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Úvod 
 

V roce 2012 skončilo první pětileté období existence Výzkumného ústavu vodohospodářského 
T. G. Masaryka jako veřejné výzkumné instituce. Rada ústavu, která byla v souladu se zákonem 
č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, zvolena zaměstnanci v roce 2007, ukončila 
svou činnost. Chtěl bych proto hned v úvodu všem externím i interním členům Rady ústavu 
poděkovat, že se společně podařilo naplnit veškeré zákonem stanovené povinnosti související se 
změnou právní subjektivity ze státní příspěvkové instituce na veřejnou výzkumnou instituci. Toto 
období bylo charakterizováno neustále se měnícím vnějším prostředím, a to jak na úrovni celo-
světové, ekonomické, tak na úrovni České republiky. Z našeho pohledu se to týká především 
Ministerstva životního prostředí, kde v průběhu roku 2012 docházelo ke změnám na pozici ná-
městka ministra, ředitele sekce technické ochrany životního prostředí a také v odboru ochrany vod, 
dále pravidel pro hodnocení výsledků výzkumu a vývoje, zdrojů financování výzkumu a vývoje atd. 
Na tyto změny bylo nutné reagovat vnitřními opatřeními v ústavu a pružně se jim přizpůsobovat. 
A to byla jedna z hlavních rolí této Rady ústavu ve spolupráci s vedením ústavu. 

V závěru funkčního období bylo nutné uskutečnit volby nové Rady ústavu, které proběhly v únoru 
a březnu 2012. Nově zvolená Rada ústavu začala plnit veškeré povinnosti stanovené zákonem, 
kromě jiného vyhlásila výběrové řízení na obsazení funkce ředitele Výzkumného ústavu vodo-
hospodářského T. G. Masaryka, veřejné výzkumné instituce. Ačkoliv byl v obou výběrových řízeních 
vybrán kandidát a doporučen ke jmenování ministrovi životního prostředí, k tomuto jmenování 
prozatím nedošlo.  

Ministr životního prostředí také v říjnu 2012 jmenoval novou Dozorčí radu.  

Všemi těmito změnami bylo ukončeno první pětileté funkční období všech orgánů veřejné 
výzkumné instituce. Zvolením nové Rady ústavu, jmenováním Dozorčí rady a dočasným pověřením 
ředitele byly ustanoveny orgány nové a bylo tak zahájeno další pětileté období Výzkumného 
ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka, veřejné výzkumné instituce. 

Ústav se v roce 2012 podílel na řešení projektů financovaných z Operačního programu Životní 
prostředí, z národních prostředků Státního fondu životního prostředí i z prostředků dalších po-
skytovatelů – Technologické agentury ČR, Grantové agentury ČR, Ministerstva vnitra, Ministerstva 
zemědělství, Ministerstva kultury a též na mezinárodních projektech podporovaných z prostředků 
EU. Podařilo se zapojit do celé řady komerčních zakázek a projektů, které jsou jediným zdrojem pro 
možné kofinancování výzkumných projektů. Zároveň však byly také podávány návrhy na nové 
projekty, v průběhu roku 2012 bylo podáno více než 100 nových návrhů projektů. Byla též 
finalizována příprava projektu Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy 
přírodě blízkými opatřeními v České republice. 

Nejbližším zásadním úkolem všech nově ustavených orgánů bude zpracování nové strategie ústa-
vu do roku 2020. Tato strategie musí být připravena na základě zkušeností z prvního funkčního 
období a s vědomím, že stabilita vnějšího prostředí bude v nejbližší době ještě menší než 
v předchozích pěti letech. Vědomí tohoto faktu a schopnost se přizpůsobit nenadálým změnám se 
musí stát v dalším období naší výhodou. Doufám, že se nám to bude dařit lépe než v předchozím 
období.  

Chtěl bych poděkovat všem, kteří se nejen v roce 2012, ale v celém předešlém období zasloužili 
o to, že Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce, nadále plní 
funkci národní a mezinárodní základny výzkumu v oblasti vod a odpadů. 

 

Mgr. Mark Rieder 
pověřený řízením veřejné výzkumné instituce 
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2  Informace o složení orgánů instituce a jejich činnosti 

 
2.1 Složení orgánů instituce  

a) Ředitel: Mgr. Mark Rieder (od 19. 6. 2012 pověřen řízením instituce) 

b) Rada Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka, v.v.i.:  

Složení Rady VÚV TGM, v.v.i., do voleb v březnu 2012: 
Ing. Karel Drbal, Ph.D. (VÚV TGM, v.v.i., pobočka Brno) – předseda, 
Ing. Ladislav Kašpárek, CSc. (VÚV TGM, v.v.i., Praha) – místopředseda, 
Ing. Jaroslav Beneš (Povodí Vltavy, státní podnik, Praha), 
prof. Ing. Pavel Pitter, DrSc. (Ústav technologie vody a prostředí VŠCHT, Praha), 
Ing. Josef Reidinger (Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod, Praha), 
prof. Ing. Jiří Zezulák, DrSc. (Fakulta životního prostředí ČZU, Praha), 
RNDr. Dana Baudišová, Ph.D. (VÚV TGM, v.v.i., Praha), 
Ing. Václav Bečvář, CSc. (VÚV TGM, v.v.i., Praha), 
Ing. Eduard Hanslík, CSc. (VÚV TGM, v.v.i., Praha), 
Ing. Tomáš Mičaník (VÚV TGM, v.v.i., pobočka Ostrava). 
 

Složení Rady Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka, v.v.i., od dubna 2012: 
Ing. Petr Tušil, Ph.D., MBA (VÚV TGM, v.v.i., pobočka Ostrava ) – předseda,  
RNDr. Dana Baudišová, Ph.D. (VÚV TGM, v.v.i., Praha) – místopředsedkyně,  
Ing. Eduard Hanslík, CSc. (VÚV TGM, v.v.i., Praha),  
Ing. Anna Hrabánková (VÚV TGM, v.v.i., Praha),  
Ing. Jaroslav Beneš (Povodí Vltavy, státní podnik, Praha),  
Ing. Rut Bízková (TA ČR, předsedkyně  TA ČR, Praha),  
Mgr. Vít Kodeš (ČHMÚ, Praha). 
Tajemníkem Rady VÚV TGM, v.v.i., je Ing. Michal Vaculík. 

c) Dozorčí rada 

Do 14. 10. 2012 pracovala Dozorčí rada VÚV TGM, v.v.i., ve složení 
PhDr. Ivo Hlaváč (MŽP, náměstek ministra) – předseda,  
doc. RNDr. Petr Vlasák, CSc. (VÚV TGM, v.v.i., výzkumný pracovník) – místopředseda, 
Ing. Libor Ansorge (VÚV TGM, v.v.i., výzkumný pracovník), 
Ing. Milan Blažek (MŽP, ředitel odboru rozpočtu), 
RNDr. Jakub Hruška, CSc. (ČGS, vědecký pracovník), 
JUDr. Josef Körbler (MŽP, odbor ekonomických nástrojů), 
Ing. Hana Randová (MŽP, ředitelka odboru ochrany vod). 

Ke dni 15. 10. 2012 jmenoval ministr životního prostředí T. Chalupa Dozorčí radu VÚV TGM, v.v.i., ve 
složení: 
Ing. Jiří Červenka (MŽP, ředitel odboru interního auditu a finanční kontroly) – předseda, 
prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc. (VŠCHT Praha, profesor) – místopředseda, 
Ing. Milan Blažek (MŽP, ředitel odboru rozpočtu), 
doc. RNDr. Jakub Hruška, CSc. (ČGS, vědecký pracovník), 
Mgr. Jakub Čurda (MZe, vedoucí oddělení vodohospodářské politiky), 
Ing. Roman Dvořák (VÚV TGM, v.v.i., vedoucí Střediska pro posuzování způsobilosti laboratoří – 
ASLAB). 
Tajemníkem Dozorčí rady je Ing. Jan Rykl z VÚV TGM, v.v.i. 
 



 

5 
 

2.2 Zpráva o činnosti Rady Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka, 

v.v.i., za rok 2012 

Personální obsazení Rady Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka, veřejné vý-
zkumné instituce (dále jen Rada VÚV TGM), se v roce 2012 změnilo, a to na základě výsledků 
2. řádné volby Rady VÚV TGM, jejíž čtyři kola se konala ve dnech 27. 2., 5. 3., 12. 3. a 19. 3. 2012. 

První zasedání nově zvolené Rady se uskutečnilo 3. 4. 2012. V roce 2012 proběhlo sedm zasedání 
Rady VÚV TGM s následujícími nejvýznamnějšími závěry: 
• V souladu s Volebním řádem Rady VÚV TGM, v.v.i., (článek 4, bod 5) byla zvolena nová Rada 

VÚV TGM. 
• Do funkce předsedy Rady VÚV TGM byl radou zvolen Ing. Petr Tušil, Ph.D., MBA, a do funkce 

místopředsedkyně RNDr. Dana Baudišová, Ph.D. 
• V souladu s § 18, odst. (2), písm. e) zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, 

ve znění pozdějších předpisů, projednala a schválila Rada VÚV TGM Výroční zprávu za rok 
2011.  

• Rada VÚV TGM schválila navržený rozpočet ústavu na období roku 2012. 
• V roce 2012 Rada VÚV TGM projednala a schválila úpravy Volebního řádu Rady VÚV TGM, v.v.i. 

Hlavní změnou ve Volebním řádu Rady VÚV TGM je změna článku 1 (Složení rady), bod 4 
a článek 3 (Volby), bod 6. 

• Rada VÚV TGM rovněž v roce 2012 schválila úpravu organizačního řádu VÚV TGM, v.v.i. 
• Byly dohodnuty podrobnosti k veřejnému výběrovému řízení na pozici ředitele ústavu a to 

bylo následně vypsáno s předpokládaným nejbližším nástupem od 15. 6. 2012. Dne 10. 5. 2012 
proběhlo výběrové řízení, po jeho uskutečnění navrhla Rada VÚV TGM na základě výsledku 
tajného hlasování zřizovateli jmenování Mgr. Marka Riedera ředitelem veřejné výzkumné 
instituce. 
S účinností od 19. 6. 2012 pověřil ministr životního prostředí Mgr. Tomáš Chalupa Mgr. Marka 
Riedera řízením VÚV TGM, v.v.i. Pověření bylo časově omezené do 31. 12. 2012. 

• Dne 28. 11. 2012 proběhlo druhé výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky VÚV 
TGM, v.v.i., s termínem nástupu k 1. 1. 2013. Rada posuzovala tři přihlášky k účasti ve vý-
běrovém řízení. 
Jednomyslně, na základě výsledků hodnocení jednotlivých uchazečů konkurzní komisí, byl ze 
tří přihlášených kandidátů, kteří splnili podmínky výběrového řízení, zvolen Mgr. Mark Rieder. 
Rada VÚV TGM navrhla zřizovateli jmenování vybraného uchazeče ředitelem veřejné výzkum-
né instituce s účinností od 1. 1. 2013. 
Ministr životního prostředí Mgr. Tomáš Chalupa následně pověřil v čase omezeném do 28. 2. 
2013 Mgr. Marka Riedera řízením VÚV TGM, v.v.i.  

