezi Račicemi a Dobříní Ing. A. Vizina, Ph.D. CEMEX

Vytvoření softwaru pro výpočet výparu z vodní hladiny pro podmínky ČR Ing. A. Beran TA ČR

Vývoj hydraulicky vhodného přelivu pro měření malých průtoků Ing. J. Hlom TA ČR

Zajištění dostupnosti vodních zdrojů ve vybraných oblastech Karlovarského kraje Ing. A. Beran MZe KUS 2014

Znalecký hydrogeologický posudek ve věci posouzení vlivu a provozu plánované stavby 
silnice/46 Olomouc – východní tangenta na vodní zdroje společnosti OLMA, a. s., 
v k. ú. Holice u Olomouce

Mgr. P. Eckhardt OLMA, a. s.

Zpracování vodohospodářské bilance současného a výhledového stavu množství podzem-
ních vod v dílčích povodích Horní Vltavy, Berounky, Dolní Vltavy a ostatních přítoků Dunaje RNDr. H. Prchalová Povodí Vltavy, s. p.

Odbor analýz a hodnocení složek životního prostředí

Analýza odpadních vod – 24hodinové slévané vzorky Ing. V. Očenášková Vězeňská služba ČR

Hodnocení změn režimu a jakosti podzemních vod v JE Temelín Ing. E. Hanslík, CSc. ČEZ, a. s.

Laboratorní rozbory a zkoušky – stanovení drog a jejich metabolitů v povrchových vodách 
podle požadavků objednatele Ing. V. Očenášková Povodí Labe, s. p.

Laboratorní rozbory a zkoušky – stanovení tritia v povrchových vodách Ing. B. Sedlářová Povodí Labe, s. p.

Monitorování celkové atmosférické depozice RNDr. D. Marešová, Ph.D. Správa KRNAP Vrchlabí

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.

Odpadní voda jako diagnostické medium hlavního města Prahy Ing. V. Očenášková Magistrát hl. m. Prahy

Odstranění starých ekologických zátěží Ing. E. Hanslík, CSc. ÚJV Řež, a. s.

Ovlivnění zátopového území u koryta řeky Ploučnice těžbou a zpracováním uranové rudy Ing. E. Hanslík, CSc. DIAMO, s. p.

Radiační monitorovací síť MMKV Ing. B. Sedlářová MŽP

Stanovení tritia v povrchových vodách ovlivněných odpadními vodami z JE Temelín Ing. B. Sedlářová Povodí Vltavy, s. p.

Stanovení pesticidů ve chmelových porostech Ing. V. Očenášková PP servis

Systémy pro on-line měření umělé radioaktivity v povrchových vodách za havárie 
jaderné elektrárny s dálkovým přenosem dat Ing. B. Sedlářová SÚRO, v. v. i.

Zajištění stálé a pohotovostní složky celostátní monitorovací sítě (RMS) Ing. B. Sedlářová SÚJB

Odbor ochrany vod a informatiky 

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

Analýza vstupních dat VH bilance množství povrchových vod v dílčích povodích Horní Vlta-
vy, Berounky, Dolní Vltavy a ostatních toků Dunaje Ing. P. Vyskoč Povodí Vltavy, s. p.
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Název zakázky 
Zodpovědný 
řešitel

Zadavatel

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

Datová podpora VSS v oblasti vodního hospodářství a příprava kartografických výstupů 
ve vazbě na OPŽP Ing. T. Fojtík MŽP

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

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

Možnosti vodní rekreace na území hlavního města Prahy (od historie po současnost) RNDr. H. Mlejnková, Ph.D. Magistrát hl. m. Prahy

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 pro hraniční vody Ing. M. Kalinová MŽP

Problematika INSPIRE Ing. T. Fojtík MŽP

Reporting emisí do vodního hospodářství Mgr. S. Semerádová MŽP

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

Voda pro Prahu Mgr. A. Zbořil Magistrát hl. m. Prahy

Vývoj simulačního modelu pro povodí Želivky a správa dat Ing. J. Picek Ministerstvo vnitra

Odbor technologie vody a odpadů

Akreditovaný odběr a analýzy vzorků odpadních vod z ČOV Ing. M. Beránková ÚJV Řež, a. s. 

Harmonizace legislativy se směrnicí EU pro správu odpadních vod Ing. M. Váňa Česká rozv. agentura

Hodnocení vlivu bodových zdrojů a návrhy opatření Ing. M. Váňa Ministerstvo vnitra

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

Povolování a provoz domovních ČOV v zahraničí Ing. J. Kučera MŽP

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

Říční tok v intravilánu – stanovení a optimalizace antropogenních tlaků RNDr. J. Fuksa, CSc. Magistrát hl. m. Prahy

Technická a ekonomická optimalizace terciálních technologií pro odstraňování PPCPs 
z odpadních vod Ing. M. Váňa TA ČR

Technologie separace specifických polutantů ze srážkových vod Ing. M. Váňa ASIO, s. r. o.

Pobočka Brno 

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

Hydrochemický monitoring vod – Vita-Min RNDr. D. Němejcová Bioanalytika Cz, s. r. o.

Interkalibrace pro hodnocení biologických složek RNDr. D. Němejcová MŽP

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

Notifikace zranitelnosti a možnosti podpory přirozených funkcí krajiny v podmínkách 
změněného klimatu ve velkoplošných zvláště chráněných územích Mgr. J. Kroča TA ČR

Nové postupy optimalizace systémů integrované ochrany území Ing. K. Drbal, Ph.D. MZe KUS 2014



33

Název zakázky 
Zodpovědný 
řešitel

Zadavatel

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

Optimalizace automatických závlahových systémů pro využití přečištěných odpadních vod – 
opatření pro snižování rizik sucha a eutrofizace povrchových zdrojů vody Ing. M. Rozkošný, Ph.D. TA ČR

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

Postupy řešení kvality vodního prostředí v rámci památkové péče Ing. M. Rozkošný, Ph.D. MK NAKI II.

Predikce možného výskytu nebezpečných chemických látek při haváriích a povodních, riziko 
úniku látek závadných vodám a preventivní opatření – podklad k havarijnímu plánu Ing. S. Juráň Magistrát hl. m. Prahy

Stanovení průtoků v době odběru vzorků Ing. M. Forejtníková AQUATIS, a. s.

Stanovení účinnosti čisticího procesu vertikální fasádní kořenové čistírny Ing. H. Hudcová LIKO-S, a. s.

Studie odtokových poměrů a komplexní návrhy opatření v části povodí nádrže 
Želivka – Švihov Ing. K. Drbal, Ph.D. Magistrát hl. m. Prahy

Systém řízení monitoringu a údržby VH infrastruktury Mgr. P. Štěpánková, Ph.D. MZe KUS 2014 (VARS)

Vyhodnocení přírodě blízkých opatření, katalog opatření Ing. M. Dzuráková MŽP

Vysychání toků a biodiverzita tekoucích vod: vliv přírodních podmínek a antropogenních 
zásahů Mgr. M. Straka, Ph.D. Masarykova univerzita

Pobočka Ostrava 

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

Expertní informační systém NAVAROSO RNDr. P. Soldán, Ph.D. TA ČR

Monitoring kvality vod a bioty před a po realizaci přírodě blízkých opatření v ploše povodí 
a na tocích RNDr. D. Němejcová MŽP

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

Posouzení stavby I/39 Přísečná Ing. R. Kořínek, Ph.D. Pragoprojekt, a. s.

Studie vnosu pesticidů do VN Švihov s využitím nových vzorkovacích technik a odstranění 
organických látek ze sorpčních filtrů za ozonizací vysoce účinnou chemickou destrukcí Ing. T. Mičaník, Ph.D. Magistrát hl. m. Prahy

Věžové vodojemy – identifikace, dokumentace, prezentace, nové využití Ing. R. Kořínek, Ph.D. MK NAKI II.

Zkvalitnění monitoringu biologické kvality pitných vod RNDr. P. Soldán, Ph.D. Magistrát hl. m. Prahy

Odbor aplikované ekologie 

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

Hodnocení PPCP a pesticidů v povodí Želivky a ve vodní nádrži Švihov Mgr. P. Rosendorf Ministerstvo vnitra

Hodnocení zdrojů znečištění a jejich vliv na rekreační potenciál vody v městském prostředí Mgr. P. Rosendorf Magistrát hl. m. Prahy

Hydraulický, hydromorfologický a biologický průzkum změn experimentálních opatření 
v roce 2018 PS Děčín Mgr. E. Bouše Ředit. vodních cest ČR

Hydraulický, hydromorfologický a biologický průzkum změn experimentálních opatření 
v roce 2017 – Zlepšení plavebních podmínek na Labi v ús. Ústí n. Labem – státní 
hranice ČR/SRN-Plavební stupeň Děčín

Mgr. E. Bouše Ředit. vodních cest ČR

Inženýrské práce a poskytování odborné pomoci v procesu EIA pro NJZ EDU v roce 2018 – 
odborná pomoc Mgr. P. Rosendorf ÚJV ŘEŽ, a. s.
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Název zakázky 
Zodpovědný 
řešitel

Zadavatel

Komplexní lokalizace a kategorizace lokalit plošného zemědělského znečištění Mgr. P. Rosendorf Povodí Vltavy, s. p.

Metodika hodnocení stavu chráněných území Mgr. P. Rosendorf TA ČR

Monitoring a vyhodnocení koncentrace PAU v povrchových vodách v okolí EDU – 2. etapa Mgr. P. Rosendorf Elektrárna Dukovany

Monitoring chemismu vody v povodí Blanice a Zlatého potoka Ing. V. Kladivová AOPK ČR

Odborná studie týkající se stavu úniku úhoře říčního z území ČR v návaznosti na plány řízení 
úhořů v povodí Odry a Labe podle nařízení Rady 1100/2017/ES v období 2010–2017 Ing. J. Musil, Ph.D. MZe

Podpora přirozeného prostředí a výskytu perlorodky říční v povodí Malše Ing. V. Kladivová MŽP

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 v programu EPSILON RNDr. J. Svobodová TA ČR

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

Sestavení VH bilance povrchových vod Mgr. P. Rosendorf Povodí Vltavy, s. p.

Studie k akci „Monitoring a vyhodnocení koncentrace polyaromatických uhlovodíků (PAU) 
v povrchových vodách v okolí EDU – 1. etapa“ Mgr. P. Rosendorf ÚJV Řež, a. s.

