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Úvod 
 

V posledních letech konstatuji každoročně v úvodním slovu, že rok předchozí byl charakterizován 
velkou mírou nejistoty a změnami, které se přímo či nepřímo dotýkají Výzkumného ústavu vodo-
hospodářského T. G. Masaryka, veřejné výzkumné instituce. Rok 2013 v tomto smyslu navázal na 
roky předchozí – v průběhu tohoto roku došlo k zásadním změnám jak ve vnějším prostředí, ve 
kterém se ústav pohybuje, tak i uvnitř ústavu. 

Tyto změny se odehrály nejen na vládní úrovni s následnými volbami do Parlamentu ČR, ale také na 
Ministerstvu životního prostředí, kde došlo ke změně ministra i na pozicích jeho náměstků. Změ-
nou na MŽP, která měla přímý dopad na vodní hospodářství, bylo jmenování nového ředitele 
odboru ochrany vod i následné zásadní personální změny v téměř celém odboru ochrany vod. 
Změny se odehrály i v dalších organizacích, se kterými ústav dlouhodobě spolupracuje – Povodí 
Labe, s. p., Povodí Moravy, s. p., a také Ředitelství vodních cest. Nejistota ve vnějším prostředí 
týkající se personálního obsazení byla charakteristická i pro náš ústav. V průběhu roku 2013 jsem 
byl celkem čtyřikrát pověřen řízením ústavu na dobu určitou. 

I v ústavu došlo v roce 2013 k celé řadě změn. Byly reorganizovány referenční laboratoře složek 
životního prostředí včetně změny na pozici vedoucí odboru laboratoří a nové vedení má i odbor 
aplikované ekologie. Další změny proběhly v sekci ředitele a v sekretariátech náměstků ředitele. 
Byla uzavřena smlouva s novým patentovým zástupcem a byla také zahájena společná akreditace 
laboratoří složek životního prostředí a technologie vody. Všechny tyto změny se odehrály v návaz-
nosti na zpracování nové strategie ústavu do roku 2020, do jejíž přípravy byli zapojeni vybraní 
zaměstnanci ústavu.  

Dne 30. 5. 2013 se v ústavu odehrálo první neformální setkání vodohospodářů ve spolupráci s fir-
mami Heineken a SWECO Hydroprojekt, při kterém měli odborníci z různých organizací možnost 
neformálně diskutovat aktuální problémy. Toto setkání proběhlo jen dva dny před nástupem po-
vodně, která zasáhla značnou část republiky, ústav nevyjímaje. Ještě před zaplavením areálu byl 
zaměstnanci ústavu evakuován majetek na bezpečná místa, čímž byly minimalizovány škody na 
movitém majetku, především však byla zachráněna data a informace týkající se aktuálně řešených 
problémů. Přesto dosáhly škody na majetku výše 22 mil. Kč. Nicméně v tuto chvíli jsou škody od-
straněny a zaměstnanci mohou pokračovat v řešení výzkumných projektů. Chtěl bych při této 
příležitosti poděkovat všem, kdo se na záchraně majetku a odstraňování povodňových škod po-
díleli.  

Ústav se v roce 2013 podílel na řešení projektů financovaných z Operačního programu Životní pro-
středí, z národních prostředků Státního fondu životního prostředí i z prostředků dalších poskytova-
telů – Technologické agentury ČR, Grantové agentury ČR, Ministerstva vnitra, Ministerstva země-
dělství, Ministerstva kultury a též na mezinárodních projektech podporovaných z prostředků EU – 
např. spolupráce se saskými partnery v rámci projektu Cíl 3. Podařilo se zapojit do celé řady komer-
čních zakázek a projektů, které jsou jediným zdrojem pro možné kofinancování výzkumných pro-
jektů. Byl zahájen projekt Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy 
přírodě blízkými opatřeními v České republice a bylo vypsáno výběrové řízení na subdodavatele. 
Ústav se prezentoval v rámci veletrhů Česká příroda, VOD-KA a v odborných seminářích a konfe-
rencích. 

Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří se v roce 2013 podíleli na tom, že Výzkumný ústav 
vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce, plní funkci národní a mezinárodní 
základny výzkumu v oblasti vod a odpadů.  

 

Mgr. Mark Rieder 
ředitel 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 (v roce 2013 pověřen řízením instituce) 

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

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, Ph.D. (ČHMÚ, Praha). 

Tajemníkem Rady VÚV TGM, v.v.i., je Ing. Michal Vaculík (VÚV TGM, v.v.i., Praha). 

c) Dozorčí rada 

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. 

 

2.2 Zpráva o činnosti Rady Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka, 
v.v.i., za rok 2013 

Personální obsazení Rady Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka, veřejné vý-
zkumné instituce (dále jen Rada instituce), se v roce 2013 nezměnilo.  

V roce 2013 proběhlo šest zasedání Rady instituce s následujícími nejvýznamnějšími závěry: 

• Rada instituce v roce 2013 schválila úpravu organizačního řádu VÚV TGM, v.v.i.  

• 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 instituce Výroční zprávu za rok 2012. 

• V souladu s § 18 odst. (2) písm. c) zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, 
ve znění pozdějších předpisů, projednala a schválila Rada instituce návrh rozpočtu na rok 
2013, který byl sestaven jako vyrovnaný, a rovněž plán investic. 

• S účinností od 1. 1. 2013 pověřil ministr životního prostředí Mgr. Tomáš Chalupa Mgr. Marka 
Riedera řízením VÚV TGM, v.v.i. Pověření bylo časově omezené do 28. 2. 2013. S účinností od 
1. 3. 2013 pověřil ministr životního prostředí Mgr. Tomáš Chalupa v souladu se zákonem 
č. 341/2005, Sb. o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů, Mgr. Marka 
Riedera řízením VÚV TGM, v.v.i., (oficiální titul zní „osoba pověřená řízením veřejné výzkumné 
instituce"). Pověření bylo časově omezené do 31. 5. 2013. Další prodloužení pověření bylo 
zřizovatelem stanoveno s účinností do 30. 9. 2013, přičemž následně bylo s účinností od 1. 10. 
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2013 stanoveno zřizovatelem pověření Mgr. Marka Riedera řízením VÚV TGM, v.v.i., jako ča-
sově neomezené. 

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

Druhý rok činnosti nově zvolené Rady instituce byl vzhledem k jejím právům a povinnostem da-
ným zákonem č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů, 
poměrně administrativně náročný, a to zejména vzhledem k řešení situace ve věci jmenování pana 
Mgr. Marka Riedera ředitelem VÚV TGM, v.v.i. Součástí každého jednání Rady instituce byla i disku-
se nad možnostmi zapojení ústavu v rámci tuzemských i zahraničních projektů VaV. Rada instituce 
se dále podrobně a důkladně zabývala i aktuálním stavem a vývojem jednotlivých finančních uka-
zatelů v rámci plnění schváleného rozpočtu ústavu na daný rok. Rada instituce splnila v roce 2013 
všechny své povinnosti vymezené výše uvedeným zákonem.  

 

2.3 Zpráva o činnosti Dozorčí rady Výzkumného ústavu vodohospodářského 
T. G. Masaryka, v.v.i., za rok 2013 

V roce 2013 se ve dnech 16. 4., 15. 5. a 20. 11. uskutečnila tři zasedání Dozorčí rady s dále uve-
denými nejvýznamnějšími závěry. Všech zasedání se zúčastnil i ředitel VÚV TGM, v.v.i., Mgr. Mark 
Rieder. 

Rada projednala a vzala na vědomí 

• návrh Výroční zprávy 2012 a doporučila, po doplnění některých údajů, její schválení v Radě 
VÚV TGM, v.v.i., 

• bez připomínek výsledky hospodaření VÚV TGM, v.v.i., v roce 2012 obsažené ve Výroční 
zprávě 2012, 

• návrh rozpočtu VÚV TGM, v.v.i., na rok 2013. 

Byla zpracována a ke zveřejnění ve Výroční zprávě 2012 předána „Zpráva o činnosti Dozorčí rady 
VÚV TGM, v.v.i., v roce 2012“. 

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 šestý rok své činnosti (od 
1. 7. 2012 do 31. 5. 2013). 