• Z každého zasedání se pořizuje zápis, který je po deseti pracovních dnech schvalovacího řízení 
členy Rady VÚV TGM a ředitelem ústavu k dispozici všem zaměstnancům ve vnitřní informační 
databázi ústavu. 

První rok činnosti nově zvolené Rady VÚV TGM byl vzhledem k jejím právům a povinnostem daným 
zákonem č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů, 
poměrně administrativně náročný, a to zejména vzhledem k zákonným povinnostem, které se 
vztahují k výběrovému řízení na funkci ředitele ústavu. Rada VÚV TGM splnila všechny své 
povinnosti vymezené výše zmíněným zákonem. Dále se kromě výše uvedeného při každém jednání 
podrobně zabývala i aktuálním stavem vybraných ukazatelů v rámci rozpočtu ústavu na rok 2012. 
 

2.3 Zpráva o činnosti Dozorčí rady Výzkumného ústavu vodohospodářského 
T. G. Masaryka, v.v.i., za rok 2012 

 
V roce 2012 se ve dnech 27. 4., 4. 6. a 6. 12. uskutečnila tři zasedání Dozorčí rady s dále uvedenými 
nejvýznamnějšími závěry. Prvních dvou zasedání se zúčastnil i ředitel VÚV TGM, v.v.i., Mgr. Mark 
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Rieder. Posledního zasedání se vzhledem k pobytu Mgr. Marka Riedera v zahraničí zúčastnil ná-
městek ředitele pro výzkumnou a odbornou činnost Ing. Petr Bouška, Ph.D. 

Rada, po projednání, vzala na vědomí 
• s výhradou návrh rozpočtu VÚV TGM, v.v.i., na rok 2012 (důvodem byla skutečnost, že nebylo 

zajištěno 100% naplnění příjmové části rozpočtu), 
• bez zásadních připomínek návrh Výroční zprávy 2011 a doporučila její schválení v Radě VÚV 

TGM, v.v.i., 
• bez připomínek výsledky hospodaření VÚV TGM, v.v.i., v roce 2011 obsažené ve Výroční zprávě 

2011. 

Dozorčí rada vydala ve smyslu § 19, odst. (1), písm. b), bod 1. zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných 
výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů, předchozí písemný souhlas ke zcizení 
objektu Babylon č.p. 49, který byl ve vlastnictví VÚV TGM, v.v.i. 

Byla zpracována a k zařazení do Výroční zprávy 2011 předána „Zpráva o činnosti Dozorčí rady VÚV 
TGM, v.v.i., v roce 2011“. 

Ve smyslu § 19, odst. (1), písm. l) zákona č. 341/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů předložila 
Dozorčí rada VÚV TGM, v.v.i., zřizovateli a Mgr. Marku Riederovi zprávu za pátý rok své činnosti (od 
1. 6. 2011 do 30. 6. 2012). 

Na svých zasedáních se Dozorčí rada dále zabývala i aktuálními otázkami týkajícími se činnosti VÚV 
TGM, v.v.i., např. hospodařením, získáváním zakázek, voleb do Rady VÚV TGM, v.v.i., obsazením 
pozice ředitele VÚV TGM, v.v.i., a obnovou Dozorčí rady VÚV TGM, v.v.i. 
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3  Profil instituce 

 
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce, 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 prostředí ze dne 12. prosince 2006, ve znění Opatření č. 2/11 Ministerstva 
životního prostředí o vydání úplného znění zřizovací listiny ze dne 31. května 2011. 

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

� Dozorčí rada VÚV TGM, v.v.i.  

Základním posláním instituce je 

• výzkum stavu, užívání a změn vodních ekosystémů a jejich vazeb v krajině a souvisejících envi-
ronmentálních rizik, hospodaření s odpady a obaly, 

• odborná podpora ochrany vod, protipovodňové prevence a hospodaření s odpady a obaly, za-
ložená 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 och-
rany 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 � vý-
zkum 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 � pro-
vádění 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 � na-
vrhování programů na snížení znečištění povrchových vod nebezpečnými závadnými látkami 
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a zvlášť nebezpečnými závadnými látkami � posuzování citlivých a zranitelných oblastí, jakož 
i povrchových vod vhodných pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních 
živočichů, chráněných oblastí přirozené akumulace vod a povrchových vod využívaných ke 
koupání � navrhování a sledování oblastí přirozené akumulace vod v rozsahu předmětu hlavní 
činnosti � navrhování ochrany vodních zdrojů � evidenci vodních toků a vodních nádrží, ochran-
ných pásem vodárenských nádrží a vodárenských zdrojů podzemních vod � vedení tematické 
vodohospodářské kartografie � posuzování a hodnocení režimu oběhu povrchových a pod-
zemních 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 sjed-
nocování jejich pracovních postupů � odbornou podporu prevence závažných havárií způ-
sobených 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 vyhod-
nocení 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 za-
hrnutých 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, hod-
nocení 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 pra-
covních 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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4  Činnost Výzkumného ústavu vodohospodářského 
T. G. Masaryka, v.v.i., v roce 2012 

 

 
Výzkumná práce VÚV TGM, v.v.i., se odehrává především v oblasti hlavní činnosti ústavu, ale ne-
zanedbatelná je i odborná práce prováděná v oblasti další a jiné činnosti podle zřizovací listiny.  

Výzkumná činnost zahrnuje především problematiku týkající se stavu, užívání a změn vodních 
ekosystémů a jejich vazeb v krajině a souvisejících environmentálních rizik, ochrany vod, proti-
povodňové prevence a také hospodaření s odpady a obaly. Neméně důležité jsou i projekty za-
bývající se hodnocením jakosti vody, jejího prostředí a užívání a vytvářením komplexních návrhů 
opatření pro zlepšení kvality vod i funkce ekosystémů. Odborné úlohy jsou řešeny i v rámci pro-
jektů VaVaI a dalších úkolů. Přehled nejvýznamnějších projektů je patrný z následujícího popisu 
činnosti jednotlivých odborů. 

Odbor hydrauliky, hydrologie a hydrogeologie se obdobně jako v předchozích letech orientoval 
– kromě základní oblasti vymezené vědními odbory uvedenými v jeho názvu – na problematiku 
ochrany životního prostředí. Napříč celým odborem byla v roce 2012 řešena zakázka „Rebilance 
zásob podzemních vod – její hydrologická část“.  

V oblasti hydrologie odbor dlouhodobě řeší problematiku vlivu klimatických změn na vodní režim 
a vodní zdroje v České republice. V rámci projektů „Návrh koncepce řešení krizové situace vyvolané 
výskytem sucha a nedostatkem vody na území ČR“ (projekt MV ČR), „Udržitelné využívání vodních 
zdrojů v podmínkách klimatické změny“ a „Podpora dlouhodobého plánování v oblasti vodního 
hospodářství v kontextu změn klimatu“ (TA ČR) se zaměřuje na možná adaptační opatření ke 
zmírnění těchto dopadů. Dalším projektem TA ČR je úkol „Zajištění jakosti pitné vody při zá-
sobování obyvatelstva malých obcí z místních vodních zdrojů“. V roce 2012 byl dokončen projekt 
NAZV „Výzkum adaptačních opatření pro eliminaci dopadu klimatické změny v regionech ČR“. 

Hydraulická problematika byla nadále řešena ve spolupráci s Ředitelstvím vodních cest ČR, a to 
v rámci zakázky „Výzkum plavebního stupně Děčín – modelový výzkum vývaru jezového pole“. 
Pokračovalo řešení projektu TA ČR „Vývoj přístroje a metodiky na kontinuální stanovení vodní 
hodnoty sněhu v terénu“, který se zabývá jak vývojem přístroje, tak jeho komplexním otestováním 
v různých terénních a porostních podmínkách, vypracováním metodiky instalace a obsluhy pří-
stroje a měřením vodní hodnoty sněhu. V rámci FloodFreq projektu EU COST se odvozují tvary 
hydrogramů o průměrné době opakování 10 tisíc let. 

Dále se odbor zabýval ochranou množství a jakosti podzemních vod. Kromě otázek bilance 
množství podzemních vod byly řešeny aspekty jejich znečištění (mezinárodní studie Designation of 
Nitrates Vulnerable Zones and economic impact of Nitrates Directive implementation in the 
Republic of Croatia pro chorvatské Ministerstvo zemědělství a reporting nitrátové směrnice). 
Dalšími stěžejními projekty v této oblasti byly zakázky TA ČR „Progresivní technologie ochrany 
životního prostředí a efektivního hospodaření s vodou v malých povodích“ a „Chráněná území po-
vrchových a podzemních vod pro lidskou spotřebu – hodnocení jakosti surové vody a jeho využití 
v praxi“.  

V oblasti hydrogeologie a ekologických zátěží byla mj. rozvíjena odborná činnost v oboru pod-
zemních vod na hraničních vodách s Polskem a Saskem, a to v rámci projektu GRACE (majoritně 
financovaném z fondů EU).  

Akreditované pracoviště České kalibrační stanice vodoměrných vrtulí zajišťovalo po celý rok ka-
libraci hydrometrických vrtulí a dalších měřicích přístrojů (atypických).  

Referenční laboratoř složek životního prostředí a odpadů se v roce 2012 zaměřila především na 
práci v jednotlivých projektech, ať už pokračujících z předchozích let nebo nově zahájených. 
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V oblasti radioekologie se mj. řešila komplexní studie zaměřená na výskyt a chování přírodních 
a umělých radionuklidů pod zdroji znečištění. Referenční radiologická laboratoř zajišťuje též 
činnosti stálé složky celostátní Radiační monitorovací sítě za obvyklé a mimořádné radiační situace 
ve spolupráci se s. p. Povodí, a to na základě smlouvy mezi MŽP a Státním úřadem pro jadernou 
bezpečnost. 

V oboru speciální organické chemie spolupracoval odbor na řešení projektu „Možnosti odstra-
ňování vybraných specifických polutantů v čistírnách odpadních vod“, pro který prováděl sta-
novení různých typů farmak v odpadních vodách. V roce 2012 byl zahájen projekt „Stanovení 
množství nelegálních drog a jejich metabolitů v komunálních odpadních vodách – nový nástroj pro 
doplnění údajů o spotřebě drog v České republice“. 

Pokračovala spolupráce s asociací NORMAN, zvláště činnost v pracovní skupině pro prioritizaci 
emergentních (nových) polutantů. 

V oblasti mikrobiologie vody pokračovalo řešení projektu Technologické agentury ČR „Nové 
metodické přístupy pro kontrolu a hodnocení vod ke koupání“ a bylo zahájeno řešení projektu 
„Optimalizace metody stanovení asimilovatelného organického uhlíku s využitím optické detekce“.  