Účinky PPCP a pesticidů v podmínkách dlouhodobého sucha Mgr. P. Rosendorf Ministerstvo vnitra

Vyhodnocení nutnosti dochlazování odpadních vod pro NJZ EDU v roce 2018 – 
odborná pomoc Mgr. P. Rosendorf Elektrárna Dukovany

Využití umělých a přírodních struktur pro revitalizace a zvýšení biologické a morfologické 
pestrosti pražských potoků Mgr. P. Kožený Magistrát hl. m. Prahy

Zajištění odborné pomoci při projednávání a uplatňování výsledků VH studií pro potřeby EIA 
NJZ EDU Mgr. P. Rosendorf ÚJV Řež, a. s.
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ANOTACE PROJEKTŮ

Odbor hydrologie, hydrauliky 
a hydrogeologie

Název:
Voda pro Prahu  – Varovný systém pro pražskou vodárenskou 
soustavu před znečištěním mikropolutanty včetně softwaru pro 
predikci průtoků a koncentrací PPCP

Zadavatel:
Magistrát hl. m. Prahy

Doba řešení:
2016–2018

Řešitelé:
Ing. Anna Hrabánková, RNDr. Josef V. Datel, Ph.D., 
Ing. Adam Vizina, Ph.D., doc. RNDr. Zbyněk Hrkal, CSc., 
Ing. Jan Hlom, Mgr. Pavel Eckhardt, Ing. Pavel Balvín

Popis:
Hlavní město Praha je v současné době zásobováno pitnou vo-
dou ze dvou zdrojů. Ze  75 % z  úpravny vody Želivka a  zbytek 
z úpravny vody v Káraném. Jako záložní zdroj pro hlavní město 
slouží úpravna vody v  Podolí. Cílem projektu bylo na příkladu 
vodních zdrojů, určených pro zásobování hlavního města Pra-
hy pitnou vodu, v předstihu kvantifikovat obsahy PPCP v celém 
procesu úpravy vody a nastavit mechanismy jejich kontroly při 
různých hydrologických situacích včetně extrémních jevů. Pro-
jekt přináší informace o mikropolutantech z oblasti PPCP (Phar-
maceuticals and Personal Care Products), které se v posledních 
20 letech postupně stávají významným problémem v  kvalitě 
vod. V posuzovaných vodních zdrojích pro Prahu (Káraný, Želiv-
ka, záložní zdroj Podolí) byla získána data o  kvalitě využívané 
surové vody v těchto parametrech PPCP (dnes v rozsahu 93 po-
ložek cizorodých organických látek), dlouhodobější monitoring 
umožnil získat informace o  kolísání těchto látek během roku 
a v závislosti na dalších parametrech, jako jsou průtoky, srážková 
situace, režim odběru surové vody apod. Zhodnocení a zobec-
nění dosažených dat umožnilo optimalizaci využívání posuzova-
ných vodních zdrojů, navíc výsledky projektu bude možné apli-
kovat i  na další vodní zdroje využívané pro zásobování pitnou 
vodou, ve formě zavedení speciálního monitoringu látek typu 
PPCP, aplikace nově vyvinutého funkčního vzorku – predikčního 
softwaru a varovného systému.

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, RNDr. Josef V. Datel, Ph.D., 
Ing. Adam Vizina, Ph.D., Ing. Pavel Balvín

Popis:
S územním rozvojem hlavního města Prahy dochází ke změnám 
přírodních podmínek na jejím území. S  tím, jak jsou postupně 
zastavovány dosud volné plochy či zemědělská půda, nastávají 
změny v hydrologických poměrech jednotlivých toků i podzem-
ních vod. Dochází ke zmenšování přirozených infiltračních ploch, 
k jinému režimu zasakování vlivem umělých zasakovacích opat-
ření a k řízeným i neřízeným změnám odtokových poměrů. Lze 
rozlišit dvě situace, které mohou nastat. V převážně zastavěných 
částech hlavního města jsou hydrogeologické poměry podzem-
ních vod významně ovlivněny odkanalizováním území, a proto 
zde významnou roli hraje odtok povrchových vod. V méně za-
stavěných oblastech při vnějších okrajích hlavního města jsou 
víceméně zachovány původní přírodní odtokové poměry a vý-
znamnou roli zde hraje nejen povrchový odtok, ale i infiltrace do 
podzemních vod a podzemní odtok. Projekt si klade za cíl po-
soudit dlouhodobý vliv postupující urbanizace dalších a dalších 
ploch na vodní režim v těchto okrajových částech Prahy, v úzké 
vazbě na probíhající klimatické změny a jejich očekávané dopa-
dy v budoucnu. Cílem projektu je posoudit účinnost stávajících 
navržených a  již realizovaných adaptačních opatření, případně 
navržení dalších doplňujících opatření, zavést poloprovoz sys-
tému umožňujícího hodnocení okamžitých srážkoodtokových 
poměrů na malých tocích a vytvoření užitného vzoru – typové-
ho projektu takového opatření. Těžiště prací je směřováno na 
území povodí horních částí místních malých toků přitékajících 
(z území Středočeského kraje) nebo pramenících v okrajových, 
málo urbanizovaných částech území Prahy, které často neby-
ly v  centru pozornosti doposud provedených prací, průzkumů 
a studií vodních poměrů.



37

Název:
Podpora dlouhodobého plánování v  oblasti vodního hospo-
dářství na území Krkonošského národního parku s důrazem na 
řešení problematiky vlivu technického zasněžování na pokles 
průtoků

Zadavatel:
TA ČR

Doba řešení:
2017–2020

Řešitelé:
Mgr. Pavel Treml, Ing. Martin Vokoun, Mgr. Pavel Eckhardt, 
Ing. Luděk Strouhal, Ph.D., Ing. Ondřej Taufer, 
Ing. Adéla Trávníčková, Pavla Drdová

Popis:
Projekt se zabývá analýzou dopadu technického zasněžování na 
změnu průtoků a obecně na změnu hydrologické bilance toků 
na území Krkonošského národního parku. 

Druhý rok řešení projektu (2018) byl zaměřen zejména na pravi-
delná měření v  terénu (měření průtoků, konduktivity a  teploty 
vody v tocích, hodnocení rozdílů mezi vodní hodnotou sněhu na 
sjezdovkách a mimo ně, hodnoceno znečištění ve sněhu a tocích, 
z nichž se využívá voda pro odběry pro technické zasněžování 
apod.) a  jejich průběžné vyhodnocování. Proběhlo komplexní 
vyhodnocení měření za první celou zimu (2017/2018) a  mohlo 
být provedeno srovnání výsledků pozorování zimního a letního 
období. Na vybraných povodích probíhalo rovněž matematické 
modelování. Byly připraveny podklady pro vznik metodiky.

V  dalších letech řešení projektu budou výsledky pozorování 
upřesněny. Na jejich základě bude vytvořen výsledný text me-
todiky, která by měla napomoci řešit negativní vliv technického 
zasněžování na pokles průtoků, a to jak v souvislosti se zachová-
ním optimálních podmínek pro rozvoj bioty v tocích, tak i z hle-
diska efektivního, spravedlivého a  dlouhodobě využitelného 
užití vodních zdrojů. Dále bude vytvořen software pro možnost 
modelování dopadů a vytvořena přehledná mapa.

Název:
Vytvoření softwaru pro výpočet výparu z vodní hladiny pro pod-
mínky ČR 

Zadavatel:
TA ČR

Doba řešení:
2018–2019

Řešitelé:
Ing. Adam Beran, Mgr. Petra Fialová, Ing. Roman Kožín, 
Ing. Eva Melišová, Ing. Johanna Ruth Blöcher, 
Ing. Petr Bašta, doc. Ing. Martin Hanel, Ph.D.

Popis:
V roce 2018 došlo ke zkompletování dat z výparoměrné stanice 
Hlasivo a  následné analýze jednotlivých veličin, které vstupují 
do vzorců pro výpočet výparu. Jedná se o výpar ze srovnávacího 
výparoměru, teplotu vzduchu, teplotu hladiny vody ve výparo-
měru, globální sluneční radiaci, rychlost větru a relativní vlhkost 
vzduchu. Na základě párové závislosti průměrného denního 
výparu v  měsíci na jednotlivých meteorologických veličinách 
byly vytvořeny základní vzorce pro výpočet výparu. Tyto vzorce 
byly následně rozšířeny o další proměnné (meteorologické veli-
činy). Tímto způsobem bylo vytvořeno přibližně 70 vzorců pro 
výpočet výparu pro stanici Hlasivo. V dalším kroku byly vzorce 
validovány na zkrácené datové řadě ze stanice Hlasivo a na his-
torických datech z výparoměrné stanice Tišice. Hodnocení vzor-
ců bylo založeno na základě koeficientu Kling-Gupta efficiency 
(KGE) a průměrné relativní chyby (MRE). 

Dalším cílem prvního roku řešení projektu bylo ověření vzorců 
pro výpočet výparu za pomoci satelitních dat získaných meto-
dami dálkového průzkumu Země (DPZ) a  pozorovaných dat. Pro 
porovnání byla vybrána referenční vodní nádrž jezero Most, kde 
jsou k dispozici hodnoty z meteorologické stanice a další vodní 
nádrže na území ČR. Satelitní data byla porovnávána s meteo-
rologickými daty. Na datech byla viditelná různá přerušení, což 
může být způsobeno špatnou oblačností nebo vynecháním 
částí měření, data byla podhodnocená. Při ověření vzorců bylo 
zjištěno, že satelitní data oproti pozorovaným datům jsou rozko-
lísaná a bude potřeba jejich korekce a provedení regionalizace.
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Název:
Vývoj hydraulicky vhodného přelivu pro měření malých průtoků

Zadavatel:
TA ČR

Doba řešení:
2018–2019

Řešitelé:
Ing. Jan Hlom, Ing. Pavel Balvín (mentor), 
Ing. Johanna Ruth Blöcher, Mgr. Petra Fialová