Na svých zasedáních se Dozorčí rada zabývala i aktuálními otázkami týkajícími se činnosti VÚV TGM, 
v.v.i., např. projektem Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě 
blízkými opatřeními v České republice, hospodařením, škodami způsobenými červnovou povodní 
a problematikou centralizovaného zadávání služeb a nákupů. 
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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-
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vrhování programů na snížení znečištění povrchových vod nebezpečnými závadnými látkami 
a zvlášť nebezpečnými závadnými látkami � posuzování citlivých a zranitelných oblastí, jakož 
i povrchových vod vhodných pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních 
živočichů, chráněných oblastí přirozené akumulace vod a povrchových vod využívaných ke 
koupání � navrhování a sledování oblastí přirozené akumulace vod v rozsahu předmětu hlavní 
činnosti � navrhování ochrany vodních zdrojů � evidenci vodních toků a vodních nádrží, 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 2013 

 

 

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. 

Obdobně jako v předchozích letech se i v roce 2013 zaměření odboru hydrauliky, hydrologie 
a hydrogeologie orientovalo – kromě základní oblasti vymezené vědními obory uvedenými v jeho 
názvu – na problematiku ochrany životního prostředí. V roce 2013 byla v rámci celého odboru 
řešena jako stěžejní zakázka rebilance zásob podzemních vod, a to její hydrologická část a část 
týkající se geologických prací pro hydrogeologický průzkum – oblast 3.  

V oddělení hydrologie se dlouhodobě řeší problematika vlivu klimatických změn na vodní režim 
a vodní zdroje v České republice. V rámci několika projektů se oddělení zaměřuje na možná 
adaptační opatření k zmírnění těchto dopadů. Jedná se zvláště o výzkumné projekty cílené na 
návrh koncepce řešení krizové situace vyvolané výskytem sucha a nedostatkem vody na území ČR 
(projekt MV ČR) a na udržitelné využívání vodních zdrojů v podmínkách klimatické změny či 
podporu dlouhodobého plánování v oblasti vodního hospodářství v kontextu změn klimatu (TA 
ČR). Dále se v oddělení řeší úkol Zajištění jakosti pitné vody při zásobování obyvatelstva malých 
obcí z místních vodních zdrojů.  

V oddělení hydrauliky i nadále pokračoval modelový výzkum na fyzikálním hydraulickém modelu 
podjezí plavebního stupně Děčín a též pro ověření konzumčních křivek VD Hněvkovice. Projekt 
TA ČR Vývoj přístroje a metodiky na kontinuální stanovení vodní hodnoty sněhu v terénu se zabý-
vá jak vývojem přístroje, tak jeho komplexním otestováním v různých terénních a porostních 
podmínkách, vypracováním metodiky instalace a obsluhy přístroje a měřením vodní hodnoty 
sněhu. V rámci FloodFreq projektu EU COST se odvozují tvary hydrogramů o průměrné době 
opakování 10 tisíc let. V souvislosti s povodňovými událostmi v červnu 2013 byla ve spolupráci 
s Povodím Ohře řešena studie zaměřená na možnosti posílení retenčních účinků vodního díla 
Nechranice. 

Oddělení ochrany podzemních vod řešilo ochranu množství a jakosti podzemních vod. Kromě 
otázek bilance množství podzemních vod byly řešeny i aspekty jejich znečištění. Byly úspěšně 
dokončeny projekty TA ČR Progresivní technologie ochrany životního prostředí a efektivního 
hospodaření s vodou v malých povodích a Chráněná území povrchových a podzemních vod pro 
lidskou spotřebu – hodnocení jakosti surové vody a jeho využití v praxi.  

V rámci oddělení hydrogeologie a ekologických zátěží byla v roce 2013 rozvíjena odborná činnost 
v oboru podzemních vod na hraničních vodách s Polskem a Saskem v rámci projektu GRACE, 
zabývajícího se problémy s kvantitou podzemních vod ve dvou vybraných příhraničních regionech.  

Akreditované pracoviště Česká kalibrační stanice vodoměrných vrtulí zajišťovalo po celý rok 
kalibraci hydrometrických vrtulí a dalších měřicích přístrojů (atypických).  
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V lednu 2013 došlo v referenční laboratoři složek životního prostředí a odpadů k významným 
organizačním změnám. Po značné redukci počtu zaměstnanců byla oddělení základního che-
mického rozboru, speciální anorganické chemie a speciální organické chemie sloučena do jednoho 
oddělení hydrochemie, které zajištuje veškeré činnosti původních tří oddělení. 

Oddělení hydrochemie se zabývalo především problematikou drog. Pokračovalo v řešení projektu 
Ministerstva vnitra Stanovení množství nelegálních drog a jejich metabolitů v komunálních od-
padních vodách – nový nástroj pro doplnění údajů o spotřebě drog v České republice. V květnu 
pak bylo zahájeno řešení projektu Ministerstva zdravotnictví Nové drogy – analýza trhu, epide-
miologie užívání a identifikace možností snižování škod, který se zabývá tzv. novými syntetickými 
drogami. Dále oddělení zajišťovalo rozbory vzorků pro ostatní řešitele z VÚV i externí zákazníky. 

Oddělení mikrobiologie vody pokračovalo v řešení projektů Technologické agentury ČR zamě-
řených na nové metodické přístupy pro kontrolu a hodnocení vod ke koupání a optimalizaci 
metody stanovení asimilovatelného organického uhlíku s využitím optické detekce. Také toto 
oddělení zajišťovalo rozbory vzorků pro ostatní řešitele z VÚV i externí zákazníky. 

Oddělení hydrobiologie se podílelo na řešení hydrochemického monitoringu jakosti vod ovliv-
něných důlní a výsypkovou činností v Ústeckém kraji a zhodnocení vlivu mikroorganismů na 
chemickou kvalitu vod v odkalištích. Pracovníci se také podíleli na řešení projektu Technologické 
agentury ČR Výzkum intenzifikace venkovních a malých ČOV neinvestičními prostředky a projektu 
SFŽP Metodika stanovení referenčních podmínek pro jednotlivé složky biologické kvality. 

 
Obr. 1. Vývoj hmotnostní aktivity cesia 137 v sedimentech a rybách v profilech RMS ČR 

Oddělení radioekologie řešilo komplexní studie zaměřené na výskyt a chování přírodních 
a umělých radionuklidů pod zdroji znečištění. Referenční radiologická laboratoř zajišťovala též 
činnosti stálé složky celostátní radiační monitorovací sítě za obvyklé a mimořádné radiační situace 
ve spolupráci se s. p. Povodí (obr. 1), a to na základě smlouvy mezi MŽP a Státním úřadem pro 
jadernou bezpečnost. 

Odbor ochrany vod a informatiky je tradičně zaměřen na podporu řešení odborných úkolů 
ústavu včetně podpory veřejné správy z hlediska informatiky, a to zejména prostřednictvím vývoje 
a provozu Hydroekologického informačního systému (HEIS VÚV) a zajištěním datových zdrojů 
prostorových dat a operativní technickou podporou uživatelů při práci s platformou GIS. 

0

3

6

9

12

15

18

21

24

27

30

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

VN Římov VN Fláje VN Křižanovice VN Vír VN Kružberk

13
7 C

s 
v 

ry
bá

ch
 -
č
er

st
vá

 h
m

ot
no

st
 (

B
q/

kg
)

13
7 C

s 
v 

se
di

m
en

tu
 -

su
ši

na
 (

B
q/

kg
)

2004 s 2005 s 2006 s 2007 s 2008 s 2009 s 2010 s
2011 s 2012 s 2013 s 2004 r 2005 r 2006 r 2007 r
2008 r 2009 r 2010 r 2011 r 2012 r 2013 r



10 
  

Mezi další tradiční činnosti 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 celcích, které nepostihují vodo-
hospodářské bilance státních podniků Povodí.  

V roce 2013 probíhaly také práce na projektu společně využívané podzemní vody na česko-saském 
pomezí (GRACE) podporovaném Evropským fondem pro regionální rozvoj z Programu Cíl 3 na 
podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko a dále na 
projektech pro státní správu, které se týkají spolupráce v Mezinárodní komisi pro ochranu Labe 
a spolupráce na hraničních vodách s Německem v saském úseku státních hranic. Zároveň probíhala 
podpora datových a mapových výstupů reportingu MKOL, MKOD a MKOOpZ, který byl součástí 
úkolu Podpora mezinárodních aktivit realizovaného pro Ministerstvo životního prostředí. 

