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1  Úvod 
 

 

Rok 2016 byl stejně jako roky předchozí charakterizován řadou změn v prostředí, ve kterém 
se Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce, pohybu-
je. Téměř všechny změny jak uvnitř, tak vně ústavu je možné charakterizovat jako změny 
pozitivní a mající charakter z hlediska dalšího vývoje vodního hospodářství v České republi-
ce změn stabilizačních. 

Rok 2016 nelze z hydrologického hlediska hodnotit jako tak suchý, jako byl rok 2015, nicmé-
ně hlavní aktivity ústavu byly směřovány k řešení problematiky sucha. Proběhla řada zase-
dání meziresortní komise Voda-sucho, jejichž výsledkem bylo především naplňování úkolů 
daných usnesením vlády č. 620/2015, které definuje řadu úkolů a činností, které musí náš 
ústav plnit na poli boje se suchem v letech 2016–2018.  

V roce 2016 vyšel první ucelený ročník časopisu Vodohospodářské technicko-ekonomické 
informace – VTEI jako znovuobnoveného samostatného časopisu. Bylo vydáno šest čísel,  
z nichž dvě byla monotematická a byla věnována přírodě blízkým protipovodňovým opatře-
ním a dopadům klimatických změn na hydrologickou bilanci. V této souvislosti proběhla za-
sedání redakční a vědecké rady časopisu VTEI, ale také redakční rady VÚV TGM, v. v. i.  
Z dlouhodobé perspektivy pokračovala stabilizace personálního obsazení ústavu, a to jak  
z hlediska kapacitního, tak z hlediska nově se rozvíjejících činností v oblasti působení ústa-
vu. 

Dne 26. 5. 2016 se odehrálo čtvrté neformální setkání vodohospodářů ve spolupráci s fir-
mami Heineken, Sweco Hydroprojekt, VRV, Aquatis a GEOtest, při kterém měli odborníci  
z různých organizací možnost neformálně diskutovat aktuální problémy. Ve spolupráci s Mi-
nisterstvem životního prostředí byl uspořádán den otevřených dveří ve VÚV TGM, v. v. i.,  
a proběhla řada konferencí a seminářů organizovaných naším ústavem. 

Ústav se v roce 2016 podílel na řešení projektů financovaných z národních i mezinárodních 
fondů, probíhaly činnosti odborné podpory Ministerstva životního prostředí na základě rám-
cové smlouvy, byly řešeny další projekty z prostředků dalších poskytovatelů – Technologické 
agentury ČR, Grantové agentury ČR, Ministerstva vnitra, Ministerstva zemědělství, Minister-
stva kultury. Probíhala závěrečná fáze řešení projektů financovaných z Norských fondů,  
jejichž řešení bylo zahájeno v roce 2015. Samostatnou kapitolou u těchto projektů je, avšak  
i byla v roce 2016, problematika kofinancování z vlastních zdrojů, předfinancovávání aktivit  
z vlastních zdrojů, míra uznatelnosti režijních nákladů a nákladů na koordinaci a řízení těchto 
projektů aj. 

V průběhu roku 2016 proběhla řada mezinárodních jednání na téma spolupráce v oblasti 
vodního hospodářství a ochrany životního prostředí za účasti vrcholných představitelů států, 
např. ministrů životního prostředí Slovinska, Izraele či Moldavska. 

Podařilo se získat významný projekt Voda pro Prahu financovaný z Operačního programu 
Praha – pól růstu a ústav se také zapojil do celé řady komerčních zakázek a projektů, které 
jsou jediným zdrojem pro možné kofinancování výzkumných projektů. Velká část aktivit byla 
také věnována podpoře výzkumu a vývoje od našeho zřizovatele a byly provedeny všechny 
potřebné kroky k tomu, aby se Ministerstvo životního prostředí znovu, počínaje rokem 2017, 
stalo poskytovatelem institucionálních prostředků a mohlo tak ovlivňovat další směřování 
výzkumu v oblasti vodního hospodářství v souladu s dlouhodobou koncepcí výzkumu a vývo-
je Ministerstva životního prostředí. 