Popis: 
Pro kontinuální měření minimálních průtoků lze použít měrné 
přelivy, které dokážou s  velkou přesností měřit široký rozsah 
průtoků. Vlastní měření je realizováno nepřímo pomocí měření 
polohy hladiny nad měrným přelivem (nejčastěji pomocí tlako-
vé sondy) a znalosti vztahu mezi výškou přepadového paprsku 
a té odpovídající hodnotě průtoku. Při měření malých, resp. mi-
nimálních průtoků ovšem nastává celá řada obtíží a problémů. 
Nízké průtoky přepadají přes přeliv s malou přepadovou výškou, 
při které již není hodnota přepadového koeficientu konstantní. 
Dále dochází k problémům se zanášením přelivů plávím, které 
může do značné míry zkreslit měřené průtoky. Naším stanove-
ným cílem je vývoj geometricky a hydraulicky vhodného tvaru 
měrného přelivu pro měření minimálních průtoků. Tato proble-
matika se stává v současné době při opakujících se suchých ob-
dobí velice aktuální. Minimální průtok lze pro námi zkoumanou 
oblast definovat cca v rozsahu jednotek litrů. Vlastní výzkum je 
rozdělen do dvou fází. V  první fázi byly jednotlivé navrhované 
geometrické varianty přelivů testovány v  podmínkách labo-
ratorního žlabu. V  rámci laboratorního testování byly také tes-
továny rozdílné varianty umístění měrného přelivu ve vodním 
toku a určeny chyby, které jiné umístění nežli kolmé vůči proudu 
způsobí. Druhá fáze probíhá v terénních podmínkách, kde jsou 
jednotlivé přelivy a opatření testovány ve skutečných podmín-
kách. Pro výrobu měrných přelivů byla použita metoda 3D tisku, 
která zaručovala přesné geometrické provedení a variabilní ve-
likost přelivu. Pro výrobu měrných přelivů byly také testovány 
rozdílné materiály (jednotlivé plasty pro 3D tisk, kov a  dřevo). 
Vlastní projekt je řešen v  programu na podporu aplikovaného 
výzkumu TA ČR Zéta, který je zaměřen na podporu spolupráce 
akademické sféry a podniků prostřednictvím zapojení studentů 
vysokých škol a mladých výzkumných pracovníků do 35 let. Vý-
stupem projektu je souhrnná výzkumná zpráva a užitné vzory.

Odbor analýz a hodnocení složek 
životního prostředí

Název:
Nové postupy úpravy a  stabilizace čistírenských kalů z  malých 
komunálních zdrojů

Zadavatel:
TA ČR

Doba řešení:
01/2017–04/2020

Řešitel:
Ing. Josef Kratina, Ph.D.

Popis: 
Primární myšlenkou projektu je využít veškeré, v našich podmín-
kách dostupné, zdroje organické hmoty a živin. Tyto zdroje pak 
bezpečně navrátit do půdního ekosystému. Cílem tohoto pro-
jektu je proto v  maximální míře zjednodušit a  ekonomicky ze-
fektivnit postup úpravy a stabilizace čistírenských kalů z malých 
komunálních zdrojů znečištění (ČOV do 1 000 EO) v místě jejich 
vzniku a jejich následné využití. Systém je navržen pro potřeby 
malých obcí, které nemají v místě čištění OV realizované kalové 
hospodářství a  musí tak jinými způsoby řešit nakládání s  čistí-
renskými kaly a organickým materiálem vzniklým při čištění od-
padních vod.

Název:
Komunální odpadní voda jako diagnostické medium hlavního 
města Prahy 

Zadavatel:
Magistrát hl. m. Prahy

Doba řešení:
2018

Řešitel:
Ing. Věra Očenášková

Popis: 
Komunální odpadní vody obsahují komplexní směs chemických 
látek včetně humánních metabolitů  – biomarkerů. Kvantitativ-
ní měření těchto specifických látek poskytne informaci např. 
o  způsobu stravování, zdravotním stavu obyvatelstva, výskytu 
chorob, spotřebě alkoholu, léčiv a  expozici populace environ-
mentálním kontaminantům, např. pesticidům. Smyslem projek-
tu je získat objektivní údaje, tzn. i  údaje od té části populace, 
která nebyla zahrnuta do dotazníkových akcí na monitorované 
téma, nemá zdravotní potíže spojené např. s užíváním nezákon-
ných látek atd.
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Název:
Ovlivnění zátopového území u  koryta řeky Ploučnice těžbou 
a zpracováním uranové rudy 

Zadavatel: 
DIAMO, s. p.

Doba řešení:
2018

Řešitel:
Ing. Eduard Hanslík, CSc.

Popis: 
Cílem úkolu bylo v  úseku Ploučnice Noviny-Ploučnice Mimoň 
provést výběr profilů pro stanovení distribuce radia a  dalších 
radioaktivních a  neradioaktivních ukazatelů ve starém korytě 
Ploučnice a v zeminách zátopového území. Byly proměřeny dáv-
ky in-situ k  upřesnění poloh vertikálních sond, u  kterých byly 
provedeny gamaspektrometrické analýzy a stanovení barya.

Název:
Možnosti vodní rekreace na území hlavního města Prahy (od his-
torie po současnost)

Zadavatel:
Magistrát hl. m. Prahy

Doba řešení:
2018–2020

Řešitel:
RNDr. Hana Mlejnková, Ph.D.

Popis: 
Úkolem projektu Možnosti vodní rekreace na území hlavního 
města Prahy (od historie po současnost) je prověřit současný 
stav a možnosti vodní rekreace na území Prahy a jejich potenciál, 
zmapovat vývoj vodní rekreace na území Prahy od konce 19. sto-
letí po současnost, prověřit rekreační potenciál dosud aktivně 
nevyužívaných vodních ploch a  zvýšit informovanost občanů 
o pražských rekreačních možnostech. V roce 2018 bylo na území 
Prahy z dostupných zdrojů lokalizováno přes 100 potenciálních 
míst ke koupání, z nichž sedm je zařazeno mezi oficiální koupací 
oblasti, sledované KHS, a cca 40 tvoří bazény a koupaliště s pro-
vozovateli. Na 24 lokalitách z  kategorie „ostatní vodní plochy“ 
byl v roce 2018 proveden monitoring, jehož výsledky jsou umís-
těny na adrese: http://www.dibavod.cz/vodni-rekreace-praha.

Název:
Systémy pro on-line měření umělé radioaktivity v povrchových 
vodách za havárie jaderné elektrárny s dálkovým přenosem dat

Zadavatel:
SÚRO

Doba řešení:
2018

Řešitelé:
Ing. Eduard Hanslík, CSc., Ing. Barbora Sedlářová

Popis: 
Cílem úkolu bylo zajištění podmínek pro testování detektorů 
a analytického systému v poloterénních a v terénních podmín-
kách. Byly vybrány vhodné lokality pro instalaci zařízení.

Odbor ochrany vod a informatiky
Název:
Bilance, kontrola a hodnocení v oblasti ochrany množství a  ja-
kosti vod

Zadavatel:
MŽP

Doba řešení:
2018 (dlouhodobé činnosti)

Řešitelé:
Ing. Jiří Dlabal, Ing. Anna Hrabánková, Ing. Radek Vlnas

Popis: 
Cílem je zpracování Souhrnné vodní bilance (SVB) hlavních po-
vodí ČR podle § 1 odst. 2 vyhlášky Ministerstva zemědělství 
č. 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestave-
ní a o údajích pro vodní bilanci.

V  rámci analýzy využití zdrojů a  požadavků na vodu z  hledis-
ka množství a  jakosti za rok 2017 byly připraveny následující 
výstupy:

 — evidence údajů o realizovaných odběrech a vypouštění 
předaných s. p. Povodí na základě vyhlášky č. 431/2001 Sb. 
(aktualizované soubory odběrů a vypouštění za rok 2017 
a data transformovaná pro výpočty ve formě databázových 
souborů a další dílčí výstupy),

 — kontrolní bilanční výpočty adekvátní dřívější SVHB, 
resp. metodickému pokynu MZe pro zpracování 
vodohospodářských bilancí oblastí povodí,

 — souhrnná hydrologická bilance,

 — souhrnná vodohospodářská bilance – množství 
povrchových vod a podzemních vod.
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Název:
Reporting emisí do vodního prostředí

Zadavatel:
MŽP

Doba řešení:
2018 (dlouhodobé činnosti)

Řešitel:
Mgr. Silvie Semerádová

Popis: 
Členství v Evropské agentuře pro životní prostředí zavazuje na 
základě každoročního plánu činnosti jednotlivé státy k řadě re-
portingových povinností, k  nimž patří i  každoroční reporting 
emisí do vodního prostředí. 

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i., sesta-
vuje souhrnné údaje o vypouštění znečišťujících látek do vodní-
ho prostředí v České republice z národních zdrojů, upravuje je 
pro potřeby reportingu a provádí vlastní reporting, tedy elektro-
nické odeslání dat na evropské centrální datové úložiště. V roce 
2018 byly zpracovány souhrnné údaje o  vypouštění znečišťují-
cích látek do povrchových vod z bodových zdrojů uskutečněné 
v  roce 2017, členěné podle oblastí dílčích povodí a zdroje zne-
čištění (průmyslové ČOV, komunální ČOV čištěné/nečištěné, roz-
dělení podle velikosti ČOV). Výběr hodnocených látek vycházel 
z vyhodnocení stavu útvarů povrchových vod, zdrojem dat byla 
majetková a  provozní evidence vodovodů a  kanalizací poskyt-
nutá ze strany MZe, vodohospodářská bilance, zpracovávaná 
ve VÚV  TGM, v.  v.  i., integrovaný registr znečištění, spravovaný 
CENIA, a okrajově také data poskytovaná znečišťovatelem podle 
§ 38/4 vodního zákona, spravovaná CENIA.

Název:
Podpora účasti ČR v aktivitách Mezinárodní komise pro ochranu 
Labe (MKOL)

Zadavatel:
MŽP

Doba řešení:
2018 (dlouhodobé činnosti)

Řešitelé:
Ing. Marie Kalinová, Mgr. Pavel Rosendorf, RNDr. Hana Prchalová 
a kol.

Popis: 
Cílem tohoto dlouhodobého úkolu je podíl na zabezpečení od-
borného zázemí pro činnost MKOL v určitých oblastech, přípra-
va podkladů a vlastní účast pracovníků VÚV TGM, v. v. i., na čin-
nosti ve skupinách expertů MKOL. V roce 2018 to bylo zejména 
ve skupině expertů Povrchové vody (SW), ve skupině expertů Ži-
viny (NP) a ve skupině expertů Podzemní vody (GW). Na činnosti 

expertních skupin se podílí, kromě odborníků VÚV TGM, v. v. i., 
i pracovníci dalších institucí (s. p. Povodí, ČHMÚ a další). Hlavním 
úkolem expertních skupin v  roce 2018 bylo: dokončení Strate-
gie ke snížení obsahu živin ve vodách v mezinárodní oblasti po-
vodí Labe, aktualizace Mezinárodního programu měření Labe, 
dokončení dokumentu Strategie měření MKOL, příprava Zprá-
vy o  jakosti vody v  Labi a  jeho přítocích za období 2013–2018 
a  podrobné sledování vývoje znečištění v  plaveninách podél 
Labe.