Dále lze zmínit řešení projektu bezpečnostního výzkumu Ministerstva vnitra Klasifikace přesnosti 
vymezení stávajících záplavových území v ČR a zapracování výsledků do metodiky pro jejich 
vymezování a spolupráci na projektech VaVaI zabývajících se emisemi a jejich dopadem na vodní 
prostředí a chráněnými územími povrchových a podzemních vod pro lidskou spotřebu (hod-
nocením jakosti surové vody a jeho využitím v praxi). Pro úplnost je vhodné zmínit i zpracování 
vodohospodářské bilance současného a výhledového stavu množství povrchových vod v povodí 
Vltavy a výzkum v oblasti ekonomie vodního hospodářství v projektu Posuzování bezpečnosti 
prvků kritické infrastruktury – pitná voda. 

V roce 2013 byla práce odboru technologie vody zaměřena 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 komerčních zakázkách, spolupráce na úkolu 
MBÚ AV ČR, týkajícím se využití biofilmu hub k čištění odpadních vod, a práce na úkolu finan-
covaném NAZV MZe, který se zabýval odstraňováním specifických polutantů na čistírnách od-
padních vod. 

Ve výzkumném projektu pro Ministerstvo vnitra ČR, který se týká systému zabezpečení dodávek 
pitné a užitkové vody v době živelních pohrom, byla dokončena první verze metodiky postupu 
v krizových situacích v oblasti transportu a uskladnění pitné vody. Práce na řešení tohoto projektu 
jsou koordinovány firmou Cityplan, s.r.o. 

V rámci řešení výzkumného projektu pro Ministerstvo vnitra ČR, jenž se zaměřuje na organizaci 
systému zabezpečení dodávek pitné a užitkové vody v době živelních pohrom z alternativních 
zdrojů, byl dokončen monitoring sledovaných lokalit v Praze a také v Brně, Děčíně a Plzni. Proběhla 
i příprava první verze metodiky, která je cílem řešení projektu. 

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 ČOV při testování účinnosti odstraňování znečištění. Bylo 
zahájeno ověřování postupu testování na další venkovské ČOV. 

V roce 2013 pokračovalo řešení dvou výzkumných projektů pro Technologickou agenturu ČR, které 
se zaměřují na řešení mimořádně efektivního čištění odpadních vod pomocí kombinace techno-
logických prvků. V rámci projektu byla vybudována poloprovozní zařízení a zahájen jejich provoz. 
Řešení výzkumného projektu pro TA ČR, zaměřeného na optimalizaci technologického řešení ex-
tenzivních postupů čištění odpadních vod, probíhalo v roce 2013 v jiném odboru ústavu. 

V rámci řešení úkolu pro MZe (program NAZV), který se zabývá odstraňováním reziduálních 
koncentrací farmak z odpadních vod, bylo ukončeno ověřování navržené technologie čištění od-
padních vod odstraňující tyto látky ve zvýšené míře. Ověřování bylo prováděno na poloprovozním 
modelu ČOV umístěném v hale Zkušební laboratoře vodohospodářských zařízení v pražském 
areálu VÚV TGM, v.v.i. 
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V roce 2013 pokračovala práce Zkušební laboratoře technologií a složek životního prostředí VÚV 
TGM, v.v.i. (dříve Zkušební laboratoře technologie vody), akreditované podle normy ČSN EN 
ISO/IEC 17025 u ČIA pod číslem 1492, v obdobném rozsahu jako v letech předcházejících.  

Ve Zkušební laboratoři vodohospodářských zařízení (součást zkušební laboratoře) byly v roce 2013 
prováděny především zkoušky účinnosti malých čistíren odpadních vod (ČOV) za účelem jejich 
certifikace, které se provádějí podle postupu předepsaného normou ČSN EN 12566-3+A1. Vedle 
akreditovaných zkoušek byly ověřovány i další ČOV, a to postupy podle požadavků zákazníka. V ro-
ce 2013 byly též prováděny zkoušky odlučovačů lehkých kapalin (postupem podle ČSN EN 858-1, 
kap. 8.3.3 + změna A1) a lapáku tuku (postupem podle ČSN EN 1825-1, kap. 8.5). 

Hlavní výzkumné práce brněnské pobočky se v roce 2013 zaměřily na širokou škálu problémů, ale 
především na problematiku povodní. Pokračovaly práce na dvou výzkumných projektech Minister-
stva kultury, jeden z nich se zabývá identifikací kulturních památek ohrožených přírodními a antro-
pogenními vlivy, mezi které patří i povodně. Druhý projekt hodnotí z různých pohledů území, které 
bylo zatopeno při výstavbě vodních nádrží. Pracovníci pobočky se podíleli na projektu Vyhodno-
cení povodní v červnu 2013, a to konkrétně na posouzení činnosti všech účastníků ochrany před 
povodněmi, vyjádření ekonomických, sociálních a zdravotních dopadů povodní.  

V průběhu roku byly v oddělení hospodaření s vodou zpracovány mapy povodňového nebezpečí 
a povodňových rizik pro vybrané oblasti v povodí Moravy v rámci plnění požadavků Povodňové 
směrnice 2007/60/ES. Současně pracovníci oddělení ve spolupráci s Fakultou stavební VUT v Brně 
zajišťovali odbornou podporu pro omezování rizika povodní, a to konkrétně při tvorbě podkladů 
plánů pro zvládání povodňových rizik. 

V rámci jednoho z již zmiňovaných projektů NAKI (zadavatel Ministerstvo kultury) se pracovníci 
pobočky zaměřili na posouzení ohrožení národních kulturních památek, památek UNESCO a dal-
ších významných památek České republiky.  Sledována jsou hlediska působení přírodních a antro-
pogenních vlivů, mezi něž se řadí povodně, eroze a sesuvy půd, působení průmyslové činnosti 
a dopravní infrastruktury. Součástí projektu je také dílčí úloha stanovení potenciálu možné konta-
minace a následného ohrožení památek mikroorganismy původem z vodního prostředí. Celá 
problematika je řešena ve spolupráci s Národním památkovým ústavem a za přispění odborníků 
z dalších institucí (CDV, ČGS, Mendelova univerzita). Ze získaných výsledků plyne, že nejvíce 
objektů je hodnoceno jako ohrožené dvěma různými typy vlivů, vyskytují se ovšem i případy, kdy 
se projevují téměř všechna definovaná ohrožení.  

Cílem projektu Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy je zhodnotit historickou, sociálně-
kulturní a ekologickou kontinuitu území, jež byla zcela pozměněna vodohospodářskými úpravami. 
Zájmovými oblastmi řešenými v projektu jsou lokality nejvýznamnějších jihomoravských vodohos-
podářských zařízení: soustava vodních nádrží Nové Mlýny, vodní nádrže Vranov a Brněnská. 

V rámci významného projektu zabývajícího se vysycháním toků v období klimatické změny (posky-
tovatel dotace TA ČR) jsou sledovány dva hlavní cíle. Vytvořit mapu zranitelnosti toků vysycháním 
na základě modelu vycházejícího z abiotických dat a vyvinout retrospektivní metodu bioindikace 
epizod vyschnutí na základě analýz taxonomického a funkčního složení makrozoobentosu, která 
bude zahrnovat metriky kvantifikující četnost a rozsah vysychání. Očekávané výstupy umožní iden-
tifikovat nejrizikovější oblasti v ČR a směřovat k efektivním ochranným opatřením. 

Byly též dokončeny práce na metodice pro odběr a hodnocení ekologického stavu biologické slož-
ky bentičtí bezobratlí pro velké nebroditelné řeky, která bude respektovat požadavky směrnice 
2000/60/ES. Výsledný metodický postup, jenž je ve fázi certifikace, bude použit při hodnocení pod-
kladových datových souborů pro přípravu druhých (a následných) plánů dílčích povodí. 

Dalším významným okruhem výzkumných prací řešených na pobočce v Brně je problematika čiš-
tění odpadních vod, včetně vývoje nových a optimalizace již používaných technologií. 
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Velice zajímavým tématem je vyhodnocování historického vývoje rybníků a malých vodních nádrží 
v České republice a určení potenciálu jejich obnovy jako součásti komplexního řešení vodního hos-
podářství krajiny. 

Odborní pracovníci pobočky se také podíleli 
na plnění úkolů, které vyplynuly ze závěrů jed-
nání v komisích zaměřených na spolupráci na 
hraničních vodách se Slovenskou republikou 
a Rakouskem. Současně zajišťovali odbornou 
podporu účasti ČR v Mezinárodní komisi pro 
ochranu Dunaje. 