Byly vybudovány dva výsekové hydraulické modely Trojské kotliny, na kterých lze řešit kom-
penzační opatření protipovodňové ochrany Prahy spojené s výstavbou Ústřední čistírny od-
padních vod, a byly zpřesněny vstupy do matematického modelu protipovodňové ochrany 
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hlavního města Prahy jako celku. Tyto modely lze mimo jiné využít v budoucnu pro návrhy 
protipovodňové ochrany pražské zoologické zahrady. 

Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří se v roce 2016 zasloužili o to, že Výzkumný ústav 
vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i., dokázal i přes výše uvedené problémy s kofinan-
cováním a předfinancováním projektů skončit v černých číslech. Chtěl bych tedy poděkovat 
všem výzkumným pracovníkům, ale i pracovníkům zabezpečující infrastrukturu výzkumu. 

 

 

 

 

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 (od 1. 1. 2014 jmenován ředitelem 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, s. p., Praha),  
Ing. Rut Bízková (OSVČ, Praha),  
Mgr. Vít Kodeš, Ph.D. (ČHMÚ, Praha).  

Tajemníkem Rady VÚV TGM, v. v. i., je Ing. Michal Vaculík z VÚV TGM, v. v. i. 

 
c) Dozorčí rada 

K 1. 1. 2016 pracovala Dozorčí rada VÚV TGM, v. v. i., ve složení: 

Ing. Jan Landa (předseda) – MŽP, 
prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc. (místopředseda) – VŠCHT Praha, 
Ing. Berenika Peštová, Ph.D. – MŽP, 
Ing. Vladimír Sassmann – MŽP, 
Mgr. Ladislav Faigl – MZe, 
prof. RNDr. Jakub Hruška, CSc. – ČGS, 
Ing. Roman Dvořák – VÚV TGM, v. v. i. 

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 2016 
 

Personální obsazení Rady Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka, veřej-
né výzkumné instituce, se v roce 2016 nezměnilo.  
 

V roce 2016 proběhla tři zasedání Rady instituce s následujícími nejvýznamnějšími závěry:  
 

 V souladu s § 18 odst. (2) písm. e) zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných 
institucích, ve znění pozdějších předpisů, Rada ústavu schválila text Výroční zprávy 
2015, a to v členění požadovaném zákonem č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkum-
ných institucích, ve znění pozdějších předpisů, podle § 30 odst. (4) písm. a) až g). 
Rovněž byla projednána a schválena účetní závěrka za rok 2015. 

 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 ústavu návrh 
rozpočtu na rok 2016, který byl sestaven jako vyrovnaný a rovněž plán investic.  

 V souladu s § 18 odst. (2) písm. d) a § 20 odst. (1) písm. c) zákona č. 341/2005 Sb., 
o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů, projednala  
a schválila Rada ústavu v roce 2016 úpravu organizačního řádu VÚV TGM, v. v. i.  

 Z každého zasedání pořizuje podle jednacího řádu tajemník zápis, který je po deseti 
pracovních dnech schvalovacího řízení členy Rady VÚV TGM, v. v. i., a ředitelem ús-
tavu k dispozici všem zaměstnancům ve vnitřní informační databázi ústavu. 
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Pátý a zároveň poslední rok činnosti nově zvolené Rady VÚV TGM byl vzhledem k jejím prá-
vům a povinnostem daným zákonem č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, 
ve znění pozdějších předpisů, poměrně administrativně klidný. Rada VÚV TGM, v. v. i.,  
v roce 2016 splnila všechny své povinnosti vymezené zmíněným zákonem. Kromě výše 
uvedené problematiky se Rada při každém jednání podrobně zabývala i aktuálním stavem 
vybraných finančních ukazatelů v rámci rozpočtu ústavu na rok 2016.  