Odbor ochrany vod a informatiky se podílel na každoročním 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, a též na zpracování podkladů pro MŽP do 
Zprávy o stavu vodního hospodářství ČR.  

Součástí práce odboru byl i výzkum v oblasti ekonomie vodního hospodářství, zejména spolupráce 
na projektech „Posuzování bezpečnosti prvků kritické infrastruktury – pitná voda“ a „Transfer čes-
kých zkušeností s financováním vodního hospodářství do Kyrgyzstánu“.  

Dále probíhaly práce na úkolech na podporu státní správy: podpora reportingu podle směrnice 
2006/7/ES o vodách ke koupání, odborná podpora činnosti v Mezinárodní komisi pro ochranu Labe 
a Česko-německé komisi pro hraniční vody. Těžištěm prací byla práce na projektu „Společně 
využívané podzemní vody na česko-saském pomezí (GRACE)“. Byly dokončeny podklady pro 
databázi vodních toků a revizi hydrologického členění, které vznikalo ve spolupráci s ČHMÚ.  

Dále pokračovalo řešení projektu bezpečnostního výzkumu Ministerstva vnitra „Klasifikace přes-
nosti vymezení stávajících záplavových území v ČR a zapracování výsledků do metodiky pro jejich 
vymezování“. Pracovníci odboru se dále významně podíleli na řešení projektů VaVaI „Emise a jejich 
dopad na vodní prostředí“ a „Chráněná území povrchových a podzemních vod pro lidskou spo-
třebu – hodnocení jakosti surové vody a jeho využití v praxi“, na zpracování Vodohospodářské 
bilance současného a výhledového stavu množství povrchových vod v povodí Vltavy a na zpra-
cování studie možnosti zajištění odběrů vody pro JE Dukovany.  

V neposlední řadě byla činnost odboru zaměřena na podporu řešení odborných úkolů ústavu 
(včetně podpory veřejné správy) z hlediska informatiky, a to zejména prostřednictvím vývoje 
a provozu Hydroekologického informačního systému.  

Odbor technologie vody se zaměřil zejména na řešení projektů pro Technologickou agenturu ČR 
a pro bezpečnostní výzkum MV ČR, ať už na pokračujících úkolech anebo nově zahájených, dále 
pokračovaly práce na dlouhodobých zakázkách pro zřizovatele (Registry bodových zdrojů zne-
čištění) a na komerčních zakázkách. 

Ve výzkumném projektu pro Ministerstvo vnitra ČR, který je koordinován firmou Cityplan, s.r.o., 
a týká se systému zabezpečení dodávek pitné a užitkové vody v době živelních pohrom, byl 
dokončen a vyhodnocen seznam rizikových situací a bodů pro krizovou analýzu v oblasti trans-
portu a uskladnění pitné vody. V rámci dalšího výzkumného projektu pro MV ČR, jenž se zaměřuje 
na organizaci systému zabezpečení dodávek pitné a užitkové vody v době živelních pohrom 
z alternativních zdrojů, byl zpracován úplný přehled sledovaných lokalit v Praze a v Brně. Na těchto 
lokalitách byl prováděn monitoring a byl též prováděn průzkum na dalších lokalitách. 
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Řešení výzkumného projektu pro Technologickou agenturu ČR, který se týká ověřování postupů 
neinvestiční intenzifikace malých a venkovských ČOV pomocí bioaktivních preparátů, pokračovalo 
dlouhodobým sledováním funkce malé a domovní ČOV při testování účinnosti odstraňování 
znečištění. V roce 2012 bylo zahájeno řešení dvou dalších výzkumných projektů pro TA ČR, jež se 
zaměřují na optimalizaci technologického řešení extenzivních postupů čištění odpadních vod a na 
řešení mimořádně efektního čištění odpadních vod pomocí kombinace technologických prvků. 

V rámci řešení úkolu NAZV, který se zabývá odstraňováním reziduálních koncentrací farmak 
z odpadních vod, byla na základě dlouhodobého výzkumu navržena technologie čištění odpadních 
vod, která by sledované látky z odpadní vody odstraňovala ve zvýšené míře. Současně bylo 
zahájeno i ověřování této technologie na poloprovozním modelu ČOV umístěném ve zkušební hale 
ZLTV. Pokračovala i spolupráce pracovníků odboru na řešení výzkumného projektu pro TA ČR, jenž 
se týká ověřování progresivních technologií k ochraně podzemních vod, a nově byla zahájena 
spolupráce na projektu NAZV týkajícím se vlivu fosforu z erozí na stojaté vody. 

V roce 2012 pokračovala práce Zkušební laboratoře technologie vody (ZLTV), akreditované podle 
normy ČSN EN ISO/IEC 17025 u ČIA pod číslem 1492, v obdobném rozsahu jako v letech před-
cházejících. Ve Zkušební laboratoři vodohospodářských zařízení (součást ZLTV) byly v roce 2012 
prováděny především zkoušky účinnosti malých čistíren odpadních vod za účelem jejich cer-
tifikace, které se provádějí podle postupu předepsaného normou ČSN EN 12566-3+A1. Proběhly 
také další akreditované zkoušky vodohospodářských zařízení. Kromě akreditovaných zkoušek byly 
ověřovány i další ČOV, a to postupy podle požadavků zákazníka.  

Pobočka Brno se v rámci tradičního zaměření na povodňovou problematiku podílela na řešení 
mezinárodního projektu CEframe (ve spolupráci s Rakouskem, Slovenskem a Maďarskem) se za-
měřením na vyjádření rizika na základě potenciálních škod. Projekt „Povodňové výzkumné a vzdě-
lávací centrum“ umožnil seznámit především studenty Masarykovy univerzity a Vysokého učení 
technického prostřednictvím seminářů s mnoha aspekty povodňové problematiky. 

Pracovníci pobočky se též podíleli na řešení několika nově započatých výzkumných projektů. Jeden 
okruh výzkumné práce je zaměřen na problematiku posouzení ohrožení národních kulturních 
památek, památek UNESCO a dalších významných památek České republiky z hlediska působení 
přírodních a antropogenních vlivů, mezi něž se řadí povodně, eroze a sesuvy půd, působení 
průmyslové činnosti a dopravní infrastruktury. Problematika je řešena ve spolupráci s Národním 
památkovým ústavem a za přispění odborníků z dalších institucí (Centrum dopravního výzkumu, 
ČGS, Mendelova univerzita).  

Zajímavým projektem v programu ALFA TA ČR je problematika vysychání toků v období klimatické 
změny (www.sucho.eu). V prvním roce řešení byly mj. konstruovány první verze map rizika 
ohrožení toků vyschnutím. Jako podklad pro hodnocení vysychavosti toků byly zpracovány 
přehledy vybraných vlastností pro skupiny jepice, pošvatky a chrostíci. Výsledky projektu již byly 
prezentovány na několika domácích i zahraničních konferencích. 

Dalším významným okruhem výzkumných prací pobočky je problematika čištění odpadních vod, 
včetně vývoje nových technologií a optimalizace již používaných technologií. V tomto oboru byla 
navázána spolupráce s několika firmami působícími nejen v České republice, ale i v zahraničí, 
a pokračuje úspěšná spolupráce s odbornými vodohospodářskými a chemickými ústavy VUT 
v Brně. Spolupráce s odbornými pracovišti a veřejnými vysokými školami byla také navázána při 
řešení problematiky rybníků a malých vodních nádrží v České republice, zpracování historického 
vývoje výskytu rybníků v ČR a potenciálu jejich obnovy jako součásti komplexního řešení vodního 
hospodářství krajiny.  

Pracovníci pobočky zajišťovali také plnění úkolů, které vyplynuly ze závěrů jednání v komisích 
zaměřených na spolupráci na hraničních vodách se Slovenskou republikou a Rakouskem. V rámci 
odborné podpory účasti ČR v Mezinárodní komisi pro ochranu Dunaje byla činnost pobočky v roce 
2012 zaměřena na vypracování podkladů potřebných pro klíčové expertní skupiny (P&M, MA, 
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Nutrients). Požadavky činností vycházejí z cílů stanovených v Plánu povodí Dunaje a z pracovní 
náplně jednotlivých expertních skupin. Pracovníci pobočky též zabezpečili podporu výkonu státní 
správy ve vazbě na plnění Úmluvy o ochraně a využívání hraničních vodních toků a mezinárodních 
jezer. 

Mezi komerční aktivity lze řadit zpracování inventarizačních průzkumů v rámci implementace 
soustavy Natura 2000 na územích v péči AOPK ČR. Jednalo se o maloplošná chráněná území 
v CHKO Beskydy a pro NPP Skalická Morávka. Další aktivitou je poradenství v oblasti využití 
umělých mokřadů a extenzivních technologií čištění vod, provozu těchto čistíren odpadních vod 
a dopadu vypouštěných vod na jakost vod v recipientech pro zastupitelstva obcí, nevládní orga-
nizace, projekční společnosti a veřejnost. 

Pobočka Ostrava se v roce 2012 zaměřila na pokračování prací na projektu NAVARO „Vývoj 
nástrojů včasného varování a reakce v oblasti ochrany povrchových vod“, jehož cílem je vytvoření 
certifikované metodiky a manuálu pro rychlou detekci vzniku havárií s dopadem na kvalitu 
povrchových vod. Byly zřízeny a vybaveny dvě monitorovací stanice na řekách Odře a Olši a je 
řešeno jejich propojení s automatickým odběrovým zařízením. 

Nadále je řešena problematika nebezpečných látek ve vodním prostředí. V rámci stěžejního úkolu 
„Registr průmyslových zdrojů znečištění“ je prováděna aktualizace dat v oblasti nakládání s vy-
branými nebezpečnými látkami a jejich vypouštění do vodního prostředí. Obsah registru je 
přizpůsobován jak požadavkům vyplývajícím z legislativních předpisů, tak požadavkům MŽP, 
včetně reportingových zpráv pro Evropskou komisi pro danou oblast.  

V rámci plnění Dohody o Mezinárodní komisi pro ochranu Odry před znečištěním podílí se ostrav-
ská pobočka svou účastí na pracích řídící skupiny WFD a podskupin Plánování a Monitoring. Hlavní 
pozornost v r. 2012 byla věnována dokončení strategií morfologických změn v útvarech povr-
chových vod, odběrů a převodů vod a významného látkového zatížení. 

V úkolu „Spolupráce na hraničních vodách s Polskem“ byly průběžně zajišťovány činnosti souvise-
jící s problematikou povodňových opatření na hraničních úsecích řek Opavy a Petrůvky. Dále byly 
v součinnosti s polskou stranou řešeny otázky vyplývající z přípravy výstavby nádrže Nové Heř-
minovy. Byly připraveny podklady pro geometrickou harmonizaci příhraničních vodních útvarů na 
česko-polském úseku státních hranic a v oblasti polické pánve a Stěnavy byla též zajišťována 
společná expediční měření na povrchových tocích, pramenech a objektech podzemních vod na 
obou stranách státních hranic. 