V rámci komerčních aktivit bylo např. zajiště-
no dokončení a vyhodnocení inventarizačních 
průzkumů v rámci implementace soustavy Na-
tura 2000 v územích v péči AOPK ČR pro malo-
plošná chráněná území v CHKO Beskydy a pro 
NPP Skalická Morávka (obr. 2). 

Obr. 2. Světelná past v NPP Skalická Morávka 

Odborná činnost ostravské pobočky je zaměřena na sledování a hodnocení fyzikálně-chemických 
a biologických charakteristik procesů probíhajících v hydrosféře. Je řešena problematika zdokona-
lování systémů hodnocení vztahů emisí ze zdrojů znečištění a stavu vod, úkoly pro podporu výko-
nu státní správy a dílčí problémy odpadového hospodářství. 

V roce 2013 pokračovalo v gesci ostravské pobočky řešení výzkumného projektu NAVARO – vývoj 
nástrojů včasného varování a reakce v oblasti ochrany povrchových vod. Náplní třetí etapy řešení 
byl návrh systému odběru vzorků vod a výběr optimálních metod analýz pro urychlenou detekci 
příčin vzniku mimořádných situací. Byly zahájeny práce na tvorbě databázového softwaru, který 
bude sloužit k zefektivnění činnosti složek zapojených do řešení havárií, teroristických útoků či 
jiných kriminálních činností s dopadem na kvalitu povrchových vod. 

Dále pokračovalo řešení projektu Dokumentace, pasportizace, archivace a návrhy konverzí komí-
nových vodojemů jako ohrožené skupiny památek industriálního dědictví na území České re-
publiky. Byla provedena lokace továrních komínů s vodojemy na území ČR. U deseti staveb byl 
zajištěn kompletní stavebně-historický průzkum a pořízena fotografická dokumentace objektů. 
Byla vytvořena beta verze mapy továrních komínů s vodojemy a zajištěna prezentace dostupných 
výsledků pro odbornou i laickou veřejnost. 

Dále se pracovníci pobočky podíleli na řešení dílčích částí projektů zajišťovaných jinými sekcemi 
ústavu, a to: Vývoj technologií pro čištění srážkových smyvů z komunikací a jiných zpevněných 
ploch, Fosfor v povodí a Stanovení množství nelegálních drog a jejich metabolitů v komunálních 
odpadních vodách – nový nástroj pro doplnění údajů o spotřebě drog v ČR. 

V roce 2013 byl v rámci činnosti Centra pro hospodaření s odpady ukončen výzkumný projekt, 
jehož cílem bylo ukázat možnosti využití informací a zdrojů dat z oblasti nakládání s odpady jako 
nástroje identifikace a řešení neoprávněného nakládání s odpady. Výstupem projektu jsou prak-
tické příručky Přeshraniční přeprava odpadů (srpen 2013) a Manuál pro zařazování odpadů do „Ze-
leného seznamu“ (listopad 2013). Oba dokumenty jsou přístupné veřejnosti na webových strán-
kách www.ceho.cz pod záložkou řešené projekty.  

Velká pozornost byla věnována řešení veřejné zakázky vyhlášené v rámci „programu BETA“ TA ČR 
s názvem Analýza materiálových toků odpadních elektrozařízení a možností navýšení jejich re-
cyklace, využití a opětovného použití. Cílem projektu je podrobná analýza materiálových toků 
odpadních elektrozařízení (OEEZ) pomocí sledování současného sběru a zpracování elektrických 
a elektronických zařízení (EEZ). První rok řešení byl zaměřen zejména na analýzy určování 
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průměrných životností EEZ a analýzu současného sběru EEZ včetně analýz nelegálních či po-
lolegálních toků OEEZ v objemném odpadu, směsném komunálním odpadu, na černých sklád-
kách, ve výkupnách druhotných surovin a při nelegálním vývozu mimo ČR.  

Při účasti na odborných odpadových fórech jsou jednak získávány nové informace z oboru, jednak 
jsou prezentovány výsledky získané vlastním výzkumem a konfrontovány s pracemi dalších odbor-
níků. Jednou z akcí, která je pro odpadářskou veřejnost ojedinělá a CeHO je jejím spolupořadate-
lem, byl II. ročník konference Analytika odpadů. Výsledky prací jsou rovněž prezentovány v od-
borných časopisech.  

V rámci projektu Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF 
MU byl připraven celodenní seminář pro studenty a doktoranty, který se zaměřil na novinky v le-
gislativě odpadového hospodářství. 

Pracovníci Centra pro hospodaření s odpady se také podíleli na činnosti odborných organizací, 
např. Rady pro odpadové hospodářství, nebo technické pracovní skupiny pro zpracování odpadů.  

V rámci odboru aplikované ekologie probíhalo v roce 2013 již druhým rokem řešení celorepub-
likového projektu MZe Monitoring katadromní migrace úhoře říčního (Anguilla anguilla). Výsledky 
tohoto, co do rozsahu unikátního telemetrického sledování (poprvé byla v ČR aplikována techno-
logie automatické rádiové biotelemetrie) úhoře během jeho reprodukční migrace do Sargasového 
moře, demonstrovaly kriticky nízkou migrační úspěšnost úhoře v říční síti České republiky a nezbyt-
nost okamžitých nápravných a managementových opatření. Pracoviště proto od r. 2013 zahájilo 
detailní výzkum turbínové mortality, jednoho z nejvýznamnějších negativních faktorů spojených 
s provozem hydroenergetických zařízení, a to v rámci tematicky navazujícího projektu Analýza 
a řešení environmentálních rizik provozu malých vodních elektráren ve vazbě na vodní organismy 
(TA ČR Beta).  

Kromě migrace byla v rámci TA ČR řešena také komplexní tematika zahrnující funkční analýzu hlav-
ních subjektů hospodařících ve vodních ekosystémech (rekreační rybářství a akvakultura) a jejich 
harmonizace s ochranou vodních ekosystémů s cílem zajištění konkurenceschopnosti těchto sek-
torů na straně jedné a zlepšení ekologického stavu vodních ekosystémů na straně druhé.  

V roce 2013 byl dokončen čtyřletý výzkumný projekt, který se zabýval hodnocením významu eroz-
ního smyvu a transportu sedimentu obohaceného fosforem na eutrofizaci významných vodních 
nádrží v ČR, na kterém se pracovníci odboru účastnili v roli spoluřešitelů. V projektu byla zpraco-
vána metodika pro hodnocení významu erozního zdroje fosforu ve srovnání s dalšími zdroji v po-
vodí a souhrnné výsledky čtyřletého výzkumu byly připraveny k publikování ve formě rozsáhlé 
monografie. 

Pokračovaly práce ve dvou projektech financovaných TA ČR. První z nich se zabývá metodikou po-
suzování významu zdrojů znečištění vod fosforem v povodí vodních nádrží a ekonomickou efekti-
vitou vhodných nápravných opatření. Druhý projekt se zabýval výzkumem technických parametrů 
pro využití struktur dřevní hmoty vkládaných do vodních toků za účelem jejich revitalizace a proti-
erozních úprav. V rámci projektu byly testovány v modelovém korytě první technické prvky dřev-
ních struktur a byla zjišťována jejich stabilita a jejich vliv na změny koryta při různých režimech 
průtoků.  

Ve spolupráci s ČVUT v Praze byl druhým rokem řešen také projekt bezpečnostního výzkumu, který 
se zaměřuje na modelování kritických bodů na území ČR, kde dochází k riziku ohrožení sídel, kritic-
ké infrastruktury a vodních a terestrických ekosystémů vlivem eroze půdy a transportu sedimentu. 
V rámci speciální zakázky byl posuzován vliv vypouštění vod z jaderné elektrárny Dukovany na 
změny jakosti vody v soustavě nádrží Dalešice–Mohelno. 