 
2.3 Zpráva o činnosti Dozorčí rady Výzkumného ústavu vodohospodářského 
T. G. Masaryka, v. v. i., za rok 2016 
 

V roce 2016 se ve dnech 10. 3., 20. 5., 29. 9. a 15. 12. uskutečnila čtyři zasedání Dozorčí 
rady s dále uvedenými nejvýznamnějšími závěry. Dne 10. 3. se 26. zasedání zúčastnil ná-
městek ředitele pro výzkumnou a odbornou činnost Ing. Petr Bouška, Ph.D. Zbývajících tří 
zasedání se zúčastnil ředitel VÚV TGM, v. v. i., Mgr. Mark Rieder. 
 

Dozorčí rada, po projednání, vzala na vědomí: 

 návrh Výroční zprávy 2015 a doporučila její schválení v Radě VÚV TGM, v. v. i., 

 bez připomínek výsledky hospodaření VÚV TGM, v. v. i., v roce 2015 obsažené  
ve Výroční zprávě 2015, 

 návrh rozpočtu VÚV TGM, v. v. i., na rok 2016. 
 

Byla zpracována a ke zveřejnění ve Výroční zprávě 2015 předána Zpráva o činnosti Dozorčí 
rady VÚV TGM, v. v. i., v roce 2015. 
 

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 de-
vátý rok své činnosti (od 1. 6. 2015 do 31. 5. 2016).  
 

Na svých zasedáních se Dozorčí rada dále zabývala aktuálními otázkami týkajícími se čin-
nosti VÚV TGM, v. v. i., např. změnou organizačního řádu VÚV TGM, v. v. i., kdy byl zrušen 
odbor Centrum pro hospodaření s odpady (CeHO), uzavřením smlouvy na provedení auditu 
účetní závěrky za rok 2016 s novou auditorskou firmou, hospodařením VÚV TGM, v. v. i.,  
v roce 2016, problematikou financování veřejných výzkumných institucí a zcizením (prode-
jem) objektů a pozemků v k. ú. Horní Soběšovice, které jsou ve vlastnictví 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 insti-
tuce, pokud nejsou zákonem svěřeny do působnosti rady instituce, dozorčí rady nebo zřizo-
vatele, 

 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 environmentálních rizik, hospodaření s odpady a obaly, 

 odborná podpora ochrany vod, protipovodňové prevence a hospodaření s odpady 
a obaly, založená na uvedeném výzkumu. 
 

Zabezpečení poslání ústavu se odehrává jak v oblasti hlavní, tak i další činnosti instituce 
podle její zřizovací listiny. 
 

Hlavní činnost zahrnuje: 

 výzkum hydrologie, hydrogeologie a hydrauliky  výzkum vodních zdrojů, ochrany vod 
a ochrany povodí  výzkum chemie, toxikologie a radiologie vody  výzkum biologie 
a mikrobiologie vody  výzkum procesů znečišťování vod a odstraňování znečištění  vý-
zkum stavu vod a vodních útvarů a ochrany vodních ekosystémů  výzkum metod zjišťování 
a hodnocení stavu vod  výzkum ekologických vazeb vody v krajině  výzkum metod pozo-
rování, terénních měření a odběrů vzorků včetně přístrojové techniky  výzkum metod analy-
tické chemie včetně přístrojové techniky  výzkum metod zpracování informací, tvorby 
a využití databází včetně geografických informačních systémů  ekonomický výzkum ve 
vztahu k vodě a jejímu užívání jako složky životního prostředí  výzkum revitalizace říčních 
systémů a hydrické revitalizace poškozené krajiny  výzkum výběru vodních biotopů vhod-
ných k obnově nebo revitalizaci a databáze příslušných lokalit  výzkum ochrany před škod-
livými 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  za-
jišťování infrastruktury výzkumu. 
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V rámci další činnosti ústav zabezpečuje: 