V roce 2012 byly zahájeny řešitelské práce na projektu „DRAGON“ v rámci bezpečnostního 
výzkumu MV ČR, týkajícího se nelegálních drog a jejich metabolitů v komunálních odpadních 
vodách. Byly vybrány lokality a aglomerace pro odběr vzorků a zajištěna potřebná administrativa 
v rámci spolupráce v předmětných oblastech – Ostrava, Brno, Ústí n. Labem, Plzeň a Praha. 

V závěru roku bylo započato řešení projektů financovaných v rámci kapitoly Národních programů 
podpory SFŽP, které se zabývají zpracováním metodických postupů hodnocení ekologického 
potenciálu útvarů povrchových vod tekoucích – kategorie „řeka“ a hodnocení stavu útvarů pod-
zemních vod a metodiky hodnocení stavu chráněných území (vodní útvary využívané k odběru 
vody určené k lidské spotřebě) vymezených podle čl. 7 Rámcové směrnice 2000/60/ES. 

Centrum pro hospodaření s odpady zahájilo počátkem roku 2012 řešení dvouletého výzkum-
ného projektu „Možnosti využití informací a zdrojů dat z oblasti nakládání s odpady jako nástroje 
identifikace a řešení neoprávněného nakládání s odpady“, a to v rámci bezpečnostního výzkumu 
České republiky v letech 2012–2015. Cílem projektu je ukázat možnosti využiti informací a zdrojů 
dat z oblasti nakládání s odpady jako nástroje identifikace a řešení neoprávněného nakládání 
s odpady. Výsledky budou využity ke zvýšení vědomostní úrovně, osvojení a udržení potřebných 
znalostí z této oblasti. Zvýší se připravenost bezpečnostních složek státu, a tím i reálná účinnost 
zásahu Policie ČR a Hasičského záchranného sboru v případě podezření na neoprávněné nakládání 
s odpady nebo při mimořádné havarijní situaci. 
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V roce 2012 proběhla příprava řešení veřejné zakázky s názvem „Analýza materiálových toků 
odpadních elektrozařízení a možností navýšení jejich recyklace, využití a opětovného použití“, 
kterou v rámci programu Beta TA ČR získalo CeHO. Cílem projektu je podrobná analýza ma-
teriálových toků odpadních elektrozařízení (OEEZ) pomocí sledování současného sběru a zpra-
cování elektrických a elektronických zařízení (EEZ) včetně analýzy nelegálních či pololegálních toků 
OEEZ, zjišťování životnosti vybraných EEZ a odhady uvádění EEZ na trh.  

Dalším rokem pokračovalo také aktivní zapojení odborníků do projektu „Inovace a rozšíření výuky 
zaměřené na problematiku životního prostředí na Přírodovědecké fakultě MU“. Na odborných od-
padových fórech jsou prezentovány výsledky získané vlastním výzkumem a konfrontovány s pra-
cemi dalších odborníků. Výsledky prací jsou rovněž uváděny v odborných časopisech.  

Odbor aplikované ekologie zahájil v roce 2012 řešení ojedinělého projektu MZe zaměřeného na 
stanovení migrační úspěšnosti v současnosti kriticky ohroženého úhoře říčního (Anguilla anguilla 
L.), a to na celém území České republiky. Dalším významným probíhajícím projektem je spolupráce 
na vývoji automatických monitorovacích systémů migrací ryb, založených na použití metod sku-
pinového značení ryb technologií PIT (TA ČR Alfa) a jejich terénního testování. Mezioborovým 
výzkumem je řešení projektu TA ČR Omega, jehož posláním je harmonizace sektorů akvakultury 
a rekreačního rybářství s ochranou vodních ekosystémů. V roce 2012 bylo též úspěšně ukončeno 
vedení mezinárodního cvičení porovnávajícího metody hodnocení ekologického stavu tekoucích 
vod jednotlivých členských států EU v rámci východokontinentální mezikalibrační skupiny (Eastern 
Continental GIG).  

Další výzkumné aktivity odboru se soustředily zejména na řešení projektů zabývajících se pro-
blematikou znečištění vod fosforem, eutrofizací a šířeji také obecným hodnocením emisí do 
vodního prostředí a hodnocením stavu vodních útvarů povrchových vod. Významnou aktivitou 
bylo také zahájení projektu zkoumajícího vliv různých dřevních struktur na stabilitu břehů vodních 
toků a jejich možného využití při revitalizaci toků přírodě blízkým způsobem. Vedle těchto aktivit 
byly zpracovány studie hodnotící dopad případného rozšíření jaderné elektrárny Dukovany na 
hydrosféru a studie pro podporu bilancování jakosti v povodích ve správě státního podniku Povodí 
Vltavy. 

Dále byl v rámci odboru řešen projekt zaměřený na vývoj technologií dočišťování vody na 
nadstandartní kvalitu. V rámci přeshraničního česko-saského projektu na ochranu podzemních vod 
byl ve spolupráci s biologickou stanicí v Lunzu proveden výzkum stygofauny. Dlouholetý projekt 
ve spolupráci s Národním parkem Šumava poukázal na dlouhodobě se zvyšující pokryvnost 
ponořených makrofyt v úseku Teplé Vltavy zatíženém turistikou. Na první celosvětové konferenci 
o ekologii a ochraně velkých mlžů (Bragança, Portugalsko) byly v pěti příspěvcích včetně plenární 
přednášky prezentovány výsledky výzkumu hostitelsko-parazitických vztahů, potravní ekologie 
a ochrany velkých mlžů.  

Součástí VÚV TGM, v.v.i., je také ASLAB – Středisko pro posuzování způsobilosti laboratoří, 
které je oprávněno podle platného pověření MŽP ČR provádět státem delegované pravomoci: 

• organizovat mezilaboratorní porovnávání v oblasti životního prostředí,  

• posuzovat odbornou způsobilost hydroanalytických laboratoří v oblasti životního prostředí 
podle systému kvality ČSN EN ISO/IEC 17025, 

• vykonávat činnost Národního inspekčního orgánu správné laboratorní praxe pro oblast che-
mických látek a chemických přípravků podle zákona č. 350/2011 Sb. a vyhlášky č. 165/2013 Sb. 
ve znění pozdějších předpisů. 

Značný podíl činnosti střediska ASLAB tvoří zkoušení způsobilosti (ZZ), jež je podle platného 
statutu základní úrovní vnější kontroly hydroanalytických laboratoří. Celkem se ZZ v roce 2012 
účastnilo 372 laboratoří z České i Slovenské republiky. 
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V oblasti chemie a radiologie organizoval ASLAB v roce 2012 11 projektů ZZ, kterých se zúčastnilo 
305 laboratoří. Dále byly uspořádány čtyři mezilaboratorní porovnávání zkoušek v oblastech mi-
krobiologie, hydrobiologie a ekotoxicity. Zúčastnilo se jich 67 laboratoří.  

V oblasti posuzování laboratoří udělil ASLAB v roce 2012 nově posouzeným laboratořím 18 Osvěd-
čení o správné činnosti laboratoře. V průběhu roku došlo k  nárůstu počtu posouzených laboratoří 
na konečný počet 50.  

V oblasti správné laboratorní praxe kontroloval ASLAB k 31. 12. 2012 celkem pět testovacích 
zařízení. Uskutečnilo se osm kontrol, z toho tři periodické, jedna úvodní a čtyři cílené. Seznam 
testovacích zařízení je uveden na webových stránkách ASLAB.  

Kromě běžných aktivit (kontroly, konzultace, přednášková činnost) se zástupce Národního in-
spekčního orgánu zúčastnil zasedání pracovní skupiny SLP při OECD. 

Součástí práce ASLAB je i součinnost při tvorbě nových předpisů a spolupráce s MŽP na přípravě 
legislativy v oblasti nakládání s chemickými látkami. Zástupci ASLAB se účastnili zasedání tech-
nických komisí, zpracovávali připomínky k návrhům či překladům technických norem. Pro roz-
hodování o výběru a náplni nově připravovaných norem ASLAB zpracovával a poskytoval souhrnné 
informace o praktickém využívání norem v terénu. 

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i., se v rámci svých činností zúčastňuje také 
veřejných soutěží a vyhledává příležitosti k uplatnění odborných schopností svých útvarů. V rámci 
vyhlášených veřejných soutěží a programů realizovaných podle zákona č. 130/2002 Sb. se VÚV TGM, 
v.v.i., v roce 2012 zúčastnil veřejných soutěží a programů osmi poskytovatelů podpory, s celkovým 
počtem 87 navržených projektů. V konečném posouzení získal od pěti zadavatelů osm projektů 
jako hlavní řešitel a tři projekty jako spolupříjemce podpory. Dále bylo vyhledáno celkem 
77 obchodních příležitostí. Jednalo se o obchodní zakázky zjištěné na základě vyhlášení soutěží 
nebo výzev na veřejné zakázky. Po přezkoumání bylo vypracováno 20 nabídek a získáno pět 
nových zakázek. Na základě osobního jednání vedoucích řešitelů bylo získáno dalších 30 zakázek. 

Pro získávání zakázek je důležité i to, že VÚV TGM, v.v.i., získal v roce 2011 certifikát shody systému 
managementu kvality s požadavky ČSN EN ISO 9001:2009, a to v oblasti vymezené předmětem 
činností stanovených ve zřizovací listině. Zavedení systému kvality zlepšilo efektivní řízení, což se 
projevilo ve zvýšení účinnosti vynakládání prostředků a zdrojů a ve zlepšování poskytovaných 
služeb zákazníkovi. Významný podíl na zlepšování řízení procesů má komunikace se zákazníkem 
a cílená zpětná vazba, která je zdrojem informací, na základě kterých lze lépe uspokojovat jeho 
potřeby. V roce 2012 pak byl přezkoumán interní systém managementu kvality s cílem stanovit 
míru jeho uplatňování pro zajištění jeho průběžné vhodnosti, přiměřenosti a efektivnosti. 

Hodnocení výsledků řešení výzkumných záměrů a projektů VaVaI i ostatních projektů a zakázek za 
rok 2012 vychází zejména z uznatelných výzkumných výsledků v databázi RIV, ale i dalších vý-
znamných výstupů odborné činnosti. 

 

4.1  Hlavní činnost 

 

4.1.1  Publikace v periodikách  

V roce 2012 byli pracovníci ústavu autory nebo spoluautory 69 příspěvků v odborných periodikách. 
Podařilo se zvýšit počet příspěvků uveřejněných v impaktovaných časopisech. Takových článků 
v roce 2012 bylo 25 (např. v časopisech Environment International, Animal Conservation, Biological 
Invasions, Journal of Hydrology and Hydromechanics, International Review of Hydrobiology, Fresh-
water Science, Transactions of the American Fisheries Society, Aquatic Conservation: Marine and 
Freshwater Ecosystems, Journal of Hydro-Environment Research a dalších). Ostatní články pak byly 
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publikovány naprostou většinou v odborných recenzovaných časopisech. Dále byli zaměstnanci 
ústavu autory či spoluautory 50 příspěvků ve sbornících odborných konferencí a seminářů. 