Dlouhodobý projekt ve spolupráci s Národním parkem Šumava vyhodnocoval zvyšující se pokryv-
nost ponořených makrofyt v úseku Teplé Vltavy a chemismus přítoků zatížených starými zátěžemi. 
Dva pracovníci odboru jsou spoluautory záchranného programu perlorodky říční v ČR, který byl 
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schválen v závěru roku. Druhým rokem pokračovaly práce na celostátním mapování šesti evropsky 
významných druhů (vodní brouci, měkkýši, ryby) financovaném z Operačního programu Životní 
prostředí, při kterém byly nalezeny dosud neznámé lokality vzácného mlže velevruba tupého (Unio 
crassus). Byla též dokončena práce na dvou metodikách sloužících jako podklad pro implementaci 
Rámcové směrnice o vodách 2000/60/ES a tvorbu plánů povodí – Metodika stanovení referenčních 
podmínek pro jednotlivé složky biologické kvality a Metodika pro hodnocení ekologického poten-
ciálu silně ovlivněných a umělých vodních útvarů – kategorie řeka. Pracovníci odboru se podíleli 
i na řešení řady dalších projektů. 

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 sta-
tutu základní úrovní vnější kontroly hydroanalytických laboratoří. Celkem se ZZ v roce 2013 účast-
nilo 318 laboratoří z České i Slovenské republiky. 

V oblasti chemie a radiologie nabídl ASLAB v roce 2013 11 projektů ZZ (účast 265 laboratoří) a čtyři 
mezilaboratorní porovnávání zkoušek v oblastech mikrobiologie, hydrobiologie a ekotoxicity (53 la-
boratoří). Čtyři projekty ZZ byly pro nedostatek zájemců zrušeny. 

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

ASLAB v roce 2013 udělil 18 nově posouzeným laboratořím Osvědčení o správné činnosti laborato-
ře, přičemž k 31. 12. 2013 bylo v platnosti celkem 49 těchto osvědčení. V oblasti správné laboratorní 
praxe kontroloval ASLAB k 31. 12. 2013 celkem čtyři testovací zařízení.  

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. Zástupce Národního inspekčního orgánu se kro-
mě běžných aktivit (kontroly, konzultace, přednášková činnost) zúčastnil také zasedání pracovní 
skupiny SLP při OECD. 

 

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 v roce 
2013 VÚV TGM, v.v.i., zúčastnil veřejných soutěží a programů od jednoho poskytovatele podpory, 
s celkovým počtem 13 navržených projektů. V konečném posouzení VÚV TGM, v.v.i., získal sedm 
projektů (54% úspěšnost). 

V roce 2013 bylo na internetu vyhledáno celkem 71 obchodních příležitostí. Jednalo se o obchodní 
zakázky zjištěné na základě vyhlášení soutěží nebo výzev na veřejné zakázky. Po přezkoumání bylo 
vypracováno 16 nabídek a z toho bylo získáno 14 nových zakázek. Mimo vyhledané obchodní 
příležitosti specializovaným oddělením projednávali vedoucí řešitelé osobně se zákazníky možnost 
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získání dalších 24 veřejných zakázek z přímé nabídky. Na základě těchto jednání bylo získáno 
22 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 2013 byl přezkoumán interní systém managementu kvality s cílem stanovit mí- 
ru jeho uplatňování za účelem zajištění jeho průběžné vhodnosti, přiměřenosti a efektivnosti. 
S ohledem na recertifikaci po třech letech bylo nutno přezkoumat všechny vnitřní předpisy týkající 
se systému kvality (s označením Q). Ze 41 předpisů bylo devět aktualizováno a předloženo k no-
vému vydání, včetně Příručky kvality. Rovněž byla přezkoumána „Politika kvality“, která i nadále 
vymezuje v této oblasti celkové záměry a směr dalšího vývoje. 

Hodnocení výsledků řešení projektů VaVaI i ostatních projektů a zakázek za rok 2013 vychází 
zejména z uznatelných výzkumných výsledků v databázi RIV, ale i dalších významných výstupů 
odborné činnosti. 

 

4.1  Hlavní činnost 
 

4.1.1  Publikace v periodikách  

V roce 2013 byli pracovníci ústavu autory nebo spoluautory 45 příspěvků v odborných časopisech, 
z nichž naprostá většina patřila mezi časopisy recenzované. Deset příspěvků bylo publikováno v ča-
sopisech s impakt faktorem (např. Environmental Technology, Journal of Hydrology and Hydro-
mechanics, International Journal of Nuclear Energy Science and Engineering, Journal of Environ-
mental Radioactivity, Water Resources Management, Environmental Monitoring and Assessment 
a další). Tyto příspěvky vznikly zejména v rámci řešení významných projektů VaVaI. 
 

4.1.2  Odborné publikace  

Výzkumný ústav vodohospodářský vydal v roce 2013 odbornou monografii Kožíšek, F., Paul, J., 
Datel, J.V.: Zajištění kvality pitné vody při zásobování obyvatelstva malými vodárenskými systémy. 
Dále se pracovníci instituce podíleli na dalších dvou publikacích: Kvalita a využití odpadů a Mikro-
biální ekologie vod. 

Pracovníci ústavu měli též podíl na zpracování devíti kapitol v dalších sedmi publikacích vydaných 
např. nakladatelstvím Nova Publishers New York, Springer Verlag Berlin-Heidelberg, GeoScience 
Publisher Reiskirchen, Germany a dalšími. 

 

4.1.3  Výsledky s právní ochranou a technicky realizované výsledky 

V této oblasti byl v roce 2013 udělen patent detritovému kontinuálnímu vzorkovači, který pracuje 
na principu tlaku proudící vody. V sedimentační nádobě dochází k sedimentaci partikulí z konti-
nuálně vzorkovaného vodního toku. Zařízení nepotřebuje připojení k elektrické síti a pro funkci 
zařízení není nutný žádný spád ve vodním toku. 

Dále byly registrovány dva užitné vzory – zařízení pro odběr kapalných vzorků a fixační úchyt RFID 
antény v rybím přechodu a bylo vytvořeno pět funkčních vzorků – fixační úchyt RFID antény v pří-
rodě blízkém rybím přechodu, vzorkovací nádoba povrchového smyvu, poloautomatický vzorko-
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vač průsaku, závěsný vzorkovač povrchového smyvu a přístroj na kontinuální měření vodní hodno-
ty sněhu. 
  

4.1.4  Mezinárodní spolupráce ve výzkumu 

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

Ve spolupráci s rakouskou firmou Via Donau a Povodím Moravy, s. p., pokračovalo řešení části 
projektu ETZ Projekt Polder Soutok – Renaturierungskonzept. Celý projekt se zabývá využitím pro-
storu nad soutokem Moravy a Dyje pro protipovodňovou ochranu, včetně realizační části. I po 
oficiálním ukončení česko-rakouských projektů Dyje-Thaya a ProFor pokračovala neformální spo-
lupráce se zahraničními odborníky. 

Další činnost se zaměřila na spolupráci s Univerzitou Komenského v Bratislavě v rámci projektu 
Mobility, práci ve skupině UNESCO FRIEND Low Flow and Drought a též na spolupráci s asociací 
NORMAN v rámci prioritizace nových látek.  
 

4.1.5  Prezentace na mezinárodních setkáních odborníků 

Zaměstnanci ústavu se zapojili i do výměny zkušeností na mezinárodním poli. Podíleli se např. na 
uspořádání mezinárodní konference International interdisciplinary conference on land use and 
water quality – reducing effects of agriculture (Haag, Nizozemsko).  

Dále se zúčastnili 24 mezinárodních konferencí a přednesli 30 příspěvků formou přednášek, pří-
spěvků ve sborníku či plakátových sdělení. Mezi nejvýznamnější konference patřily např. Bay State 
Groundwater Forum (Brookline, Massachusetts, USA), Konference OMICS – Hydrology & Ground-
water Expo 2013 (Raleigh, Severní Karolina, USA), Sustainable development of Energy, Water and 
Environment systems (Dubrovník, Chorvatsko), 7th International Phosphorus Workshop (Uppsala, 
Švédsko), 8th Conference on Extreme Value Analysis (Šanghaj, Čína), 17th International Symposium 
on Health-Related Water Microbiology (Florianopolis, Brazílie), International Scientific Conference 
Radiation, Ecology and Man-made Risk Factor (Gomel, Bělorusko), Manažment povodí a povodňo-
vých rizík 2013 (Bratislava, SR), 4th Conference on Small and Decentralized Water and Wastewater 
Treatment Plants (Volos, Řecko), Symposium for European Freshwater Sciences (Münster, SRN) 
a mnohé další.  
 