 vypracovávání posudků, stanovisek, expertiz a analýz v oblasti předmětu hlavní činnosti 
 provádění pozorování, terénních měření, rozborů vzorků, chemických analýz v oblasti 
předmětu hlavní činnosti  mezinárodní spolupráci, činnosti v rámci relevantních 
a tematických strategií v oblasti předmětu hlavní činnosti  spolupráci s vysokými školami, 
ústavy Akademie věd a jinými výzkumnými ústavy v oblasti předmětu hlavních činností 
 publikační a informační činnost v oblasti předmětu hlavní činnosti  navrhování ukazatelů 
dobrého ekologického stavu vod  navrhování programů na snížení znečištění povrchových 
vod nebezpečnými závadnými látkami a zvlášť nebezpečnými závadnými látkami  posuzo-
vání citlivých a zranitelných oblastí, jakož i povrchových vod vhodných pro život a reprodukci 
původních druhů ryb a dalších vodních živočichů, chráněných oblastí přirozené akumulace 
vod a povrchových vod využívaných ke koupání  navrhování a sledování oblastí přirozené 
akumulace vod v rozsahu předmětu hlavní činnosti  navrhování ochrany vodních zdrojů 
 evidenci vodních toků a vodních nádrží, ochranných pásem vodárenských nádrží 
a vodárenských zdrojů podzemních vod  vedení tematické vodohospodářské kartografie 
 posuzování a hodnocení režimu oběhu povrchových a podzemních vod, s vazbou na stav 
využití vodních zdrojů  stanovování minimálních zůstatkových průtoků a minimálních hla-
din podzemních vod  odbornou podporu přípravy plánů oblastí povodí  provoz referenč-
ních laboratoří pro všechny složky životního prostředí  posuzování odborné způsobilosti 
hydroanalytických laboratoří pro chemické, biologické, mikrobiologické, toxikologické 
a radiochemické zkušební metody a organizování mezilaboratorního porovnávání zkoušek 
v oblasti životního prostředí  metodické vedení hydroanalytických laboratoří 
a sjednocování jejich pracovních postupů  odbornou podporu prevence závažných havárií 
způsobených chemickými látkami a přípravky  účast v rámci zajišťování stálé 
a pohotovostní složky celostátní radiační monitorovací sítě  vytváření a provozování hod-
noticího systému stavu a potenciálu vod a referenčních podmínek vodních útvarů  zřizová-
ní 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 ve-
řejné správy VODA  posuzování návrhů a vyhodnocení provozu technologických zařízení 
ve vodárenství a čistírenství  hodnocení efektivity revitalizace říčních systémů  odbornou 
podporu mezinárodní spolupráce České republiky v oblasti vod v rámci bilaterálních 
a multilaterálních smluv a dohod  zabezpečování podkladů potřebných k plnění úkolů vy-
plývajících ze vztahu k Evropským společenstvím a podkladů zahrnutých do zpráv o plnění 
směrnic v oblasti ochrany vod a odpadů, podle požadavků Evropských společenství  hod-
nocení jednotlivých způsobů nakládání s odpady  provozování informačního systému od-
padového hospodářství a vedení evidence produkce a nakládání s odpady a obaly  hod-
nocení analytických metod a vlastností odpadů, hodnocení účinnosti úprav odpadů, hodno-
cení 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 posuzo-
vání způsobilosti ke kalibraci pracovních měřidel průtoku vody o volné hladině  výkon 
funkce cejchovny pracovních měřidel průtoku vody o volné hladině  činnost zkušební labo-
ratoře 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 2016 

 

 
Výzkumná práce VÚV TGM, v. v. i., se odehrává především v oblasti hlavní činnosti ústavu, 
ale nezanedbatelná je i odborná práce prováděná v oblasti další a jiné činnosti podle zřizo-
vací listiny.  
 