Název:
Podpora účasti ČR v aktivitách Stálého výboru Sasko a Stálého 
výboru Bavorsko Česko-německé komise pro hraniční vody 

Zadavatel:
MŽP

Doba řešení:
2018 (dlouhodobé činnosti)

Řešitelé:
Ing. Marie Kalinová, Ing. Věra Kladivová, Mgr. Pavel Eckhardt 
a kol.

Popis:
Cílem úkolu je dlouhodobé poskytování odborných podkladů 
Ministerstvu životního prostředí pro spolupráci na hraničních 
vodách a podpora činnosti obou výše uvedených stálých výbo-
rů. Řešení problematiky hraničních vod probíhá v česko-němec-
kých expertních skupinách, event. v  přímé spolupráci českých 
a německých expertů. Pracovníci VÚV TGM, v. v. i., spolupracují 
na vypracování odborných podkladů pro jednání expertních 
skupin i  vyšších organizačních složek této spolupráce. Řešená 
problematika je rozličného charakteru, od koncepčních a  me-
todických podkladů, po řešení specifických problémů určitých 
lokalit, součástí řešení je uplatnění postupů Rámcové směrnice 
EU na hraničních vodách. Na činnosti se podílí kromě odborníků 
VÚV  TGM, v.  v.  i., také pracovníci dalších institucí (s. p. Povodí 
a další). V roce 2018 se odborníci VÚV TGM, v. v. i., zúčastnili pří-
mé spolupráce českých a saských odborných pracovišť na řešení 
problematiky přeshraničních vodních útvarů, jakosti povrcho-
vých vod a ochrany podzemních vod. Snahou je podpořit vznik 
specificky zaměřených společných projektů, které přinášejí nové 
poznatky pro řešení problematiky hraničních vod. V bavorském 
úseku převažovalo společné řešení problematických lokalit: 
ochrana perlorodky říční a velevruba tupého v ašském výběžku, 
ochrana vod před eutrofizací Dračího jezera (Drachensee) v po-
vodí Kouby, problematika zatížení nádrže Skalka na Ohři nutri-
enty a zatížení Ohře i Reslavy rtutí a společné kontrolní prohlíd-
ky vybraných hraničních vodních toků.
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Odbor technologie vody a odpadů
Název:
Voda pro Prahu. Aktivita 4: Říční tok v  intravilánu  – stanovení 
a optimalizace antropogenních tlaků

Zadavatel:
Magistrát hl. m. Prahy

Doba řešení:
2017–2018

Řešitelé:
RNDr. Josef K. Fuksa, CSc., Ing. Lenka Matoušová, 
Ing. Václav Šťastný a kol.

Popis: 
Dvouletý projekt řeší antropogenní tlaky na jakost vody ve Vlta-
vě (znečištění obecně, vliv přítoků a vyústění kanalizací) s cílem 
jejich optimalizace a  zlepšení začlenění toku do života města. 
Součástí je také zpracování mapových materiálů a  provozního 
modelu systému řeka/přítoky podle stavů průtoků, srážek atd. 
Projekt byl ukončen v roce 2018, dále probíhá udržování projek-
tu, publikace atd.

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

Zadavatel:
Magistrát hl. m. Prahy

Doba řešení:
2018–2020

Řešitelé:
Ing. Dagmar Vološinová, Ing. Robert Kořínek, Ph.D. 

Popis:
Projekt se skládá ze dvou spolu souvisejících částí, které se řeší 
paralelně. Náplní první části je monitoring nakládání s odpady 
v kraji Hlavní město Praha s cílem vyhodnocení a modelace sou-
časného stavu „odpadové obslužnosti“. Součástí prací je vyhod-
nocení efektivity třídění a tím plnění závazků Plánu odpadového 
hospodářství hlavního města Prahy. Druhá část projektu je za-
měřena na problematiku předcházení vzniku odpadů.

V  roce 2018 proběhl výběr sledovaných lokalit, které prezen-
tují tři typy zástavby (sídlištní, venkovská a  centrum). V  těchto 
lokalitách byla měsíčně monitorována efektivita a čistota sepa-
rovaných složek a využitelnost sběrných nádob. Na monitoring 
navazoval rozbor směsného komunálního odpadu (SKO) po-
cházejícího ze sledovaných lokalit. Sledované složky SKO byly 

podrobeny fyzikálně-chemickým analýzám. Na základě zjiště-
ných dat byla vypracována studie možnosti prevence vzniku od-
padu včetně podrobných návrhů jejich praktického plnění.

Název:
Technická a  ekonomická optimalizace terciárních technologií 
pro odstraňování PPCPs z odpadních vod

Zadavatel:
TA ČR

Doba řešení:
2017–2019

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

Popis: 
Cílem projektu je vývoj a ověření technologie vhodné pro terci-
ární čištění odpadních vod od některých specifických polutantů 
(PPCPs – Pharmaceuticals and Personal Care Products) z již vyčiš-
těných odpadních vod, které umožní opětovné využívání vyčiš-
těných odpadních vod. 

V  roce 2018 na základě teoretických či praktických poznatků 
uvažujících o použití granulovaného aktivního uhlí pro odstra-
nění organických mikropolutantů z  odpadní vody bylo zkon-
struováno poloprovozní zařízení (pokročilý terciární filtr), které 
umožní v provozu reálné čistírny odpadních vod (ČOV) prakticky 
otestovat tuto technologickou variantu dočištění komunálních 
odpadních vod (terciární stupeň čištění). U  vybrané reálné čis-
tírny odpadních vod bylo využito velké výhody stávající techno-
logické linky postavené na membránové separační technologii 
(MBR  – membránový bioreaktor), díky které lze předpokládat 
absenci nerozpuštěných látek ve vypouštěné vodě do recipi-
entu, které by mohly snižovat účinnost procesu adsorpce. Prů-
běžně byly odebírány a vyhodnocovány vzorky z odtoků z jed-
notlivých druhů aktivního uhlí. Současně bylo měřeno množství 
filtrované vody a simulováno různé zatížení aktivního uhlí.

Název:
Technologie separace specifických polutantů ze srážkových vod

Zadavatel:
TA ČR

Doba řešení:
2018–2020

Řešitelé:
Ing. Jiří Kučera, Ing. Jana Čejková, Ing. Martina Beránková, 
Ing. Anna Kólová
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Popis:
Hlavním cílem projektu je vývoj technologie, resp. technického 
řešení pro odstraňování polutantů z  dešťových splachů se za-
měřením na PAU. V  projektu je uvažováno s  technologií, která 
primárně odstraňuje nerozpuštěné látky a tím specifické znečiš-
tění, které je na nerozpuštěných látkách adsorbované.

Hlavním cílem pro rok 2018 bylo potvrzení hypotézy adsorbce 
vybraných polutantů na nerozpuštěných látkách v  dešťovém 
splachu a jejich kvantifikace. K tomu bylo využito vlastní měření 
na vybraných lokalitách a porovnání s ostatními veřejně přístup-
nými výsledky z dané problematiky. Dále byl projekt zaměřen na 
výběr vhodné technologie odstraňování NL z dešťových splachů 
a konstrukční řešení. Pro návrh bylo také využito pokročilé hyd-
rodynamické 3D modelování.

Výsledkem je sestavení fyzikálního modelu a  jeho laboratorní 
ověřování na konci roku 2018. Na fyzikálním modelu v současné 
době probíhá optimalizace za využití dat z laboratorního měře-
ní i 3D matematického modelu. Po dokončení fáze optimalizace 
v prvních měsících roku 2019 bude na základě výsledků sestaven 
prototyp zařízení.

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

Zadavatel:
MŽP

Doba řešení:
2018 (dlouhodobá činnost)

Řešitel:
Ing. Jana Čejková

Popis:
Náplní úkolu Reporting podle čl. 15 a  čl. 17 směrnice Rady 
č.  91/271/EHS v  roce 2018 bylo zpracování a  verifikování údajů 
o komunálních zdrojích znečištění odpadních vod. Shromáždě-
né údaje slouží pro informování Evropské komise o stavu čištění 
komunálních a odpadních vod z aglomerací nad 2 000 EO podle 
článků 15 a 17 Směrnice rady č. 91/271/EHS o čištění městských 
odpadních vod. Konečná verze dat byla exportována v řádném 
termínu.

Pobočka Brno
Název:
Historické vodohospodářské objekty, jejich hodnota, funkce 
a význam pro současnou dobu

Zadavatel:
MK

Doba řešení:
2018–2022

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

Spolupracující organizace: Národní památkový ústav (Metodic-
ké centrum průmyslového dědictví v Ostravě), Výzkumný ústav 
Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., Přírodo-
vědecká fakulta Univerzity Palackého v  Olomouci, Historický 
ústav Akademie věd ČR

Popis: 
Cílem řešení projektu NAKI Ministerstva kultury je vytvoření 
metodiky pro hodnocení specifické skupiny památek průmys-
lového dědictví  – historických vodohospodářských staveb. 
Metodický postup přispěje k správné identifikaci, systematické 
dokumentaci a nastavení objektivních hodnotících kritérií vodo-
hospodářských objektů v kontextu jejich časoprostorového vý-
voje, a to na základě interdisciplinárního přístupu. Výstupy pro-
jektu budou významným přínosem pro další výzkumné činnosti, 
pro záchranu, obnovu, ochranu, popř. definování nového využití 
tohoto specifického typu památek industriálního dědictví.

Výzkumný projekt řeší potřebu vývoje nástroje, který přispěje 
k systematické dokumentaci a objektivnímu hodnocení jedné ze 
skupin památek průmyslového dědictví  – vodohospodářských 
staveb, a to z pohledu potřeb památkové péče. Metodický po-
stup ve formě certifikované metodiky bude definovat termino-
logii a  typologii vodohospodářských staveb a  stanoví soubor 
vhodných kritérií pro jejich hodnocení v  kontextu památkové 
ochrany. Za účelem nastavení a  ověření navržených metodic-
kých postupů hodnocení a pro komparaci vývoje různých typů 
historických vodohospodářských objektů v  rozličných přírod-
ních a  socioekonomických podmínkách je ve vybraných pěti 
pilotních územích prováděn systematický terénní průzkum 
a analýza příčin vývoje těchto objektů v čase, důkladný archivní 
průzkum a dokumentace technického stavu vybraných objektů. 
Mapové výstupy budou ve formátu specializovaných tematic-
kých databází implementovány do informačního systému NPÚ 
a rozšíří tím současný systém o komplexně zpracované tematic-
ké databáze historických vodohospodářských objektů v různých 
časových obdobích v pilotních územích.
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Název:
Predikce možného výskytu nebezpečných chemických látek 
při haváriích a povodních, riziko úniku látek závadných vodám 
a preventivní opatření – podklad k havarijnímu plánu

Zadavatel:
Magistrát hl. města Prahy

Doba řešení:
2018–6/2020

Řešitelé:
Ing. Stanislav Juráň a kol.