4.1.6  Významná tuzemská setkání odborníků 

V roce 2013 zaměstnanci VÚV TGM, v.v.i., organizovali např. konferenci Radiologické metody v hyd-
rosféře, workshopy k problematice odstraňování specifických polutantů z odpadních vod a hod-
nocení vlivu aplikace biotechnologických přípravků na funkci ČOV či k optimalizaci návrhu opatření 
v povodí vodních nádrží vedoucí k účinnému snížení jejich eutrofizace, jako spolupořadatelé se 
podíleli na organizaci konferencí – Vodní nádrže 2013, Analytika 2013 a Protipovodňová ochrana 
2013. Dále s organizační i odbornou účastí pracovníků ústavu proběhly semináře Konzultační dny 
pro pracovníky vodohospodářských radiologických laboratoří, Odborný mikrobiologický seminář 
pro vodohospodářské laboratoře a dva běhy Kurzu vzorkování pro pracovníky vodohospodářských 
a kontrolních laboratoří  

Na půdě VÚV TGM, v.v.i., v Praze, Brně i Ostravě proběhlo v roce 2012 14 seminářů věnovaných 
seznámení veřejnosti s problematikou řešenou v ústavu.  
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Na 41 tuzemských konferencích a seminářích – např. Sucho a jak mu čelit, Workshop Adolfa Patery 
2013, Protipovodňová ochrana 2013, Vodní nádrže 2013, VODA 2013, Voda a krajina 2013 a mnohé 
další – prezentovali pracovníci VÚV TGM, v.v.i., 74 příspěvků formou přednášek, prezentací či plaká-
tových sdělení.  

 

4.2  Další a jiná činnost 
 

4.2.1  Metodiky a výsledky promítnuté do norem a právních předpisů 

Další oblastí činnosti pracovníků ústavu byla i v roce 2013 příprava metodických pokynů, právních 
předpisů a spolupráce při normalizaci.  

V oblasti metodických dokumentů a právních předpisů se pracovníci ústavu podíleli např. na pří-
pravě usnesení vlády České republiky Činnost povodňových komisí, složek integrovaného záchran-
ného systému a ostatních účastníků před povodněmi a dále na materiálech pro MZe, MZ a MŽP. Šlo 
např. o Metodické postupy pro pořizování, zpracování a využívání dat o jakosti surové povrchové 
a podzemní vody či Metodický návod na vzorkování, terénní a laboratorní vyšetřování a hodnocení 
jakosti vody v přírodních koupalištích a povrchových vodách ke koupání. Dalších šest materiálů 
zpracovaných v roce 2013 ještě prochází certifikací. 

Pracovníci instituce spolupracovali též na přípravě ČSN 75 7613 Kvalita vod – Stanovení celkové 
objemové aktivity beta rychlou metodou a na revizi ČSN 75 0176 Názvosloví mikrobiologie vody. 
Dále v rámci spolupráce s TNK 104 posoudili celkem 16 norem. 
 

4.2.2  Poradenská a expertní činnost, podpora státní správy 

Posudková a poradenská činnost je významnou formou přímého uplatnění výsledků výzkumu. 
V roce 2013 bylo připraveno 37 odborných posudků a tři odborné studie. Celoročně probíhá po-
radenská činnost v různých oblastech pro orgány samosprávy, nevládní organizace, specializované 
laboratoře, ale i pro veřejnost. Jako příklad lze uvést např. poradenství v oblasti využití umělých 
mokřadů a extenzivních technologií čištění vod aj. 

V oblasti podpory státní správy byly řešeny některé úkoly především pro MŽP – vedení a publikace 
dat vybraných evidencí ISVS-VODA, informační podpora pro zpracování hodnocení rizik ekologické 
újmy v oblasti ochrany vod a pro stanovení emisních limitů kombinovaným přístupem, či zhodno-
cení trofie významných nádrží ČR za období 2010–2012 pro MZe. Pracovníci ústavu se podíleli na 
reportingu pro Evropskou komisi, Evropskou agenturu pro životní prostředí a také na přípravě sta-
novisek 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 při-
pravují též podklady pro jejich jednání. 
 

4.2.3  Ostatní 

Významnou součástí činnosti ústavu je také spolupráce s vysokými školami. Pracovníci ústavu před-
nesli řadu přednášek především na Fakultě životního prostředí ČZU, Přírodovědecké fakultě UK 
a Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity, dále na Stavební fakultě ČVUT, VŠB-TU Ostrava 
a Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity. Dále se zapojují do konzultací a vedení disertačních 
a diplomových prací (např. Přírodovědecká fakulta UK, ČZU, MU Brno, VUT Brno, VŠCHT aj.), pro 
studenty jsou pořádány exkurze a je jim umožněna odborná praxe v ústavu. Pro potřeby studentů 
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i pedagogů byly též zpracovány e-learningové výukové materiály: Říční krajina a její ekosystémy, 
Čistota vod a čistírenství a Extenzivní technologie čištění vod. 

Vznikla též řada materiálů pro zájemce z řad odborné veřejnosti a praxe – např. výstupy přeshra-
ničních projektů Dyje-Thaya a ProFor, Přeshraniční přeprava odpadů, Manuál pro zařazování od-
padů do „Zeleného seznamu“, byly připraveny též podklady pro multimediální prezentaci významu 
říčního dřeva v ekosystému vodního toku pro expozici Dům přírody Litovelského Pomoraví nebo 
certifikovaná mapa Současný stav historických rybníků na území České republiky a další. 

Aktivní účast vyvíjejí pracovníci ústavu také v národních i mezinárodních profesních organizacích 
a vědeckých společnostech – Český národní výbor pro hydrologii, Česká meteorologická společ-
nost, Česká asociace hydrogeologů, Mezinárodní asociace hydrogeologů IAH, nitrátový výbor EK aj. 
Ing. Šárka Blažková, DrSc., je členkou redakční rady časopisů Hydrological Processes a Hydrological 
Sciences Journal.  

 

4.3 Ekonomika a finance 

Rok 2013 provázely obdobné negativní vlivy jako roky předchozí. Stále přetrvávaly problémy 
s naplněním výnosů především v oblasti hlavní činnosti. Ať již z jakýchkoliv důvodů nebyly 
zahájeny některé připravené klíčové projekty, u jiných i přes odvedenou práci vznikly potí- 
že s úhradou od objednatele. Do hospodaření v roce 2013 značně zasáhla červnová povodeň.  
V průběhu druhé poloviny roku se však podařilo nejen všechny škody odstranit a zajistit bez-
problémový chod organizace, ale i náklady spojené s odstraněním povodňových škod vyúčtovat 
pojišťovně. Současně byla MŽP předložena žádost o poskytnutí dotace na úhradu nákladů sou-
visejících s likvidací následků povodní v červnu 2013 a nepokrytých pojišťovnou, která podle 
informací dostupných ke dni zpracování výroční zprávy byla posouzena kladně, ovšem schvalovací 
proces zatím dokončen nebyl a rozhodnutí o poskytnutí dotace dosud nebylo vydáno. Úhrada 
pojistného plnění ze strany pojišťovny a očekávaná dotace MŽP měly na hospodářský výsledek 
roku 2013 pozitivní vliv, jelikož snížily dopad nákladového zatížení organizace v souvislosti 
s povodňovými škodami na celkové hospodaření.  

V platnosti zůstala úsporná opatření, která se týkala především oblasti personální, kde došlo ke 
snížení počtu zaměstnanců ve všech výzkumných odborech, které nebyly pokryty výnosy. Rovněž 
byl kladen apel na minimalizaci režijních nákladů. Hospodaření organizace bylo citelně ovlivněno 
i dalším snížením institucionální podpory, dále menším zájmem o spolupráci ze strany zřizovatele 
a stále rostoucími požadavky poskytovatelů na kofinancování projektů. Nepříznivý účinek na 
hospodaření naší organizace má plátcovství daně z přidané hodnoty, jelikož se v důsledku uplat-
nění nároku na odpočet daně poměrovým koeficientem zvyšuje daňové zatížení instituce, a tím 
i náklady.  

Hospodářským výsledkem v rámci hlavní činnosti byla v uplynulém roce ztráta, kterou se podařilo 
nahradit kladným hospodářským výsledkem v rámci další a jiné činnosti (obr. 3). 