 

4.1.2  Odborné publikace  

Výzkumný ústav vodohospodářský vydal v roce 2012 dvě odborné monografie: Navrhování adap-
tačních opatření pro snižování dopadů klimatické změny na hydrologickou bilanci v ČR a Si-
mulation Games on Flood Operational Management: a Tool for the Integrated Strategy of Flood 
Control a také sborník XIX. konzultační dny pro pracovníky vodohospodářských radiologických 
laboratoří.  

Dále se zaměstnanci ústavu podíleli na přípravě dalších publikací: Radioaktivní látky v životním 
prostředí, Příručka provozovatele úpravny vody, Voda v domě a na chatě – Využití srážkových 
a odpadních vod a zpracování kapitoly publikace Environmental Modelling and Control System 
Design. 

 

4.1.3  Výsledky s právní ochranou a technicky realizované výsledky 

V této oblasti byly v roce 2012 registrovány dva užitné vzory. V případě Pasivního časově inte-
grujícího vzorkovače vody a nerozpuštěných látek se technické řešení týká odběru reprezen-
tativních vzorků vody a nerozpuštěných látek či látek na ně vázaných z malých a středních toků 
během period zvýšeného průtoku, a to při vzestupné i sestupné fázi hydrogramu. Technické řešení 
je aplikováno zejména v místech, kde se při zvýšení průtoku významně mění koncentrace neroz-
puštěných látek nebo jiných sledovaných parametrů. 

Užitný vzor Váha sněhu s mechanismem zamezujícím zavěšování sněhu (snowbridging) před-
stavuje technické řešení měření vodní hodnoty sněhu pomocí váhy sněhu doplněné o speciál- 
ní mechanismus zabraňující vzniku chyb měření vlivem zavěšování sněhu. Takovéto zařízení 
umožňuje získání kontinuálních reálných dat i v případě výskytu nepříznivých vlastností sněhových 
vrstev. 

 

4.1.4  Mezinárodní spolupráce ve výzkumu 

Odborníci VÚV TGM, v.v.i., se podíleli na řešení řady mezinárodních projektů. Například v rámci 
spolupráce s CEH Wallingford byl řešen dílčí projekt akce COST EU European procedures for flood 
frequency estimation (FloodFreq) Kontinuální simulace pro odhad četnosti povodní v rámci 
odhadu nejistot metodou GLUE (COST), v jehož rámci byl vymodelován soubor simulovaných 
kontinuálních řad odtoku pro současné klima o délce 100 tisíc let pro profil Skalka na Ohři. 

V souvislosti s očekávaným přijetím Chorvatska do Evropské unie v roce 2013 probíhá příprava 
postupné implementace jednotlivých evropských směrnic, aby je Chorvatsko bylo schopné začít 
plnit již od počátku svého členství. Proto Ministerstvo zemědělství Chorvatska vyhlásilo výzvu na 
projekt Designation of Nitrates Vulnerable Zones and economic impact of Nitrates Directive 
implementation in the Republic of Croatia (Agricultural Pollution Control Project), který by vyřešil 
implementaci nitrátové směrnice 91/676/EHS. Výsledkem projektu řešeného VÚV bylo vymezení 
zranitelných oblastí ve dvou variantách, a to jednak jako celé území Chorvatska a jednak jako 51 % 
území s konkrétními vymezenými oblastmi. 

Cílem projektu Společně využívané podzemní vody na česko-saském pomezí (GRACE) je ochrana 
vodních zdrojů a objasnění příčin klesání hladiny podzemních vod v přeshraničních oblastech 
Hřensko–Křinice/Kirnitzsch a Petrovice–Lückendorf–Johnsdorf–Oybin. Výsledkem budou společné 
strategie ochrany podzemních vod v těchto oblastech. Jde o projekt podporovaný Evropským 
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fondem pro regionální rozvoj z Programu Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou 
republikou a Svobodným státem Sasko.  

Pracovníci VÚV TGM, v.v.i., se také podíleli na řešení projektu CEframe (Central European Flood Risk 
Assessment and Management in CENTROPE region) Potenciální povodňové škody a rizika v povodí 
dolní Moravy a Dyje, který se zabýval vyhodnocením a zvládáním povodňového rizika ve střední 
Evropě, konkrétně na hraničních tocích Moravy, Dyje, Dunaje a Lajty. Do projektu byli zapojeni 
zástupci Rakouska, Slovenska, Maďarska a České republiky. 

Ve spolupráci s rakouskou firmou Via Donau a Povodím Moravy, s. p., probíhá řešení části projektu 
ETZ Projekt Polder Soutok – Renaturierungskonzept. Celý projekt se zabývá využitím prostoru nad 
soutokem Moravy a Dyje pro protipovodňovou ochranu, včetně realizační části.  

Další spolupráce se zaměřila na kooperaci s UNDP Kyrgyzstán v rámci projektu Transfer of best 
Czech experience in the field of water financing in the context of integrated water resources 
management adapted for Kyrgyzstan, na spolupráci s Univerzitou Komenského v Bratislavě v rámci 
projektu Mobility a práci ve skupině UNESCO FRIEND Low Flow and Drought.  

 

4.1.5  Prezentace na mezinárodních setkáních odborníků 

Zaměstnanci ústavu se zapojili i do výměny zkušeností na mezinárodním poli. Podíleli se např. na 
uspořádání mezinárodních konferencí International Conference on Groundwater in Fractured 
Rocks a Biology, ecology and conservation of freshwater pearl mussel in Central Europe.  

Dále se zúčastnili 32 mezinárodních konferencí a přednesli 47 příspěvků formou přednášek, pří-
spěvků ve sborníku či plakátových sdělení. Mezi nejvýznamnější konference patřily např. Hydro-
Predict 2012 (Vídeň, Rakousko), 39th International IAH Congress (Niagara Falls, Kanada), Ground-
water Vulnerability – Emerging Issues and New Approaches – IMVUL Conference (Paříž, Francie), 
Asia-Pacific Power and Energy Engineering Conference – APPEEC (Šanghai, Čína), The 19th Inter-
national Conference of the Israel Society for Quality (Jeruzalem, Izrael), 1st Bulgarian National YWP 
Conference (Sofia, Bulharsko – přednášející z VÚV byl oceněn cenou pro nejlepší prezentaci), IWA 
4th Eastern European Young and Senior Water Professionals Conference (Petrohrad, Ruská 
federace), 13th International Conference Wetland systems for Water Pollution Control (Perth, 
Austrálie), 39th IAD Conference (Szentendre, Maďarsko), 12th International Geo Conference – 
SGEM (Bulharsko), Ecology and Conservation of Freshwater Fish (Cerveira, Portugalsko), The 
physiology of fish behaviour (Norwich, Anglie) a mnohé další.  

 

4.1.6  Významná tuzemská setkání odborníků 

V roce 2012 se zaměstnanci VÚV TGM, v.v.i., podíleli jako spolupořadatelé na organizaci konferencí 
Vodní nádrže 2012 a Analytika II. Organizovali též workshop k problematice výskytu a odstraňování 
specifických polutantů z odpadních vod v ČOV. Dále s organizační i odbornou účastí pracovníků 
ústavu proběhly semináře Konzultační dny pro pracovníky vodohospodářských radiologických 
laboratoří, Odborný seminář pro hydrobiology vodohospodářských laboratoří, Odborný mikro-
biologický seminář pro vodohospodářské laboratoře a ve spolupráci s pracovníky Státního zdra-
votního ústavu též seminář Nové metodické přístupy pro kontrolu a hodnocení povrchových vod 
ke koupání. 

Proběhly také čtyři semináře v rámci projektu Protipovodňové vzdělávací a výzkumné centrum, 
v rámci projektu Informační platforma pro kulturní krajinu pak tři přednášky a dva běhy kurzu 
Komunikace a základy prezentace v praxi a též Den otevřených dveří na brněnské pobočce. 

Rovněž byly uspořádány dva kurzy vzorkování pro pracovníky vodohospodářských a kontrolních 
laboratoří. 
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Na půdě VÚV TGM, v.v.i., v Praze, Brně i Ostravě proběhlo v roce 2012 25 seminářů věnovaných 
seznámení veřejnosti s problematikou řešenou v ústavu.  

Na 42 tuzemských konferencích a seminářích – např. VIII. pražská bezpečnostní konference Energie 
– voda – potraviny, Klíčové komodity bezpečnosti a prosperity pro Evropu a ČR ve 21. století, 
Workshop Adolfa Patery 2012, Konference k 10. výročí povodně 2002, Protipovodňová ochrana 
2012, Říční krajina 2012, Doprava, zdraví a životní prostředí a mnohé další – prezentovali pracovníci 
VÚV TGM, v.v.i., 68 příspěvků formou přednášek či plakátových sdělení.  

 

4.2  Další a jiná činnost 

 

4.2.1  Metodiky a výsledky promítnuté do norem a právních předpisů 

Významná byla činnost pracovníků ústavu i v oblasti přípravy metodických pokynů, právních 
předpisů a normalizace.  

Pracovníci instituce spolupracovali na přípravě ČSN 75 7600 Jakost vod – Stanovení radionuklidů – 
Všeobecná ustanovení, ČSN 75 9010 Vsakovací zařízení srážkových vod a TNI 75 7531 Kvalita vod – 
Stanovení adsorbovatelných organicky vázaných halogenů (AOX) v odpadních vodách s vyšší 
koncentrací chloridů a podíleli se také na překladu normy ČSN EN ISO 10870 Návod pro výběr 
metod a zařízení pro odběr vzorků sladkovodního makrozoobentosu.  

V oblasti právních předpisů a metodických dokumentů se pracovníci ústavu podíleli např. na 
vzniku nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu. Pro 
vybrané odbory MŽP připravili podklady pro metodiku stanovení minimálních zůstatkových 
průtoků jako podklad pro přípravu nařízení vlády ČR či metodický pokyn pro stanovení obsahu 
rtuti (Hg) a kadmia (Cd) v přenosných bateriích nebo akumulátorech, metodiku hodnocení 
všeobecných fyzikálně-chemických složek ekologického stavu útvarů povrchových vod tekoucích 
a řadu metodik zabývajících se hodnocením ekologického stavu útvarů povrchových vod te-
koucích (kategorie řeka) pomocí biologických složek: ryby, fytobentos, fytoplankton, makrozoo-
bentos. Pro MZe připravili metodiku pro posuzování dopadů klimatické změny a navrhování 
adaptačních opatření ve vodním hospodářství. 

4.2.2  Poradenská a expertní činnost, podpora státní správy 

Posudková a poradenská činnost je významnou formou přímého uplatnění výsledků výzkumu. 
V roce 2012 bylo připraveno 23 odborných posudků a čtyři odborné studie. Dále bylo v rámci 
spolupráce s Technickou normalizační komisí připomínkováno 29 norem týkajících se vody 
a 9 norem týkajících se odpadů. Celoročně probíhá poradenská činnost v různých oblastech pro 
orgány samosprávy, nevládní organizace, specializované laboratoře, ale i pro veřejnost. Jako 
příklad lze uvést zpracování dokumentace k inventarizačnímu průzkumu v rámci implementace 
soustavy Natura 2000 v územích v péči AOPK ČR pro maloplošné chráněné území v CHKO Beskydy 
aj. 