Popis:
Cílem řešení konceptu je zlepšení informovanosti o  výskytu 
látek nebezpečných vodám, definovaných jako látky prioritní 
a prioritní nebezpečné (dále též PPN látky) a vyhodnocení rizika 
pro hlavní město s  tímto výskytem a  nakládáním souvisejícím. 
Řešení se zaměřuje na specifickou skupinu chemických látek 
v povodí vodních toků nad hlavním městem, které z hlediska ší-
ření a akumulace představují vysoké riziko ohrožení. 

Uvedený úkol v roce 2018 zabezpečoval podklady o vypouštění 
odpadních vod s obsahem PPN látek, skladování PPN látek podle 
zákona o prevenci závažných havárií č. 224/2015 Sb., včetně je-
jich umístění v ohrožených zátopových a záplavových oblastech 
a o koncentracích PPN látek v říčních sedimentech, které by se 
při zvýšených vodních stavech mohly ze sedimentů uvolňovat. 
Koncept pracuje s  podklady ve formě informačních databází 
(ISPOP, eSPIRS-SEVESO, E-PRTR). Při využívání dat vychází jak 
z vlastního monitoringu, tak i monitoringu jiných organizací pro-
vedených v daném povodí ve složce říčních sedimentů.

Název:
Nové postupy optimalizace systémů integrované ochrany území 
v kontextu jejich ekonomické udržitelnosti

Zadavatel:
NAZV

Doba řešení:
2015–2018

Řešitelé:
Ing. Karel Drbal, Ph.D., Ing. Jana Uhrová, Ph.D.

Popis: 
Cílem řešení projektu NAZV jsou především ověřené postupy ná-
vrhů integrované ochrany území před dopady lokálních povod-
ní a erozními jevy tak, aby byly účinné, prosaditelné a udržitelné.

Hlavním řešitelským pracovištěm projektu byl VÚV TGM, v. v. i., 
dalším řešitelem pak Vysoké učení technické v Brně. Další part-
neři projektu: Povodí Moravy, s. p., Zemědělské družstvo Vrcho-
vina a město Fulnek. 

Praktické otázky projektu byly řešeny na pilotních oblastech, 
zahrnující celé povodí Husího potoka (levostranný přítok Odry) 
a priorizovanou část povodí Litavy (levostranný přítok Svratky). 
V  těchto lokalitách jsou některá dílčí povodí mimořádně silně 
ohrožována nebezpečnými odtoky z  přívalových srážek, které 
jsou příčinnou četných povodňových situací, intenzivní vod-
ní eroze a  transportem splavenin. V  červnu 2009 dosáhly po-
vodňové škody v  povodí Husího potoka mimořádné výše cca 
317 mil. Kč, což představovalo téměř 10 % celkových škod v Mo-
ravskoslezském kraji.

Řešení projektu sledovalo dílčí cíle:
 — Návrh integrované protipovodňové ochrany (PPO) v povodí 

Husího potoka (povodí Odry) a Litavy (povodí Moravy);

 — Návrh postupu optimalizace systému integrované ochrany 
území a řízení vodního režimu v povodí a vytvoření 
struktury optimalizačního matematického modelu pro celé 
řešené zájmové povodí;

 — Vývoj softwarového nástroje pro optimalizaci návrhu 
integrované ochrany území;

 — Návrh monitorovacího a informačního systému, jeho 
instalace a ověření na modelovém povodí Husího potoka 
(měření intenzit a srážkových úhrnů u přívalových dešťů, 
sledování změn hladin v kontrolních profilech, přenos 
informací);

 — Návrh lokálního varovného systému, jeho instalace 
a ověření funkce na modelovém povodí Husího potoka, 
součást systému protipovodňové ochrany (měření intenzit 
a srážkových úhrnů u přívalových dešťů, sledování změn 
hladin v kontrolních profilech, přenos informací).

V rámci projektu bylo navrženo integrované řízení vodního re-
žimu v  povodích Husího potoka a  Litavy se zaměřením na vy-
pracování návrhů nejvhodnější ochrany a  organizace území 
a optimální orientace vývoje zemědělského hospodaření v těch-
to silně ohrožených povodí. Zvláštní pozornost byla věnována 
vymezení nejvhodnějších organizačních, agrotechnických, 
biotechnických a  vodohospodářských opatření na celé ploše 
povodí, která přispějí k integrované ochraně sídel, vodohospo-
dářské infrastruktury, dopravní infrastruktury a významných ob-
jektů v krajině a také k zabezpečování vodních zdrojů pro suchá 
období.

Řešení projektu směřovalo k  získání podpůrných nástrojů pro 
optimalizační postup navrhování ochranných opatření. Mate-
matické modely odtokových poměrů v pilotních povodích slou-
žily při vytváření optimalizačního modelu a zejména formulaci 
vhodné účelové funkce – kritéria optimality. 

Návrh systému opatření v  povodí Husího potoka bude využit 
Státním pozemkovým úřadem (SPÚ) jako podklad pro připravo-
vané komplexní pozemkové úpravy (KoPÚ), které jsou v tomto 
území plánovány. Další z výstupů projektu – prováděcí projekt 
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vodní nádrže v  povodí Stříbrného potoka (VN Jerlochovice)  – 
umožní bezprostřední realizaci tohoto vodního díla hned po 
skončení KoPÚ v daném katastru.

Návrh systému opatření v pilotní části povodí Litavy bude slou-
žit dalšímu účastníku projektu – Povodí Moravy, s. p. – jako pod-
klad pro vykonávání činností správy povodí. 

Název:
Stanovení účinnosti čisticího procesu vertikální fasádní kořeno-
vé čistírny

Zadavatel:
LIKO-S, a. s.

Doba řešení:
2018

Řešitelé:
Ing. Hana Hudcová, Ph.D., Ing. Miloš Rozkošný, Ph.D.

Popis:
Náplní studie je stanovení účinnosti čisticího procesu fasádní 
vertikální kořenové čistírny pro běžné komunální odpadní vody 
malých producentů při různém zatížení s pomocí reálného polo-
provozního modelu.

Předmětem zakázky bylo provedení objednávky společnosti 
LIKO-S, a. s., Slavkov, zaměřené na stanovení účinnosti čisticího 
procesu fasádní vertikální kořenové čistírny pro běžné komunál-
ní odpadní vody malých producentů (domácnost, hotel, firma 
apod.). Ke studiu byl využit poloprovozní modul fasádní čistír-
ny, napojený na modelové předčištění reálných komunálních 
odpadních vod. Fasádní čistírna byla osazena vybranými druhy 
mokřadních rostlin tolerujících přitékané znečištění s dekorativní 
funkcí. Sestava byla provozována a testována během vegetačního 
období v roce 2018 při různém hydraulickém a látkovém zatížení.

Z měření a analýz odebraných odtokových vzorků vod byla zjiš-
těna minimální doba zdržení čištěné vody ve fasádní vertikální 
kořenové čistírně, optimální režim provozu dodané sestavy 
a minimální potřebná filtrační plocha nutná k dočištění odpad-
ních vod vyprodukovaných jednou osobou. Na základě testová-
ní byly navrženy úpravy technického řešení fasádní čistírny.

Pobočka Ostrava
Název:
ČISTÁ VODA  – ZDRAVÉ MĚSTO: Cizorodé látky ve vodách pod-
zemních, povrchových a odpadních jako důsledek lidské činnosti

Zadavatel:
Magistrát hl. m. Prahy

Doba řešení:
01/2018–06/2020

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

Popis:
V  důsledku antropogenních vlivů se do životního prostředí, 
a  tím i  do vod, dostávají celá spektra cizorodých látek (konta-
minantů). Tyto kontaminanty následně více či méně ovlivňují 
nejen život v tocích (vodní ekosystémy), ale také člověka. Mohou 
totiž z  vod povrchových přecházet do vod pitných a  podzem-
ních a  nepřímo tak nepříznivě ovlivňovat kvalitu života lidské 
populace. Sledování kvality povrchových vod nám může po-
skytnout, vedle informací o  vlastní kvalitě vod, také informace 
o významných zdrojích znečištění. V případě dlouhodobého sle-
dování je možné vysledovat i různé trendy. Sledování biologické 
kvality povrchových vod před úpravou na vodu pitnou by mělo 
být součástí každé úpravny vody. Sledování biologické kvality 
vyrobené pitné vody napomáhá zachytit případné negativní 
vlivy vlastní technologie úpravy na biologické vlastnosti pitné 
vody. V případě sledování vybraných ukazatelů v komunálních 
odpadních vodách přitékajících na ČOV, případně ve vybraných 
klíčových bodech kanalizační sítě, je navíc možné velice dobře 
vysledovat různé návyky populace ve sledované lokalitě, měst-
ských částech apod. V  rámci řešení projektu budou ověřovány 
čtyři koncepty zabývající se různými druhy vod a různými dru-
hy kontaminantů. Každý ověřovaný koncept má vlastní ucelený 
hlavní výstup a také vedlejší výstupy, které s hlavním výstupem 
úzce souvisejí:

 — 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 účinnou chemickou destrukcí;

 — Koncept II. Zkvalitnění monitoringu biologické kvality 
pitných vod;

 — Koncept III. Predikce možného výskytu nebezpečných 
chemických 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;
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V roce 2018 v rámci výše uvedených Konceptů probíhala 1. fáze 
jejich řešení – „Ověření proveditelnosti“, která spočívala zejmé-
na ve sběru dat a informací, terénních průzkumech a vzorkova-
cích kampaních odběrů vzorků povrchových a  odpadních vod 
v různých zájmových lokalitách.