 

 

 

 

 

Obr. 3. Struktura hospodářského výsledku 
podle činností (v tis. Kč) 
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Rozpočet na rok 2013 byl v souladu se zákonem č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných 
institucích, sestaven jako vyrovnaný, a to ve výši 163 500 tis. Kč. Celkové výnosy v roce 2013 
dosáhly částky ve výši 180 662 tis. Kč (obr. 4), celkové náklady činily 175 397 tis. Kč (obr. 5), čímž 
vznikl kladný hospodářský výsledek ve výši 5 265 tis. Kč. Příslušným orgánům VÚV TGM, v.v.i., je 
předložen návrh na převod kladného hospodářského výsledku za rok 2013 v plné výši do 
rezervního fondu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4. Struktura výnosů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5. Skladba nákladů 
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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 2013 došlo z racionalizačních důvodů a za účelem zvýšení efektivnosti činnosti ústavu k or-
ganizačním změnám, které měly vliv na snížení celkového stavu zaměstnanců. V roce 2013 praco-
valo ve VÚV TGM, v.v.i., 209,98 zaměstnanců v průměrném evidenčním přepočteném stavu. Z cel-
kového počtu zaměstnanců tvořili výzkumní a odborní zaměstnanci 86 %, režijní a provozní za-
městnanci 14 %.    
 

Tabulka 1. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – fyzický stav ke dni 31. 12. 2013 

Věk muži ženy celkem % 
do 20 let 0 0 0 0 
21–30 let 21 10 31 13,08 
31–40 let 37 26 63 26,58 
41–50 let 23 25 48 20,25 
51–60 let 20 38 58 24,47 
61 let a více 27 10 37 15,62 
celkem 128 109 237 100 

Věkový průměr představuje 46,53 let, přičemž u mužů je to 45,86 a u žen 47,31 let. 
 

Tabulka 2. Členění zaměstnanců podle dosaženého nejvyššího vzdělání a pohlaví – fyzický stav ke dni 31. 12. 
2013 

Dosažené vzdělání muži ženy celkem % 
základní 0 3 3 1,26 
vyučen 6 3 9 3,79 
střední odborné 0 1 1 0,42 
úplné střední všeobecné 1 1 2 0,84 
úplné střední odborné 20 37 57 24,06 
vyšší odborné 1 0 1 0,42 
vysokoškolské 74 54 128 54,02 
doktorské 26 10 36 15,19 
celkem 128 109 237 100 
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Tabulka 3. Členění zaměstnanců podle délky pracovního poměru a pohlaví – fyzický stav ke dni 31. 12. 2013 

Doba trvání PPV muži ženy celkem % 
do 5 let 49 27 76 32,07 
6–10 let 27 27 54 22,78 
11–15 let 26 21 47 19,83 
16–20 let 16 12 28 11,82 
nad 20 let 10 22 32 13,50 
celkem 128 109 237 100 

 

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 2014 

Lze očekávat, že také rok 2014 bude patřit k ekonomicky náročnějším, a to především z hlediska 
získávání zakázek všeho druhu. Jde o důsledek předchozích úsporných opatření zaváděných 
vládou ČR v rámci ekonomické reformy a pomalejší rozjezd národní ekonomiky. 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 2013 
 

 

Název zakázky  Zodpovědný řešitel  Zadavatel  

Odbor hydrauliky, hydrologie a hydrogeologie 

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 jako rozhodující 
faktory transportu – pokus o vyjádření v závislosti na 
zdrojových oblastech odtoku a způsobu 
obhospodařování půdy 

Ing. Š. Blažková, DrSc. MŠMT 

Nejistoty ve Water Footprint a nový způsob práce 
s predikcemi klimatických modelů 

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 ALFA 

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

Ing. A. Hrabánková TA ČR ALFA 

Vývoj přístroje a metodiky na kontinuální měření vodní 
hodnoty sněhu  

Ing. A. Kulasová TA ČR ALFA 

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

doc. RNDr. Z. Hrkal, 
CSc. 

GIS-GEOIND – 
TA ČR ALFA 

Podpora dlouhodobého plánování v oblasti vodního 
hospodářství v kontextu změn klimatu 

Ing. M. Hanel, Ph.D. TA ČR ALFA 

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

RNDr. J. V. Datel, Ph.D.  TA ČR ALFA 

Metodiky hodnocení chemického a kvantitativního stavu 
útvarů podzemních vod pro druhý cyklus plánů povodí 
v ČR 

RNDr. H. Prchalová SFŽP 

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

Ing. A. Hrabánková SFŽP 

Rešerše literatury – hodnocení sucha a jeho dopadů na 
vodní zdroje 

Ing. A. Vizina MZe 

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 
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Retenční potenciál pramenných oblastí ve vztahu 
k hydrologickým extrémům – ověřování hypotéz 
o tvorbě odtoku modelem MIPs ve srovnání s jinými 
modely 

Ing. Š. Blažková, DrSc. UK – GA ČR 

Stanovení průtokové kapacity jezu malé vodní elektrárny 
Ružbašská Miľava 

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

Vliv nádrží na povodeň 2013 Ing. P. Balvín BFG Koblenz 

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

Ing. L. Kašpárek, CSc. ČGS 

Vodní dílo Hněvkovice – ověření konzumčních křivek na 
fyzikálním modelu 

Ing. O. Motl 
Povodí Vltavy, 
s. p. 

Provoz České kalibrační stanice vodoměrných vrtulí 
(ČKSVV)  

Ing. L. Ramešová  
Sdružená 
zakázka  

Vodohospodářská bilance současného a výhledového 
stavu množství podzemních vod v dílčích povodích horní 
Vltavy, dolní Vltavy, Berounky a ostatních přítocích 
Dunaje 

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

Vodohospodářská bilance současného a výhledového 
stavu jakosti podzemních vod v dílčích povodích horní 
Vltavy, dolní Vltavy, Berounky a ostatních přítocích 
Dunaje 

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

Vodohospodářská bilance současného a výhledového 
stavu povrchových vod v dílčích povodích horní Vltavy, 
dolní Vltavy, Berounky a ostatních přítocích Dunaje – 
hydrologické podklady 

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

Plavební stupeň Přelouč II – modelový výzkum převádění 
ledů přes horní ohlaví plavební komory 

Ing. O. Motl 
Pöyry 
Environment, 
a. s. 

Fyzikální hydraulický model podjezí plavebního stupně 
Děčín 

Ing. J. Šepeľák ŘVC ČR 

Plány dílčích povodí horní Vltavy, Berounky, dolní Vltavy 
a ostatních přítoků Dunaje – podzemní vody 

RNDr. H. Prchalová 
Sweco 
Hydroprojekt, 
a. s. 

Rebilance zásob podzemních vod – geologické práce pro 
hydrogeologický průzkum Oblast 3 

doc. RNDr. Z. Hrkal, 
CSc. 

AQUATEST, a. s. 

Plán dílčího povodí horního a středního Labe a Plán 
dílčího povodí Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry – 
podzemní voda 

RNDr. H. Prchalová AgPOL, s.r.o. 

Studie možnosti posílení retenčních účinků vodního díla 
Nechranice 

Ing. P. Balvín 
Povodí Ohře, 
s. p. 

Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu, Plán dílčího 
povodí Dyje 

RNDr. H. Prchalová 
Pöyry 
Environment, 
a. s. 

Zpracování Plánu dílčího povodí horní Odry RNDr. H. Prchalová 
Pöyry 
Environment, 
a. s. 
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Doplnění Zadávací bezpečnostní zprávy ETE 3,4 v části 
hydrogeologie a hydrologie povrchových vod 

RNDr. J. V. Datel, Ph.D. ÚJV Řež, a. s. 

Expertní činnost  Ing. A. Hrabánková aj.  
Sdružená 
zakázka 

Referenční laboratoř složek životního prostředí a odpadů 

Nové drogy – analýza trhu, epidemiologie užívání 
a identifikace možností pro snižování škod 

Ing. M. Kvíčalová UK – MZ 

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 ALFA 

Optimalizace metody stanovení asimilovatelného 
organického uhlíku s využitím optické detekce 

RNDr. D. Baudišová, 
Ph.D. 

TA ČR ALFA 

Výzkum možností optimalizace provozu a zvýšení 
účinnosti čištění odpadních vod z malých obcí pomocí 
extenzivních technologií 

Ing. E. Mlejnská TA ČR ALFA 

Zajištění činnosti stálé a pohotovostní složky celostátní 
radiační monitorovací sítě  

Ing. E. Hanslík, CSc. MŽP a SÚJB 

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

Ing. E. Hanslík, CSc. ČEZ 

Mikrobiologický monitoring odkalištních vod Ing. A. Benáková, Ph.D. DIAMO, s. p. 

Revize ČSN 750176-1 Jakost vod – Názvosloví 
mikrobiologie vody 

RNDr. D. Baudišová, 
Ph.D. 