V oblasti podpory státní správy byla řešena řada úkolů především pro OOV a OODP MŽP. Pracovníci 
ústavu se podíleli na reportingu pro EU, Evropskou environmentální agenturu aj. a také na přípravě 
stanovisek a pokynů pro potřebu orgánů státní správy i samosprávy. 

Významná byla též činnost v mezinárodních komisích – Mezinárodní komisi pro ochranu Labe, 
Stálém výboru Sasko Česko-německé komise pro hraniční vody, Mezinárodní komisi pro ochranu 
Odry před znečištěním, Komisi pro hraniční vody s Polskou republikou a Mezinárodní komisi pro 
ochranu Dunaje. Pracovníci ústavu jsou členy řady odborných skupin v rámci těchto komisí 
a připravují též podklady pro jejich jednání. 
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4.2.3  Ostatní 

Významnou součástí činnosti ústavu je také spolupráce s vysokými školami. Pracovníci ústavu 
přednesli řadu přednášek např. na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, Fakultě životního 
prostředí ČZU, Stavební fakultě ČVUT, Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity, VŠB-TU 
Ostrava a Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity, jsou členy státnicových komisí Fakulty 
stavební ČVUT a Fakulty životního prostředí ČZU aj. Dále se zapojují do konzultací a vedení 
disertačních a diplomových prací (např. Přírodovědecká fakulta UK a MU), pro studenty jsou 
pořádány exkurze a je jim umožněna odborná praxe v ústavu. 

Aktivní účast vyvíjejí pracovníci ústavu také v národních i mezinárodních profesních organizacích 
a vědeckých společnostech – Český národní výbor pro hydrologii, Česká meteorologická spo-
lečnost, Česká asociace hydrogeologů, Mezinárodní asociace hydrogeologů IAH, pracovní skupina 
WG for Prioritisation of emerging substances aj. Ing. Šárka Blažková, DrSc., je členkou redakční rady 
časopisů Hydrological Processes a Hydrological Sciences Journal.  

 

4.3 Ekonomika a finance 

Pro rok 2012, který je již šestým rokem působení VÚV TGM, v.v.i., v roli veřejné výzkumné instituce, 
platí prakticky totéž, co pro rok předchozí. Vzhledem k tomu, že se nenaplnily předpoklady 
v oblasti výnosů a nebyly, ať již z jakýchkoliv důvodů, zahájeny některé připravené projekty, musela 
být v této souvislosti přijata razantní úsporná opatření, aby se podařilo zabezpečit vyrovnané 
hospodaření. Také stále rostoucí náklady (energie, pohonné hmoty, služby apod.) ve vazbě na 
pokračující vnější krizi a s ní spojené problémy, jako je snížený počet zájemců o naše služby, 
způsobily, že bylo velmi obtížné vyrovnaný rozpočet sestavit a ještě obtížnější jej naplnit.  

Hospodaření organizace citelně ovlivnilo značné snížení institucionální podpory, snížený zájem 
o spolupráci ze strany zřizovatele a stále rostoucí požadavky poskytovatelů na kofinancování 
projektů. Stále se opakujícím negativním jevem je dopad daně z přidané hodnoty, a to ve výši více 
než 8 mil. Kč. Pozitivně lze hodnotit skutečnost, že se podařilo zapojit do různých výzkumných 
projektů, a tím z velké části nahradit výše uvedené výpadky výnosů. 

Rozpočet v souladu se zákonem č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, byl sestaven 
jako vyrovnaný, a to ve výši 193 170 tis. Kč. Tento rozpočet se nepodařilo z výše uvedených důvodů 
na straně výnosů naplnit. Tím jsme byli nuceni přijmout úsporná opatření v různých oblastech, 
především v oblasti personální, kde došlo ke snížení počtu zaměstnanců ve všech výzkumných 
odborech, které nebyly pokryty výnosy, a také v odborech režijních. Snížení oproti předchozímu 
roku představovalo 26,2 zaměstnanců v průměrném evidenčním přepočteném stavu. Dále byly 
omezeny nebo ukončeny některé nedostatečně produktivní činnosti a současně došlo k velké 
redukci nákupů a služeb především v režijní oblasti, a to až na nezbytné minimum zabezpečující 
provoz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1. Struktura výnosů 
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Obr. 2. Skladba nákladů 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3. Struktura hospodářského vý-
sledku podle činností 

 

 

Díky všem těmto opatřením skončilo v rámci rozpočtu sníženého o 31 mil. Kč hospodaření s klad-

ným hospodářským výsledkem ve výši 1 247 tis. Kč. Celkem bylo v roce 2012 dosaženo výnosů ve 

výši 163 857 tis. Kč (obr. 1) a náklady dosáhly výše 162 610 tis. Kč (obr. 2).  

Hlavní náplní činnosti VÚV TGM, v.v.i., je výzkum, takže největší podíl na výnosech měla hlavní 
činnost. V rámci další a jiné činnosti byly pak prováděny práce na základě smluvních vztahů. 
Náklady, výnosy a výsledek hospodaření v rámci každé činnosti jsou sledovány odděleně (obr. 3).  

Instituce uvedla do provozu dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek v celkové pořizovací ceně 
5 307 tis. Kč a do operativní evidence byl zařazen drobný majetek v celkové pořizovací ceně 
2 925 tis. Kč. Z evidence byl vyřazen dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek v celkové pořizovací 
ceně 7 961 tis. Kč a drobný majetek celkem za 2 743 tis. Kč. 
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5  Další požadované informace 
 
5.1  Informace o opatřeních k odstranění nedostatků v hospodaření a jejich plnění 

Žádná opatření k odstranění nedostatků v hospodaření nebyla uložena.  
 
5.2  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.  
 
5.3  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 zaměřena především na tuto oblast – zejména na výzkum vodních 
ekosystémů a jejich vazeb v krajině a souvisejících environmentálních rizik a na problematiku 
hospodaření s odpady a obaly.  

Ústav klade důraz především na péči o životní prostředí a zachování trvale udržitelného rozvoje. 
Tato péče zahrnuje snahu o úspory energií, dále je zabezpečováno a v plné míře prováděno třídění 
odpadových materiálů, péče o zeleň a další akce.  
 
5.4  Aktivity v pracovněprávních vztazích 

V roce 2012 bylo v oblasti lidských zdrojů nutno přistoupit k úsporným opatřením v odměňování 
i organizačním změnám, které měly vliv na snížení celkového stavu zaměstnanců. V roce 2012 
pracovalo ve VÚV TGM, v.v.i., celkem 249,01 zaměstnanců v průměrném evidenčním přepočteném 
stavu. Z celkového počtu zaměstnanců tvořili výzkumní a odborní zaměstnanci 86 %, režijní 
a provozní zaměstnanci 14 %. Přehled o členění zaměstnanců podle vzdělání, věkového složení 
a délky pracovního poměru přinášejí tabulky 1 až 3. 

Tabulka 1. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – fyzický stav ke dni 31. 12. 2012 

Věk muži ženy celkem % 
do 20 let 0 0 0 0 

21–30 let 23 13 36 13,58 

31–40 let 37 36 73 27,55 

41–50 let 24 28 52 19,62 

51–60 let 25 41 66 24,91 

61 let a více 25 13 38 14,34 

celkem 134 131 265 100 

 

Tabulka 2. Členění zaměstnanců podle dosaženého nejvyššího vzdělání a pohlaví – fyzický stav ke dni 31. 12. 
2012 

Dosažené vzdělání muži ženy celkem % 
základní 1 3 4 1,51 

vyučen 8 3 11 4,15 

střední odborné 0 1 1 0,38 

úplné střední všeobecné 1 1 2 0,76 

úplné střední odborné 25 46 71 26,79 

vyšší odborné 1 0 1 0,38 

vysokoškolské 74 68 142 53,58 

doktorské 24 9 33 12,45 

celkem 134 131 265 100 
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Tabulka 3. Členění zaměstnanců podle délky pracovního poměru a pohlaví – fyzický stav ke dni 31. 12. 
2012 

Doba trvání PPV muži ženy celkem % 
do 5 let 57 40 97 36,60 

6–10 let 26 36 62 23,40 

11–15 let 29 19 48 18,11 

16–20 let 12 16 28 10,57 

nad 20 let 10 20 30 11,32 

celkem 134 131 265 100 

 

5.5  Organizační složky v zahraničí 

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i., nemá v zahraničí žádnou složku. Od roku 
2009 je zástupcem České republiky v organizaci Global Water Partnership – Central and Eastern 
Europe. 

 

5.6  Předpokládaný vývoj organizace v roce 2013 

Je třeba očekávat, že rok 2013 bude zřetelně náročnější než roky předešlé, a to z hlediska získávání 
zakázek všeho druhu. Jde o důsledek úsporných opatření zaváděných vládou ČR v rámci ekono-
mické reformy. 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, zalo-
ženou na prováděném výzkumu.  

Činnost ústavu se orientuje nejen na pokračující řešení výzkumných projektů, grantů, komerčních 
zakázek, ale především na získávání dalších projektů v rámci všech relevantních výzev a soutěží. 
Pozornost se soustředí na projekty financované z prostředků EU i dalších domácích poskytovatelů 
podporujících výzkum 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 
dotačních titulů. 
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6  Seznam zakázek řešených v roce 2012 

 

Název zakázky  Zodpovědný řešitel  Zadavatel  

Odbor hydrauliky, hydrologie a hydrogeologie  

Kontinuální simulace pro odhad četnosti povodní v rámci 
odhadu nejistot metodou GLUE (COST)  

Ing. Š. Blažková, DrSc. MŠMT 

Vyhodnocení současných a možných budoucích období 
sucha v podmínkách malých a středních povodí ČR a SR 

Ing. M. Hanel, Ph.D. MŠMT 

Kritické zdrojové oblasti fosforu v povodí Ing. Š. Blažková, DrSc. MŠMT 
Návrh koncepce řešení krizové situace vyvolané výskytem 
sucha a nedostatkem vody na území ČR  

Ing. R. Vlnas MV 

Udržitelné využívání vodních zdrojů v podmínkách 
klimatických změn 

Ing. A. Vizina TA ČR 

Chráněná území povrchových a podzemních vod pro 
lidskou spotřebu – hodnocení surové vody a jeho využití 
v praxi 

Ing. A. Hrabánková TA ČR 

Vývoj přístroje a metodiky na kontinuální stanovení vodní 
hodnoty sněhu  

Ing. A. Kulasová TA ČR 

Progresivní technologie ochrany životního prostředí 
a efektivního hospodaření s vodou v malých povodích 

doc. RNDr. Z. Hrkal, CSc. 
GIS-GEOIND – 
TA ČR 

Podpora dlouhodobého plánování a návrhu adaptačních 
opatření v oblasti vodního hospodářství v kontextu změn 
klimatu 