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

Zadavatel:
MK

Doba řešení:
03/2018–2022

Řešitelé:
Ing. Robert Kořínek, Ph.D., Ing. Alena Kristová (VÚV TGM, v. v. i.), 
Ing. Martin Vonka, Ph.D., Mgr. Michal Horáček, 
doc. Ing. arch. Václav Dvořák, CSc., 
doc. Ing. Eva Burgetová, CSc., Ing. Zuzana Rácová (ČVUT)

Popis: 
V rámci řešení v roce 2018 byla zahájena tvorba databáze věžo-
vých vodojemů, která bude webovou aplikací sloužící pro uklá-
dání nashromážděných dat a zároveň jejich přehlednou prezen-
taci. Zároveň došlo k zahájení systematického sběru základních 
dat pro tvorbu databáze existujících a dostupných neexistujících 
věžových vodojemů na území ČR (identifikace). V  tuto chvíli je 
evidováno více než 1 240 objektů věžových vodojemů (přičemž 
241 z nich již neexistuje). Stanovena byla typologie a terminolo-
gie věžových vodojemů.

Z identifikovaného množství věžových vodojemů byl proveden 
výběr přibližně 250 objektů pro bližší zdokumentování. Řešitel-
ský tým provedl v  roce 2018 u  35 objektů průzkumy v  terénu, 
které se zaměřují na konstrukční a technologická řešení stavby, 
zjišťování poznatků o energetickém hospodářství, zdrojích vody 
a  jejich následné distribuci. Součástí průzkumů je podle mož-
ností provedení základního zaměření objektů a pořízení aktuál-
ní fotodokumentace. U šesti objektů bylo provedeno kompletní 
geometrické zaměření a  zpracování dokumentace současného 
stavu externím dodavatelem. U čtyř věžových vodojemů byl na-
víc proveden i stavebně-technický průzkum.

Při získávání informací o věžových vodojemech se vychází zejmé-
na z archivních pramenů. Jejich výběr je přizpůsobován zájmům 
projektu a  předchází mu důkladná rešerše. Archivní a  literární 
výzkum slouží nejen jako primární zdroj informací pro výstupy 
projektu, ale zároveň i jako podklady pro další průzkumy.

Název:
Odborná podpora monitoringu a hodnocení stavu povrchových 
a podzemních vod

Zadavatel:
MŽP 

Doba řešení:
2017–2021

Řešitel:
Ing. Martin Durčák

Popis: 
V  roce 2018 byly dílčími cíli řešení úkolu zejména následující 
činnosti: 

 — Spolupráce s ČHMÚ při aktualizaci Rámcového programu 
monitoringu; 

 — Odborná podpora v oblasti řešení problematiky 
biodostupnosti vybraných kovů pomocí BLM modelů 
(Biotic Ligand Models); 

 — Zpracování návrhu Metodiky odvození biologicky 
dostupných koncentrací vybraných kovů pro potřeby 
hodnocení chemického stavu útvarů povrchových vod;

 — Odborná podpora účasti zástupců ČR, popř. účast ve 
vybraných pracovních skupinách (WG Chemicals, WG 
Groundwater) pro implementaci WFD a dceřiných směrnic 
týkající se hodnocení a sledování stavu povrchových 
a podzemních vod a zpracování dílčích vybraných 
podkladů pro řešení úkolů, které vzejdou z činnosti těchto 
pracovních skupin. Součástí řešení byla i koordinace 
spolupráce s vybranými odbornými subjekty při přípravě 
podkladů pro novelizaci některých metodických postupů 
a spolupráce s OOV MŽP.
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Název:
Podpora účasti ČR v aktivitách mezinárodní komise pro ochranu 
Odry

Zadavatel:
MŽP 

Doba řešení:
2017–2021

Řešitel:
Ing. Petr Tušil, Ph.D., MBA

Popis: 
Práce na návrhu časového plánu a  harmonogramu prací pro 
zajištění přípravy a  realizace 3. etapy plánování v  rámci Mezi-
národní oblasti povodí Odry (MOPO). Spolupráce při realizaci 
pracovních aktivit v pracovní skupině G3 – Havárie při přípravě 
a zajištění havarijního cvičení přeshraniční likvidace závažného 
znečištění hraničních vod. Současně se konalo i  spojové cviče-
ní, v  jehož rámci byla předávána hlášení mezi Mezinárodními 
hlavními varovnými centrálami. Pracovní činnosti v  rámci pra-
covní podskupiny GM – Monitoring byly zaměřeny na testování 
odborné koncepce „Basic Technical Concept: ICPO GeoPortal 
Application – International Monitoring Stations – Odra“. V pra-
covní podskupině GP – Plánování byl zpracován návrh strategie 
nadregionálních významných vodohospodářských problémů 
v MOPO.

Název:
Spolupráce na hraničních vodách s Polskem

Zadavatel:
MŽP 

Doba řešení:
2017–2021

Řešitel:
Ing. Martin Durčák

Popis:
V  roce 2018 byly dílčími cíli řešení úkolu zejména následující 
činnosti:

 — Příprava a zpracování relevantních podkladů 
požadovaných od české strany v rámci činnosti pracovních 
skupin Implementace Rámcové směrnice (skupina WFD) 
a Hydrologů a hydrogeologů (skupina expertů) pro oblast 
Police nad Metují-Kudowa Zdrój, Adršpach-Krzeszów 
a povodí horní a střední Stěnavy, včetně uskutečnění 
společných příhraničních měření povrchových vod;

 — Kontinuální sledování vybraných pozorovacích objektů 
podzemních a povrchových vod v oblasti Polické pánve;

 — Příprava podkladů a stanovisek pro zasedání Česko-polské 
komise pro hraniční vody.
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Odbor aplikované ekologie
Název:
Ochrana kritické infrastruktury – vodního zdroje Želivka – před 
účinky PPCP a pesticidů v podmínkách dlouhodobého sucha

Zadavatel:
MV 

Doba řešení:
2017–2020

Řešitelé:
Mgr. Pavel Rosendorf, Mgr. Daniel Fiala, Ing. Jiří Kučera, 
Ing. Miroslav Váňa, Ing. Jiří Picek (VÚV TGM, v. v. i.), 
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 hlavní hrozby, které souvise-
jí 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 
cílem projektu bude definování vhodných opatření ke snížení ri-
zika průniku nebezpečných látek do vod v povodí a návrhy úpra-
vy technologie omezující výskyt těchto látek v upravené vodě, 
včetně jejich testování v poloprovozních podmínkách.

V  roce 2018 pokračoval cílený monitoring pesticidů ve vybra-
ných částech povodí včetně sledování transformace látek ve 
významné předzdrži VN Němčice, která představuje bariéru 
vstupu znečištění do vodárenské nádrže Švihov z  povodí Sed-
lického potoka nedaleko hráze. Pro sledování byly využity jak 
postupy standardního monitoringu, tak i vzorkování s použitím 
automatických vzorkovačů. Pod významnými bodovými zdroji 
znečištění v  několika velikostních kategoriích byly sledovány 
odtok a  transformace látek ze skupiny PPCP (zejména farmak). 
Vzorkování navázalo na screeningový monitoring zdrojů znečiš-
tění prováděný v roce 2017 a zaměřilo se na sídla, pod kterými 
bylo možné sledovat změny koncentrací látek v  delším úseku 
toku nebo ve vodní nádrži rybničního typu. Vzorkování bylo 
prováděno 24hodinovými odběry s  plnou automatizací sledo-
vání průtoku, teploty, vodivosti a s automatickým vzorkováním 
odpadních vod v podélném profilu. 

V roce 2018 pokračovaly pokusy s poloprovozními modelovými 
filtračními jednotkami s  náplní granulovaného aktivního uhlí 
v  areálu Úpravny vody Želivka. Želivská provozní, a. s., zajistila 
ve spolupráci s  PVK, a. s., technický návrh poloprovozních fil-
tračních jednotek s  náplní granulovaného aktivního uhlí. Tyto 

modelové jednotky slouží k ověření procesu sorpce v  reálných 
podmínkách ÚV Želivka na různých typech granulovaného ak-
tivního uhlí. V rámci několikaletého provozování těchto mode-
lových kolon budou, kromě provozních informací o  účinnosti 
odstraňování vybraných rizikových látek ze skupin pesticidů 
a  léčiv, získány i podklady pro hodnocení vyčerpanosti sorpční 
náplně. 

Název:
VODA PRO PRAHU. Aktivita č.  2: Využití umělých a  přírodních 
struktur pro revitalizace a  zvýšení biologické a  morfologické 
pestrosti pražských potoků

Zadavatel:
Magistrát hl. m. Prahy

Doba řešení:
2017–2018

Řešitelé:
Mgr. Pavel Kožený, RNDr. Hana Janovská, Mgr. Daniel Fiala, 
Mgr. Pavel Rosendorf, Ing. Jiří Picek, Ing. Jiří Musil, Ph.D., 
Mgr. Eduard Bouše, RNDr. Jitka Svobodová, 
Mgr. Tereza Beránková, Ph.D. 

Popis:
Cílem projektu dokončeného v  roce 2018 bylo zlepšení eko-
logického stavu potoků na území Prahy pomocí zvýšení jejich 
tvarové členitosti a nabídky stanovišť pro vodní organismy. Jako 
hlavní nástroj pro zlepšení morfologického stavu koryt potoků 
byly vyvíjeny a  testovány objekty napodobující funkci přiroze-
ného, tzv. říčního dřeva. Činnosti byly zaměřeny na vodní toky 
na území a ve správě hlavního města Prahy, zejména na Rokyt-
ku, Dalejský a Šárecký potok. Komerčně využitelným výsledkem 
projektu jsou dvě technická řešení konstrukce objektů říčního 
dřeva, která byla přihlášena k zapsání jako užitný vzor.

Práce se v  roce 2018 zaměřily na ověření funkce objektů říční-
ho dřeva vložených do experimentálních úseků na Rokytce, 
Dalejském a  Šáreckém potoce. Na lokalitách bylo provedeno 
hydromorfologické měření, sledována stabilita objektů a  byl 
proveden odlov ryb a makrozoobentosu pro posouzení vztahu 
vodních organismů ke stanovištím v okolí dřevěných objektů. 