Sweco 
Hydroprojekt, 
a. s. 

Zpracování podkladů pro reporting podle článku č. 15 
směrnice Rady č. 91/271/EHS 

Ing. E. Mlejnská MŽP 

Obsah radioaktivních látek ve vodní nádrži Orlík a jejích 
přítocích po zahájení provozu JE Temelín – období 2013 

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. – 2013 

M. Novák ÚJV Řež, a. s.  

Výzkum metod detekce a stanovení radioaktivní 
kontaminace 

Ing. E. Hanslík, CSc. SÚRO 

Expertní 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 
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Tvorba a údržba datových zdrojů, podpora datových 
a mapových výstupů reportingu, MKOL, MKOD 
a MKOOpZ 

Ing. T. Fojtík 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 

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. 

Odbor technologie vody  

Posouzení bezpečnosti prvků krizové infrastruktury – 
pitná voda  

Ing. V. Šťastný CityPlan – MV 

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 

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  

Grantová 
agentura 
Akademie věd 
ČR  

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

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

Expertní činnost Ing. V. Šťastný aj. 
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. M. Rozkošný, Ph.D. ASIO – TA ČR 

Vývoj technologií pro čištění srážkových smyvů 
z komunikací a jiných zpevněných ploch 

Ing. M. Rozkošný, Ph.D. 
DEKONTA – TA 
ČR 
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Identifikace významných území s kulturně historickými 
hodnotami ohrožených přírodními a antropogenními 
vlivy 

Ing. M. Forejtníková MK 

Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy 
RNDr. H. Mlejnková, 
Ph.D. 

MK 

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 

Odborná podpora pro omezování rizika povodní 
Mgr. P. Štěpánková, 
Ph.D. 

MŽP 

Perspektivy krajinného managementu – inovace 
krajinářských disciplín 

RNDr. D. Němejcová 
Mendelova 
univerzita  

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

Masarykova 
univerzita 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 – 
Österreichische 
Wasserstraβen-
Gesellschaft 

Projekt VODAMIN – hydrochemický monitoring jakosti 
vod ovlivněných důlní a výsypkovou činností v Ústeckém 
kraji 

RNDr. D. Němejcová Ekomonitor 

Tvorba map povodňového nebezpečí a rizik pro oblast 
povodí Moravy a Dyje 

Ing. L. Chlubna 
Pöyry 
Environment, 
a. s. 

Sociální a zdravotní dopady povodní v červnu 2013 
Mgr. P. Štěpánková, 
Ph.D. 

ČHMÚ 

Vyhodnocení činnosti povodňových komisí, složek IZS 
a ostatních účastníků ochrany před povodněmi 

Ing. S. Juráň ČHMÚ 

Ekonomické dopady povodní v červnu 2013 
Mgr. P. Štěpánková, 
Ph.D. 

ČHMÚ 

Zpracování podkladů pro zajištění reportingové 
povinnosti ČR vůči EU – mapování povodňového 
nebezpečí a povodňových rizik 

Mgr. P. Štěpánková, 
Ph.D. 

MŽP 

Program sledování vlivu EDU na jakost vody v řece 
Jihlavě  

RNDr. H. Mlejnková, 
Ph.D. 

ČEZ 

Inventarizační průzkumy v rámci implementace soustavy 
Natura 2000 v územích v péči AOPK ČR a jejich 
monitoring 

Mgr. J. Kroča 
MOTT 
MACDONALD 
Praha 
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Expertní činnost Mgr. J. Ošlejšková aj. 
Sdružená 
zakázka 

Pobočka Ostrava  

NAVARO – Vývoj nástrojů včasného varování a reakce 
v oblasti ochrany povrchových vod  

RNDr. P. Soldán, Ph.D. TA ČR 

Dokumentace, pasportizace, archivace a návrhy konverzí 
komínových vodojemů jako ohrožené skupiny 
industriálního dědictví na území ČR 

Ing. R. Kořínek, Ph.D. MK 

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 

Zpracování technických podkladů pro Program 
předcházení vzniku odpadů České republiky 

Ing. R. Kořínek, Ph.D. MŽP 

Hodnocení chemického a ekologického stavu vodních 
útvarů povrchových vod pro účely tvorby druhých plánů 
povodí 

Ing. P. Tušil, Ph.D., MBA MŽP 

Expertní činnost Ing. I. Truxová 
Sdružená 
zakázka 

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 

Analýza materiálových toků odpadních elektrozařízení 
a možností navýšení jejich recyklace, využití 
a opětovného použití 

Ing. V. Hudáková TA ČR BETA 

Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku 
životního prostředí na PřF MU 

Ing. D. Sirotková MU Brno 

Expertní činnost Ing. D. Sirotková 
Sdružená 
zakázka 

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 

Mgr. L. Závorka TA ČR ALFA 

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

Mgr. P. Kožený TA ČR ALFA 

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

Mgr. P. Rosendorf TA ČR ALFA 

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 

Analýza a řešení environmentálních rizik malých vodních 
elektráren ve vazbě na vodní organismy 

Ing. J. Musil, Ph.D. TA ČR BETA 
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Metodika pro stanovení referenčních podmínek pro 
jednotlivé biologické složky kvality 

Mgr. L. Opatřilová SFŽP 

Metodika pro hodnocení ekologického potenciálu silně 
ovlivněných a umělých vodních útvarů – kategorie řeka 

Mgr. L. Opatřilová SFŽP 

Posouzení technických zpráv pilotních projektů OP 
Rybářství 

Ing. J. Musil, 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 

Monitoring a celoplošné mapování evropsky 
významných druhů jako podklad pro dokončení návrhu 
soustavy Natura 2000 v ČR 

Mgr. O. Simon AOPK ČR 

Zpracování informačních listů pro jednotlivé útvary 
povrchových vod v dílčích povodích horní Vltavy, 
Berounky, dolní Vltavy a ostatních přítoků Dunaje 

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

Vodohospodářská bilance stavu jakosti povrchových vod 
– povodí Vltavy aj. 

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

Monitoring společenstva makrofyt Teplé Vltavy 
ohroženého splouváním 

Mgr. O. Simon CHKO Šumava 

Bioindikační testy účinnosti managementových opatření 
v povodích s výskytem perlorodky říční 

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

Zpracování podkladové dokumentace z oblasti 
vodohospodářské problematiky – Dukovany 

Mgr. P. Rosendorf ÚJV Řež, a. s. 

Jakostní model povodí Jihlavy nad vodním dílem 
Dalešice 

Mgr. D. Fiala 
Pöyry 
Environment, 
a. s. 

Plán dílčího povodí Ohře, dolního Labe a přítoků Labe 
(2015–2021) 

Ing. L. Ansorge 
Povodí Ohře, 
s. p. 

Expertní činnost 

Mgr. L. Opatřilová 

Mgr. O. Simon 

Mgr. M. Bílý, Ph.D. 

Sdružená 
zakázka 

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  

Sekce ekonomické a provozně technické činnosti 

Global Water Partnership – Central and Eastern Europe K. Havlák SHMÚ 
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8  Seznam zkratek 
 

AOPK ČR Agentura ochrany přírody a krajiny ČR  
ASLAB 
CDV 

Středisko pro posuzování způsobilosti laboratoří  
Centrum dopravního výzkumu 

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 
EK 

Česká zemědělská univerzita  
Evropská komise 

ES Evropské společenství  
EU Evropská unie  
GA ČR 
GIS 

Grantová agentura ČR 
geografický informační systém  

HEIS hydroekologický informační systém  
CHKO chráněná krajinná oblast  
JE 
MK 

jaderná elektrárna  
Ministerstvo kultury 

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 
MZ 
MZe 

Ministerstvo vnitra 
Ministerstvo zdravotnictví 
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) 
RIV 
ŘVC 
SHMÚ 

Registr informací o výsledcích   
Ředitelství vodních cest 
Slovenský hydrometeorologický ústav 

SFŽP Státní fond životního prostředí  
SLP správná laboratorní praxe  
SÚJB 
SÚRO 

Státní úřad pro jadernou bezpečnost  
Státní ústav radiační ochrany  

ÚJV Ústav jaderného výzkumu  
ÚSMH 
TA ČR 
UK 

Ústav struktury a mechaniky hornin  
Technologická agentura ČR  
Univerzita Karlova 

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  
ZZ zkoušení způsobilosti  
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