Ing. M. Hanel, Ph.D. TA ČR 

Zajištění jakosti pitné vody při zásobování obyvatelstva 
malých obcí z místních vodních zdrojů 

RNDr. J. V. Datel, Ph.D.  TA ČR 

Odborná podpora při transpozici směrnice 2006/118/ES 
o ochraně podzemních vod před znečištěním 
a zhoršováním stavu v České republice  

RNDr. H. Prchalová MŽP 

Revize zranitelných oblastí pro nitrátovou směrnici včetně 
podpory reportingu  

Ing. A. Hrabánková MŽP 

Metodika stanovení minimálních průtoků Ing. P. Balvín MŽP 

Přehled a zhodnocení nevyužívaných hydrogeologických 
vrtů v ČR 

Mgr. P. Eckhardt MŽP 

Úmluva o ochraně a využití hraničních toků 
a mezinárodních jezer – klimatické změny 

Ing. A. Hrabánková MŽP 

Hodnocení stavu útvarů podzemních vod RNDr. H. Prchalová SFŽP 

Identifikace a hodnocení stavu území vymezených podle 
čl. 7 Rámcové směrnice o vodách 

Ing. A. Hrabánková SFŽP 

Výzkum adaptačních opatření pro eliminaci dopadu 
klimatické změny v regionech České republiky  

Ing. M. Mrkvičková NAZV 

Kontrola vnitřních stavů systému při kontinuálních 
simulacích četnosti povodní na základě terénních dat 
o nasycenosti povodí 

Ing. Š. Blažková, DrSc. GA ČR 

Hodnocení nebezpečí vzniku sesuvů a povodní 
z ledovcových jezer, Cordillera Blanca, Peru 

Ing. P. Bouška, Ph.D. 
ÚSMH – GA 
ČR 

Kontinuální simulace pro odhad četnosti povodní v rámci 
odhadu nejistot metodou GLUE 

Ing. Š. Blažková, DrSc. 
CEH 
Wallingford 

Matematické modelování vlivu vltavské kaskády na 
povodně na Labi  

Ing. P. Balvín BFG Koblenz  
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Transfer českých zkušeností s financováním vodního 
hospodářství do Kyrgyzstánu 

doc. RNDr. Z. Hrkal, CSc. 
UNDP 
Bratislava 

Stanovení průtokové kapacity jezu malé vodní elektrárny 
Ružbašská Milava 

Ing. J. Šepelák 
RFB, s.r.o., 
Košice 

Rebilance zásob podzemních vod – hydrologické práce pro 
Aktivity 2, 4 a 6 

Ing. L. Kašpárek, CSc. ČGS 

Vymezení zranitelných oblastí a ekonomický dopad 
implementace nitrátové směrnice 91/676/EHS v Chorvatsku 

Ing. A. Hrabánková 
EKOTOXA, 
s.r.o. 

Provoz České kalibrační stanice vodoměrných vrtulí (ČKSVV)  Ing. L. Ramešová  
Sdružená 
zakázka  

Studie možnosti odběru povrchových vod v povodí Úpy Ing. A. Beran 
Povodí Labe, 
s. p. 

Modelový výzkum vývaru jezového pole plavebního stupně 
Děčín na výsekovém fyzikálním modelu 

Ing. O. Motl ŘVC ČR 

Vodohospodářská bilance podzemních vod Vltavy, 
Berounky a Dunaje – část množství 

RNDr. H. Prchalová 
Povodí Vltavy, 
s. p. 

Vodohospodářská bilance podzemních vod Vltavy, 
Berounky a Dunaje – část jakost 

RNDr. H. Prchalová 
Povodí Vltavy, 
s. p. 

Vodohospodářská bilance povrchových vod Vltavy, 
Berounky a Dunaje – hydrologické podklady 

Ing. M. Hanel, Ph.D. 
Povodí Vltavy, 
s. p. 

Dostavba ETE3,4 – Interpretace kritérií pro umístění 
jaderného zařízení 

Ing. A. Vizina ÚJV Řež 

Revize odhadů zabezpečenosti odběrů vody pro nový 
jaderný zdroj EDU, I. etapa – Tvorba hydrologických 
podkladů 

Ing. M. Hanel, Ph.D. ÚJV Řež 

Stanovení N-letých průtoků na vodním díle Mšeno Ing. L. Kašpárek, CSc. 
Povodí Labe, 
s. p. 

Sjednání vstupu na pozemky pro připravované 
hydrogeologické vrty 

doc. RNDr. Z. Hrkal, CSc. 
AQUATEST, 
a. s. 

Referenční laboratoř složek životního prostředí a odpadů  

Výzkum vlivu nehody jaderné elektrárny Temelín na 
kontaminaci vodního prostředí řek Vltavy a Labe po hraniční 
profil Labe-Hřensko  

Ing. E. Hanslík, CSc. MV 

Stanovení množství nelegálních drog a jejich metabolitů 
v komunálních odpadních vodách – nový nástroj pro 
doplnění údajů o spotřebě drog v České republice  

Ing. V. Očenášková MV 

Nové metodické přístupy pro kontrolu a hodnocení 
povrchových vod ke koupání  

RNDr. D. Baudišová, 
Ph.D. 

TA ČR 

Optimalizace metody stanovení asimilovatelného 
organického uhlíku s využitím optické detekce 

RNDr. D. Baudišová, 
Ph.D. 

TA ČR 

Podpora MŽP v oblasti ochrany vod – nebezpečné látky, 
včetně reportingu 

Ing. V. Očenášková MŽP 

Zajištění činnosti stálé a pohotovostní složky celostátní 
radiační monitorovací sítě  

Ing. E. Hanslík, CSc. MŽP a SÚJB 

Kontrola vlivu JE Temelín na hydrosféru  Ing. E. Hanslík, CSc.  MŽP 
Studie k zajištění potřeby vod pro výstavbu a provoz 
ETE1,2,3,4 

Ing. V. Očenášková ÚJV Řež 

Sledování a hodnocení jakosti povrchových a podzemních 
vod a jejich změn v souvislosti s vlivem výstavby a provozu 
Jaderné elektrárny Temelín na její okolí  

Ing. E. Hanslík, CSc. ČEZ 
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Komplexní sledování změn obsahu radioaktivních látek ve 
zdrojích podzemní vody a ve vodě po úpravě  

Ing. E. Hanslík, CSc. 
ECO-AQUA 
SERVIS 

Obsah radioaktivních látek ve vodní nádrži Orlík a jejích 
přítocích po zahájení provozu JE Temelín – období 2012 

Ing. E. Hanslík, CSc. 
Povodí Vltavy, 
s. p.  

Hodnocení výsledků kontrolních měření změn dávkových 
příkonů záření gama a obsahu radioaktivních látek v okolí 
objektů zahrnutých do realizace sanačních prací ÚJV Řež, 
a. s. 

M. Novák ÚJV Řež  

Výzkum metod detekce a stanovení radioaktivní 
kontaminace  

Ing. E. Hanslík, CSc. SÚRO 

Nový jaderný zdroj v lokalitě Temelín včetně vyvedení 
výkonu do rozvodny Kočín 

Ing. E. Hanslík, CSc. ÚJV Řež  

Posudková činnost  Ing. V. Očenášková aj. 
Sdružená 
zakázka  

Odbor ochrany vod a informatiky  
Klasifikace přesnosti vymezení stávajících záplavových 
území v ČR a zapracování výsledků do metodiky pro jejich 
vymezování  

Ing. H. Nováková, Ph.D. MV 

Zpracování dat stanovených záplavových území za období 
leden–listopad 2012 

Ing. V. Levitus MŽP 

Pilotní plán pro zvládání povodňových rizik Ing. L. Ansorge MŽP 
Tvorba a údržba datových zdrojů, podpora datových 
a mapových výstupů reportingu, MKOL, MKOD a MKOOpZ  

Ing. M. Jakš MŽP 

Návrh činností v oblasti správy a vývoje vybraných datových 
sad DIBAVOD (Správa a vývoj DIBAVOD)  

Ing. T. Fojtík MŽP 

Provoz evidencí ISVS-VODA a informační podpora aplikace 
kombinovaného způsobu stanovení emisních limitů  

Ing. P. Richter MŽP 

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

Ing. M. Kalinová  MŽP 

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

Ing. M. Kalinová MŽP 

Koupací vody – odborná podpora reportingu podle 
směrnice 2006/7/ES  

Ing. H. Grünwaldová, 
CSc.  

MŽP 

Bilance, kontrola a hodnocení v oblasti ochrany množství 
a jakosti vod  

Ing. J. Dlabal MŽP 

Souhrnné informace o vodách České republiky  Ing. A. Kult MŽP 

Emise a jejich dopad na vodní prostředí Ing. P. Vyskoč NAZV 
Společně využívané podzemní vody na česko-saském 
pomezí (GRACE) 

Ing. M. Kalinová SAB Drážďany 

Zpracování vodohospodářské bilance současného 
a výhledového stavu množství povrchových vod v dílčích 
povodích horní Vltavy, Berounky, dolní Vltavy a ostatních 
přítoků Dunaje 

Ing. P. Vyskoč 
Povodí Vltavy, 
s. p. 

Revize odhadů zabezpečení odběrů vody pro EDU, II. etapa 
– Vodohospodářské řešení 

Ing. P. Vyskoč ÚJV Řež 

Doplnění studie proveditelnosti nového jaderného zdroje 
v lokalitě Dukovany: studie možnosti zvýšení odběrů 
z vodního díla Vranov za současné hydrologické situace 

Ing. P. Vyskoč ÚJV Řež 

Odbor technologie vody  
Posouzení bezpečnosti prvků krizové infrastruktury – pitná 
voda  

Ing. V. Šťastný City plan – MV 
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Náhradní zdroje vody v obcích v krizových situacích – 
využití původních zdrojů a pramenů 

RNDr. J. Fuksa, CSc. MV 

Výzkum intenzifikace venkovských a malých ČOV 
neinvestičními prostředky  

Ing. V. Šťastný TA ČR 

Nízkozatěžované biologické dočišťovací rybníky Ing. F. Wanner TA ČR 
Výzkum možností optimalizace provozu a zvýšení účinnosti 
čištění odpadních vod z malých obcí pomocí extenzivních 
technologií 

Ing. E. Mlejnská TA ČR 

Registry bodových zdrojů znečištění a podklady pro 
reporting plnění přechodného období na směrnici Rady  
91/271/EHS a reporting podle čl. 15, 16, 17 této směrnice 

Ing. E. Mlejnská MŽP 

Možnosti odstraňování vybraných specifických polutantů 
(PPCP) v čistírnách odpadních vod  

Ing. M. Váňa NAZV 

Biofilmy hub pro bioremediaci odpadní vody 
komplementární s čistírnami odpadních vod  

Ing. F. Wanner  GA AV ČR  

Činnost Zkušební laboratoře vodohospodářských zařízení  Ing. V. Jelínková  
Sdružená 
zakázka  

Kurzy vzorkování  RNDr. J. Fuksa, CSc. 
Sdružená 
zakázka  

Pobočka Brno  
Vysychání toků v období klimatické změny: predikce rizika 
a biologická indikace epizod vyschnutí jako nové metody 
pro management vodního hospodářství a údržby krajiny 

RNDr. P. Pařil, Ph.D. TA ČR 

Anaerobní separátor nerozpuštěných látek a nutrientů Ing. H. Hudcová ASIO – TA ČR 
Identifikace významných území s kulturně historickými 
hodnotami ohrožených přírodními a antropogenními vlivy 

Ing. M. Forejtníková 
Ministerstvo 
kultury 

Implementace směrnice EU o vyhodnocování a zvládání 
povodňových rizik  

Ing. K. Drbal, Ph.D. MŽP 

Odborná podpora účasti ČR v Mezinárodní komisi pro 
ochranu Dunaje  

Ing. S. Juráň MŽP 

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

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

MŽP 

Podpora aktivit Úmluvy o ochraně hraničních vodních toků 
a mezinárodních jezer   

Ing. S. Juráň  MŽP 

Odborná stáž pro experty moldavské Státní meteorologické 
služby  

RNDr. D. Němejcová MŽP 

Potenciální povodňové škody a rizika v povodí dolní Moravy 
a Dyje – projekt CEframe (pracovní balíček 4) 

Mgr. P. Štěpánková, 
Ph.D. 