Hydromorfologické měření prokázalo, že plošně nepatrné dřevě-
né struktury zabírající asi 1 % vodního koryta mohou pozměnit 
charakter vodního toku. Ačkoliv nedojde k zásadní změně hyd-
romorfologických podmínek, v okolí dřevěných objektů vznikají 
nová stanoviště s variabilními podmínkami prostředí. Společen-
stvo makrozoobentosu odebrané z říčního dřeva se vyznačovalo 
vyšším počtem jedinců, než jaký byl zjištěn ve vzorcích z jiných 
částí koryta. V počtu taxonů se vzorky z různých habitatů neli-
šily, avšak na říčním dřevě bylo zaznamenáno v  průměru 16 % 
taxonů, které se nevyskytovaly v jiných stanovištích. Říční dřevo, 
i když je plošně nepatrně zastoupené, tak lokálně zvyšuje počet-
nost a celkově také biodiverzitu vodních bezobratlých. Rovněž 
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ichtyologický průzkum prokázal afinitu ryb k nově vzniklým sta-
novištím v okolí objektů říčního dřeva. Preference se lišily podle 
podmínek vodního toku a typu použitých dřevěných struktur. 

Efekt objektů na vodní organismy byl prezentován a diskutován 
s  odborníky na konferenci Říční krajina, jejíž terénní exkurze 
byla vedena podél experimentální lokality na Dalejském poto-
ce. Dvě z  osvědčených technických řešení byla přihlášena jako 
užitný vzor. Design těchto objektů bude k dispozici pro správce 
vodních toků v Praze a pro ostatní uživatele bude dostupný na 
základě licenční smlouvy.

Název:
DYJE 2020 – THAYA 2020

Zadavatel:
Povodí Moravy, s. p.

Doba řešení:
2016–2020

Řešitelé:
Ing. Jiří Musil, Ph.D., a kol.

Popis:
Hlavním cílem projektu je bilaterální harmonizace vodního hos-
podářství a ochrany přírody a krajiny příhraničního území Pody-
jí. Dílčí cíle se zapojením/ve spolupráci projektového partnera 
VÚV TGM, v. v. i., zahrnují: 1) harmonizaci monitoringu a hodno-
cení ekologického stavu, 2) stanovení cílového rybího společen-
stva ve vztahu ke strategii obnovy migrační průchodnosti po-
vodí Dyje, 3) harmonizaci rybářského managementu na území 
národních parků včetně 4) návrhu managementu mrtvého dře-
va a 5) biologické hodnocení pilotního napojení říčního ramene. 

Povodí řeky Dyje představuje přeshraniční česko-rakouské úze-
mí s  výskytem významných vodních děl na straně ČR (Vranov, 
Znojmo, Nové Mlýny) a národních parků NP Podyjí a NP Thayatal. 
Cílem projektu je tak především bilaterální harmonizace strate-
gie a přístupů v oblastech vodního hospodářství a ochrany pří-
rody a krajiny včetně aktivní přeshraniční spolupráce s vazbou 
na koordinovaný rozvoj regionu a dosažení požadované kvality 
životního prostředí a ekosystémových služeb tohoto příhranič-
ního regionu. Výsledky projektu zahrnují několik přeshraničních 
mechanismů a prvky zelené infrastruktury, které budou v rámci 
naplňování požadavků Evropské rámcové směrnice o vodní po-
litice využity jak správci vodního toku (Povodí Moravy, s. p., via 
Donau), tak orgány ochrany přírody a  krajiny včetně obou ná-
rodních parků.

Název:
Podpora přirozeného prostředí a výskytu perlorodky říční (Mar-
garitifera margaritifera) v povodí Malše

Zadavatel:
MŽP 

Doba řešení:
2017–2020

Řešitelé:
Ing. Věra Kladivová, Mgr. Ondřej Simon, Ph.D., 
RNDr. Zuzana Hořická, Ph.D., RNDr. Jitka Horáčková, Ph.D.

Popis:
Cílem projektu je posílit populaci kriticky ohrožené perlorodky 
říční v  hraničním toku řeky Malše vysazením mladých jedinců, 
popsat přesně příčiny, proč se v lokalitě druh dlouhodobě neroz-
množuje a vytvořit podklady pro zlepšení čistoty vody a omeze-
ní eroze v celém mezinárodním povodí.

Projekt je podpořen v rámci programu Interreg Rakousko-Česká 
republika. Cílem je podpořit vytvoření spolupráce obcí, lesních 
správ, rybářů i  ochranářů v  Čechách i  Rakousku propojených 
zájmem o  perlorodku, jakožto mizejícího indikátoru čisté řeky. 
V  roce 2018 nadále probíhal dlouhodobý monitoring na loka-
litách na rakouské a  české straně ke zmapování jakosti vody 
a vhodnosti podmínek pro přežívání populace perlorodky v Mal-
ši. V průběhu projektu byly v toku Malše nalezeny adultní a sub-
adultní jedinci jako znak samostatné obnovy populace. Proto 
bylo v rámci projektu přikročeno k podrobnému mapování dna 
a vyhledávání perlorodek v páteřním toku. V roce 2018 probíhaly 
umělé odchovy juvenilních malšských perlorodek na odchovně 
na Blanici ve spolupráci s firmou Dort. Pokračovaly také práce na 
genetické analýze perlorodek a jejich hostitelů (ČZU). Proběhly 
také průzkumy hyporeálu a jeho kvality pro stanovení vhodnosti 
stanovišť pro mladé perlorodky. Další informace o průběhu řeše-
ní projektu jsou k dispozici na stránkách projektu https://www.
at-cz.eu/cz/ibox/po-2/atcz37_malsemuschel.

https://www.at-cz.eu/cz/ibox/po-2/atcz37_malsemuschel
https://www.at-cz.eu/cz/ibox/po-2/atcz37_malsemuschel
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ČLENSTVÍ V KOMISÍCH A RADÁCH

Institucionální
 — Ad-hoc skupina expertů „Živiny“ Mezinárodní komise pro 

ochranu Labe

 — Česko-německá komise pro hraniční vody

 — Česko-rakouská komise pro hraniční vody

 — Česko-slovenská komise pro hraniční vody

 — Expertní skupina SW (Povrchové vody) MKOL

 — Komise pro rybí přechody AOPK ČR

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

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

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

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

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

 — Pracovní skupina pro prioritní osu 1A Operačního 
programu Životní prostředí 2014–2020

 — Pracovní skupina (TPS) PO 3–3A (Odpady) Operačního 
programu Životní prostředí 2014–2020

 — Pracovní výbor KPOV pro implementaci Povodňové 
směrnice (PS KPOV) zřízeného Ministerstvem životního 
prostředí

 — Rada odpadového hospodářství

 — Stálý výbor Bavorsko Česko-německé komise pro hraniční 
vody

 — Stálý výbor Sasko Česko-německé komise pro hraniční 
vody

 — Working Group Data & Information Sharing (DIS) under 
the Common Implementation Strategy of the Water 
Framework Directive
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Individuální
 — Ing. Pavel Balvín (člen): technická normalizační komise č. 45

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

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

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

 — Ing. Martin Durčák (člen): Česko-polské komise pro 
hraniční vody – pracovní skupiny pro otázky implementace 
Rámcové směrnice 2000/60/ES

 — RNDr. Josef K. Fuksa, CSc. (člen): Česká limnologická 
společnost

 — RNDr. Josef K. Fuksa, CSc. (předseda): Český ramsarský 
výbor – poradní orgán ministra ŽP

 — RNDr. Josef K. Fuksa, CSc. (člen): Výbor pro vodu, krajinu 
a diverzitu Rady vlády ČR pro udržitelný rozvoj

 — RNDr. Josef K. Fuksa, CSc. (člen): Komise MŠMT pro 
posuzování mezinárodních projektů KONTAKT, INTER-
EXCELENCE a INTER-Action

 — Ing. Eduard Hanslík, CSc. (předseda): subkomise č. 4 
(Radiologické metody) technické normalizační komise 
č. 104

 — doc. RNDr. Zbyněk Hrkal, CSc. (člen): Český komitét IAH 
(International Association of Hydrogeologists), z. s.

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

 — RNDr. Diana Marešová, Ph.D. (člen): subkomise č. 4 
(Radiologické metody) technické normalizační komise 
č. 104

 — Ing. Lenka Matoušová (člen): Asociace pro vodu ČR

 — Ing. Tomáš Mičaník, Ph.D. (předseda): odborná skupina 
Odpadní vody – čistota vod při České vědeckotechnické 
vodohospodářské společnosti, z. s., v Praze 

 — Ing. Tomáš Mičaník, Ph.D. (člen): pracovní skupina WG 
Chemicals při Evropské komisi, DG Environment, ENV.C.1 – 
Clean Water

 — Ing. Miloš Rozkošný, Ph.D. (člen): Asociace pro vodu ČR

 — Ing. Barbora Sedlářová (člen): Česká společnost chemická, 
Odborná skupina Jaderná chemie 

 — RNDr. Přemysl Soldán, Ph.D. (člen): mezinárodní organizace 
EurAqua

 — Ing. Petr Tušil, Ph.D., MBA (člen): odborná skupina 
Odpadní vody – čistota vod při České vědeckotechnické 
vodohospodářské společnosti, z. s., v Praze

 — Ing. Miroslav Váňa (člen): Asociace pro vodu ČR

 — Ing. Adam Vizina, Ph.D. (člen): Redakční rada 
Meteorologických zpráv
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EKONOMIKA A FINANCE

Přišel rok 2018 a naše reakce je „konečně“. Konečně skončilo ob-
dobí strachu o  přežití, konečně se odstraňují škody způsobené 
v průběhu předchozích let, konečně jsme schopni obnovit přístro-
jové vybavení a tím podstatně zvýšit kvalitu naší činnosti, konečně 
jsme schopni realizovat změnu našeho nevyhovujícího informač-
ního a řídicího systému a konečně jsme schopni doplnit stavy od-
borných pracovníků a ohodnotit kvalitu práce zaměstnanců.

Současně se nám podařilo nahradit některé větší investice, např. 
v  radiologii přístroj Qantulus sloužící ke stanovení tritia ve vo-
dách v hodnotě 7 mil. Kč – náhrada přístroje z roku 1992.

Již rok 2017 ukázal, že se blýská na lepší časy, ale v roce 2018 se 
to projevilo velmi výrazně, a to především zásluhou zpracování 
dlouhodobé koncepce rozvoje – DKRVO a návaznému navýšení 
institucionální podpory. Současně jsou v plném běhu projekty, 
jako je OPP Pól růstu I. a II, projekty MŽP v rámci boje proti suchu 
a podpora výkonu státní správy. Podstatnou část zdrojů financo-
vání tvoří vysoutěžené projekty TA ČR, MZe, MV, MŠMT a dalších 
poskytovatelů účelových prostředků na VaV. 

Dalším zdrojem finančních prostředků je zapojení do projektů 
mezinárodních – INTERREG. Tyto projekty však mají několik ne-
výhod. Jednou z největších je financování ex post bez možnosti 
předfinancování, dále dlouhé termíny zpracování ze strany kon-
trolních orgánů, tím se stává, že naše vložené prostředky jsou 
uhrazeny až po roce apod. Z tohoto důvodu je nezbytné realizo-
vat komerční projekty v rámci jiné činnosti, pomocí nichž doká-
žeme zajistit financování ústavu. S potěšením můžeme konsta-
tovat, že se nám to daří.

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

Revolvingový úvěr, bez kterého jsme si několik posledních let 
nedokázali hospodaření představit, jsme po jeho vypršení ne-
obnovili a hospodaříme pouze s vlastními prostředky. 

Velkým nedostatkem, který platil i pro rok 2018, je značná růz-
norodost v zadávacích podmínkách jednotlivých poskytovatelů, 
nestejné posuzování administrativních úkonů ze strany posky-
tovatelů, např. výběrová řízení, vykazování nákladů a v mnoha 
případech i velká byrokracie. Všechny tyto negativní skutečnosti 
se promítají do zbytečného nárůstu administrativy, včetně per-
sonálního zabezpečení, a  to nejen u  nás, ale určitě i  na straně 
poskytovatelů. Přitom snadným řešením by byl jednotný celo-
státní systém pro všechny zapojené složky přehledný a  jedno-
duše kontrolovatelný. 

Při hodnocení roku 2018 musíme velmi kladně hodnotit odpo-
vědný přístup zřizovatele, který napomáhá našemu rozvoji a na-
plňování poslání veřejné výzkumné instituce, které se my snaží-
me s plnou odpovědností plnit a uvádět do praxe.

Rozpočet na rok 2018 byl v souladu se zákonem č. 341/2005 Sb., 
o  veřejných výzkumných institucích, sestaven jako vyrovnaný, 
a to ve výši 220 833 tis. Kč. Celkové výnosy v roce 2018 dosáhly 
částky ve výši 207 508 807 Kč, celkové náklady činily 198 662 129 Kč, 
čímž vznikl kladný hospodářský výsledek před zdaněním ve výši 
8 846 677 Kč, po zdanění ve výši 7 726 991 Kč. Příslušným orgá-
nům VÚV TGM, v. v.  i., je předložen návrh na převod kladného 
hospodářského výsledku po zdanění za rok 2018 v plné výši do 
rezervního fondu.

Struktura výnosů v Kč

INSTITUCIONÁLNÍ 
PROSTŘEDKY 
NA VAV

TRŽBY ZA VLASTNÍ 
SLUŽBY

61 798 998
ZAHRANIČNÍ PROJEKTY
11 221 711

ÚČELOVÉ 
PROSTŘEDKY

73 795 423

45 136 856

OSTATNÍ 
VÝNOSY

15 555 819

Skladba nákladů v Kč

OSOBNÍ NÁKLADY
118 413 138

SLUŽBY
42 629 289

SPOTŘEBOVANÉ 
NÁKUPY

19 007 958

OSTATNÍ NÁKLADY VČ. DANÍ
4 757 280ODPISY

13 854 464
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PERSONÁLNÍ ÚDAJE

Aktivity v pracovněprávních 
vztazích

V březnu roku 2018 ukončil svou činnost ve VÚV  TGM, v.  v.  i., 
náměstek ředitele pro odbornou a  vědeckou činnost Ing. Petr 
Bouška, Ph.D. Na základě výsledku výběrového řízení nastoupil 
na toto místo Ing. Libor Ansorge, Ph.D.

Od druhé poloviny roku 2018 došlo k  několika organizačním 
změnám. Vzniklo nové oddělení přípravy a řízení projektů a byla 
vytvořena nová funkce koordinátor PR – mluvčí.

Ve VÚV TGM, v. v.  i., pracovalo k 31. 12. 2018 celkem 190,15 za-
městnanců v  průměrném evidenčním přepočteném stavu. 
Z  celkového počtu zaměstnanců tvořili výzkumní a  odborní 
pracovníci 82 %, z toho 110,90 výzkumných pracovníků a 45,92 
odborných pracovníků v průměrném evidenčním přepočteném 
stavu, a režijní a provozní pracovníci tvořili 18 %.

Tabulka 1. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – fyzický stav ke 
dni 31. 12. 2018

Věk muži ženy celkem %

do 25 let 0 3 3 1,26

26–34 let 23 28 51 21,43

35–44 let 30 28 58 24,37

45–54 let 24 29 53 22,27

55–64 let 19 31 50 21,00

65 a více let 17 6 23 9,67

celkem 113 125 238 100

Věkový průměr byl 46,65 let, přičemž u  mužů dosahoval 47,98 
a u žen 45,46 let.

Tabulka 2. Členění zaměstnanců podle dosaženého nejvyššího vzdělání 
a pohlaví – fyzický stav ke dni 31. 12. 2018

Dosažené 
vzdělání

muži ženy celkem %

základní 0 2 2 0,84

vyučen 5 3 8 3,36

úplné střední 
všeobecné 1 3 4 1,68

úplné střední 
odborné 17 33 50 21,01

bakalářské 2 7 9  3,78

vysokoškolské 60 57 117 49,16

doktorské 28 20 48 20,17

celkem 113 125 238 100

Tabulka 3. Členění zaměstnanců podle délky pracovního poměru a po-
hlaví – fyzický stav ke dni 31. 12. 2018

Doba 
trvání PPV

muži ženy celkem %

do 5 let 40 54 94 39,50

6–10 let 11 7 18 7,56

11–15 let 20 19 39 16,39

16–20 let 20 21 41 17,23

nad 20 let 22 24 46 19,32

celkem 113 125 238 100
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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.

Poskytování informací
V roce 2018 vyřizoval VÚV TGM, v. v.  i., celkem 10 žádostí o  in-
formace, z  toho 8 ve smyslu všeobecných odborných informa-
cí a 2 ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace vztahu-
jící se k zákonu č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním 
prostředí, ve znění pozdějších předpisů, nebyly položeny žádné. 

Poskytování informací přispívá k vytvoření provázanější zpětné 
vazby VÚV TGM, v. v. i., s veřejností. 

Poskytování informací podle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím

Ve smyslu § 18 tohoto zákona zveřejňuje VÚV  TGM, v.  v.  i., na 
svých internetových stránkách výroční zprávu za rok 2018 o své 
činnosti v poskytování informací. 

Poskytování informací podle zákona 
č. 123/1998 Sb., o právu na informace 
o životním prostředí

Podle tohoto zákona nebyla v  roce 2018 přijata žádná žádost. 
Nejvíce žádostí o poskytnutí informací bylo spojeno s odbornou 
problematikou, dotazy byly směřovány převážně do oblasti vod-
ního hospodářství (záplavová území, srážkové a vodohospodář-
ské mapy, pitná voda a jakost vod). 

Vývoj počtu žádostí o informace v letech 2017 až 2018 zobrazuje 
tabulka 4. Celkový počet žádostí o informace za rok 2018 mírně 
narostl oproti předchozímu roku. 

Část dotazů se týkala problematiky související s činností VÚV TGM, 
v. v. i., zejména s poskytnutím dat pro tvorbu diplomových prací.

Organizační složky v zahraničí
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i., nemá 
v zahraničí žádnou složku.

Tabulka 4. Přehled počtu žádostí o poskytování informací v roce 2017 a 2018

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
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Předpokládaný vývoj organizace 
v roce 2019

Lze očekávat, že také rok 2019 bude patřit k  ekonomicky ná-
ročným, a to především z hlediska získávání zakázek. VÚV TGM, 
v. v. i., samozřejmě i v tomto roce zaměří svou činnost na úkoly 
vyplývající z jeho základního poslání, tj. především na: 

 — výzkum vodních ekosystémů a souvisejících 
environmentálních rizik a také 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, 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 ČR
CENIA Česká informační agentura životního prostředí
CRR Centrum pro regionální rozvoj ČR
ČEZ České energetické závody
ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav
ČIA Český institut pro akreditaci
ČIŽP Česká inspekce životního prostředí
ČOV čistírna odpadních vod
ČR Česká republika
ČSN EN ISO/IEC české normy
ČVUT České vysoké učení technické
ČZU Česká zemědělská univerzita
DIBAVOD Digitální báze vodohospodářských dat
DSO dráha soustředěného odtoku
EDU Jaderná elektrárna Dukovany
EK Evropská komise
EO ekvivalentní obyvatel
EU Evropská unie
HEIS hydroekologický informační systém
HG hydrogeologický
IS informační systém
ISVS Informační systémy veřejné správy
IUCN International Union for Conservation of Nature
IZS integrovaný záchranný systém
JE jaderná elektrárna
KHS Krajská hygienická stanice 
KoPÚ komplexní pozemkové úpravy 
KPOV Komise pro plánování v oblasti vod
KRNAP Krkonošský národní park
KUS Komplexní udržitelné systémy v zemědělství (program MZe)
MK Ministerstvo kultury
MKOD Mezinárodní komise pro ochranu Dunaje
MKOL Mezinárodní komise pro ochranu Labe

MKOOpZ Mezinárodní komise pro ochranu Odry před znečištěním
MMKV Magistrát města Karlovy Vary
MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
MV Ministerstvo vnitra
MZe Ministerstvo zemědělství
MŽP Ministerstvo životního prostředí
NJZ EDU nový jaderný zdroj v lokalitě Dukovany
NL nerozpuštěné látky
NP národní park
NPÚ národní památkový ústav
OOV MŽP Odbor ochrany vod Ministerstva životního prostředí
OPŽP Operační program Životního prostředí
ORP obec s rozšířenou působností
OV odpadní vody
PAU polycyklický aromatický uhlovodík
PPCP Pharmaceuticals and Personal Care Products
PVK Pražské vodovody a kanalizace
SVHB souhrnná vodohospodářská bilance
SÚRO Státní ústav radiační ochrany
TA ČR Technologická agentura ČR
UJEP Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
ÚJV Ústav jaderného výzkumu
UK Univerzita Karlova
ÚVGZ AV Ústav výzkumu globální změny Akademie věd ČR
ÚV úpravna vody
VaV výzkum a vývoj
VD vodní dílo
VH vodohospodářský
VN vodní nádrž
VŠB-TU Vysoká škola báňská – Technická univerzita
VUT Vysoké učení technické
VÚV TGM Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka
ZZ zkoušení způsobilosti
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