MŽP 

Informační platforma pro kulturní krajinu  Ing. H. Hudcová 
Mendelova 
univerzita  

Perspektivy krajinného managementu – inovace 
krajinářských disciplín 

RNDr. D. Němejcová 
Mendelova 
univerzita  

Protipovodňové vzdělávací a výzkumné centrum 
Mgr. P. Štěpánková, 
Ph.D. 

MU Brno 

Metodika hodnocení biologické složky bentičtí bezobratlí 
pro velké nebroditelné řeky  

RNDr. D. Němejcová SFŽP 

Hodnocení území na bývalých rybničních soustavách 
(vodních plochách) s cílem posílení udržitelného 
hospodaření s vodními a půdními zdroji v ČR 

Ing. M. Rozkošný, Ph.D. NAZV 

ETZ Projekt Polder Soutok – Renaturierungskonzept Ing. M. Forejtníková Via Donau  
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Oponentní posudky hydraulických výpočtů – I. etapa, 
v rámci akce „Tvorba map povodňového nebezpečí 
a povodňových rizik pro oblast povodí Moravy a Dyje“ 

Ing. L. Chlubna 
Pöyry 
Environment 

Program sledování vlivu elektrárny Dukovany na jakost 
vody v řece Jihlavě  

RNDr. H. Mlejnková, 
Ph.D. 

ČEZ 

Implementace soustavy Natura 2000 v území v péči AOPK 
ČR 

Mgr. J. Kroča 
MOTT 
MACDONALD 
Praha 

Pobočka Ostrava  
NAVARO – Vývoj nástrojů včasného varování v oblasti 
ochrany povrchových vod  

RNDr. P. Soldán, Ph.D. TA ČR 

Registr průmyslových zdrojů znečištění – část nebezpečné 
látky  

Ing. A. Kristová MŽP 

Podpora účasti ČR v aktivitách Mezinárodní komise pro 
ochranu Odry před znečištěním  

Ing. L. Trdlica MŽP 

Spolupráce na hraničních vodách s Polskem  Ing. L. Trdlica MŽP 

Centrum pro hospodaření s odpady  
Možnosti využití informací a zdrojů dat z oblasti nakládání 
s odpady jako nástroje identifikace a řešení neoprávněného 
nakládání s odpady 

Ing. V. Hudáková  MV 

Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku 
životního prostředí na Přírodovědecké fakultě MU 

Ing. D. Sirotková MU Brno 

Odbor aplikované ekologie  
Erozní smyv – zvýšené riziko ohrožení obyvatel a jakosti 
vody v souvislosti s očekávanou změnou klimatu 

Mgr. P. Rosendorf  MV 

Vývoj systému pro automatický monitoring vlivu 
vodohospodářských zařízení na životní prostředí s využitím 
technologie pasivních integrátorů TROVAN 

Ing. P. Horký, Ph.D. TA ČR 

Optimalizace struktur dřevní hmoty pro revitalizace 
a přírodě blízké úpravy vodních toků 

Mgr. P. Kožený TA ČR 

Metody optimalizace návrhu opatření v povodí vodních 
nádrží vedoucí k účinnému snížení jejich eutrofizace 

Mgr. P. Rosendorf TA ČR 

Numerická a funkční analýza sektoru akvakultury, včetně 
rekreačního rybářství, zaměřená na zvýšení 
konkurenceschopnosti České republiky a zlepšení stavu 
vodních ekosystémů 

Ing. J. Musil, Ph.D. TA ČR, Omega 

Interkalibrace a související činnosti Mgr. M. Maciak MŽP 

Metodický postup na zlepšení průchodnosti příčných 
překážek v tocích ČR 

Mgr. O. Slavík, Ph.D. MŽP 

Metodika pro stanovení referenčních podmínek pro 
jednotlivé složky biologické kvality 

Mgr. L. Opatřilová SFŽP 

Metodika hodnocení ekologického potenciálu HMWB 
a AWB – kategorie řeka 

Mgr. L. Opatřilová SFŽP 

Posouzení technických zpráv pilotních projektů OP 
Rybářství 

Mgr. O. Slavík, Ph.D. MZe 

Hodnocení projektů žadatelů na dotace z OP Rybářství 
2007–2013 

Ing. J. Musil, Ph.D. MZe 

Monitoring katadromní migrace úhoře říčního Ing. J. Musil, Ph.D. MZe 

Určení podílu erozního fosforu na eutrofizaci ohrožených 
útvarů stojatých povrchových vod 

Mgr. P. Rosendorf NAZV 
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Monitoring a celoplošné mapování evropsky významných 
druhů jako podklad pro dokončení návrhu soustavy Natura 
2000 v ČR 

Ing. K. Douda, Ph.D. AOPK ČR 

Studie o možnostech výstavby velkého energetického 
zdroje v lokalitě Blahutovice 

Mgr. P. Rosendorf ÚJV Řež 

Revize odhadů zabezpečenosti odběrů vody pro nový 
jaderný zdroj EDU, III. etapa – Posouzení jakosti vody 
v profilu Jihlava pod VD Mohelno 

Mgr. P. Rosendorf ÚJV Řež 

Jakostní model povodí Jihlavy nad VD Dalešice Mgr. D. Fiala 
Pöyry 
Environment, 
a. s. 

Monitoring společenstva makrofyt Teplé Vltavy ohroženého 
splouváním 

Mgr. O. Simon CHKO Šumava 

Aktualizace simulačního modelu jakosti povrchových vod 
a jeho přizpůsobení nové legislativě v dílčích povodích hor-
ní Vltavy, Berounky, dolní Vltavy a ostatních přítoků Dunaje 

Mgr. P. Rosendorf 
Povodí Vltavy, 
s. p. 

Bioindikační testy účinnosti managementových opatření 
v povodích s výskytem perlorodky říční 

Mgr. O. Simon 
Gammarus, 
s.r.o. 

Vliv znečištění na mlže – sdružená zakázka odboru  Mgr. O. Simon 

Naturservis, 
s.r.o., 
Geovizion, 
s.r.o., a další 

Speciální monitoring jakosti vody v povodí jako podklad pro 
plány péče 

Mgr. M. Bílý, Ph.D. 
Naturservis, 
s.r.o. 

ASLAB Středisko pro posuzování způsobilosti laboratoří  
Správná laboratorní praxe  Ing. P. Finger MŽP 

ASLAB akreditace  Ing. R. Dvořák 
Sdružená 
zakázka  

Kurzy – Správná laboratorní praxe  Ing. P. Finger 
Sdružená 
zakázka  
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8  Seznam zkratek 
 

AOPK ČR Agentura ochrany přírody a krajiny ČR  
ASLAB Středisko pro posuzování způsobilosti laboratoří  
CeHO Centrum pro hospodaření s odpady  
ČEZ České energetické závody  
ČGS Česká geologická služba  
ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav  
ČIA Český institut pro akreditaci  
ČOV čistírna odpadních vod  
ČR Česká republika  
ČSN EN ISO/IEC české normy  
ČVUT České vysoké učení technické  
ČZU Česká zemědělská univerzita  
EHS/ES Evropské hospodářské společenství, Evropské společenství  
EU Evropská unie  
GA ČR Grantová agentura ČR  
HEIS hydroekologický informační systém  
CHKO chráněná krajinná oblast  
JE jaderná elektrárna  
MKOD Mezinárodní komise pro ochranu Dunaje  
MKOL Mezinárodní komise pro ochranu Labe  
MKOOpZ Mezinárodní komise pro ochranu Odry před znečištěním  
MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  
MU Masarykova univerzita  
MV 
MZe 

Ministerstvo vnitra 
Ministerstvo zemědělství 

MŽP Ministerstvo životního prostředí  
NAZV Národní agentura pro zemědělský výzkum  
NPP národní přírodní památka  
OECD Organization for Economic Co-operation and Development (Organizace pro 

hospodářskou spolupráci a rozvoj) 
OODP MŽP odbor odpadů MŽP  
OOV MŽP odbor ochrany vod MŽP  
RIV 
ŘVC 

Registr informací o výsledcích   
Ředitelství vodních cest 

SFŽP Státní fond životního prostředí  
SLP správná laboratorní praxe  
SÚJB 
SÚRO 

Státní úřad pro jadernou bezpečnost  
Státní ústav radiační ochrany  

ÚJV Ústav jaderného výzkumu  
UNDP United Nations Development Programme (Rozvojový program OSN) 
ÚSMH 
TA ČR 

Ústav struktury a mechaniky hornin  
Technologická agentura ČR  

VaVaI výzkum, vývoj a inovace 
VŠB-TU Vysoká škola báňská-Technická univerzita  
VŠCHT Vysoká škola chemicko-technologická  
VUT Vysoké učení technické  
VÚV TGM Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka  
WFD Water Framework Directive (Rámcová směrnice pro vodní politiku) 
ZZ zkoušení způsobilosti  
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Kontakty 
 
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce 
Podbabská 2582/30, 160 00 Praha 6  
tel.: 220 197 111, fax: 233 333 804, info@vuv.cz, www.vuv.cz 
 
Pobočka Brno 
Mojmírovo nám. 16, 612 00 Brno-Královo Pole  
tel.: 541 126 311, fax: 541 211 397, info_brno@vuv.cz 
 
Pobočka Ostrava 
Macharova 5, 702 00 Ostrava,  
tel.: 595 134 800, fax: 595 134 880, info_ostrava@vuv.cz 
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10  Výrok auditora 
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11  Roční účetní závěrka 2012 
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