Výzkumná činnost zahrnuje především problematiku týkající se stavu, užívání a změn vod-
ních ekosystémů a jejich vazeb v krajině a souvisejících environmentálních rizik, ochrany 
vod, protipovodňové prevence a také hospodaření s odpady a obaly. Neméně důležité jsou 
i projekty zabývající se hodnocením jakosti vody, jejího prostředí a užívání a vytvářením 
komplexních návrhů opatření pro zlepšení kvality vod i funkce ekosystémů. Přehled nejvý-
znamnějších projektů je patrný z následujícího popisu činnosti jednotlivých odborů. 
 
Odbor hydrauliky, hydrologie a hydrogeologie se orientuje na vědní obory uvedené 
v jeho názvu a současně na problematiku ochrany životního prostředí. 
 
Činnost oddělení hydrologie se v roce 2016 zaměřovala na standardní hydrologický výzkum 
a řešení otázek spojených s dopady klimatické změny na vodní zdroje a celou hydrosféru, 
především dopadů sucha. Nejvýznamnější činností oddělení v roce 2016 bylo řešení pro-
blematiky sucha v rámci podpory výkonu státní správy MŽP. V jejím rámci se řešila témata 
regionalizace území ČR z hlediska výskytu sucha, celostátní hydrologická bilance v době 
sucha, nedostatkové objemy a stav ochrany útvarů povrchových a podzemních vod v době 
sucha, specifika ochranných pásem vodních zdrojů v době sucha, operační plány pro zvlá-
dání sucha, porovnával se efekt výstavby vodních nádrží a polotechnických opatření pro ře-
šení dopadů sucha, byly řešeny hydrologické a vodohospodářské aspekty převodů vody  
v době sucha.  
 
Z dalších výzkumných projektů řešících dopady klimatické změny, které byly podpořeny  
z různých dotačních titulů, lze jmenovat projekty zabývající se výzkumem lokalit vhodných 
pro akumulaci povrchových vod (LAPV) či adaptačními opatřeními v hospodaření v krajině. 
Na hodnocení vodních zdrojů pro zásobování obyvatelstva byl zaměřen výzkum týkající se 
vodních zdrojů v Karlovarském kraji. Probíhal i základní hydrologický výzkum týkající se pro-
blematiky výpočtu základního odtoku z ovlivněných průtokových řad, byla zpracována hydro-
logická data ze stanic Hlasivo, Bučnice a Pec pod Sněžkou.  
 
V rámci komerční činnosti byly zpracovány podklady pro studie proveditelnosti pro VD  
Senomaty, Šanov, Čučice, Josefův Důl a pro povodí Liboce, byla řešena problematika vy-
pouštění odpadních vod a dodržení imisních limitů v povodí Bečvy, ověřovány povodňové 
průtoky v plánovém poldru Praha-Maniny aj.  V oblasti vodohospodářského plánování byly 
řešeny dílčí problematiky Generelu vodního hospodářství ČR a zpracovány podklady pro 
operativní řízení Vltavské kaskády v průběhu hydrologického sucha. Hydrologické a hydro-
geologické průzkumné práce probíhaly pro potřeby ČEZ v lokalitách jaderných elektráren 
Temelín a Dukovany.  
 
V oddělení hydrauliky byl v roce 2016 ukončen výzkumný projekt financovaný z prostředků 
TA ČR – Zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti propustků s ohledem převádění povodňových 
průtoků. V rámci mezinárodních projektů pokračoval projekt Homogenizace časových řad, 
řešený společně s Federálním hydrologickým ústavem v Koblenzi, ČHMÚ a firmou  
Aqualogic. Z dalších mezinárodních projektů pokračoval a byl ukončen projekt COST. V roce 
2016 rovněž pokračoval výzkumný projekt financovaný GA ČR – Retenční potenciál pra-
menných oblastí.  Z hlediska fyzikálního hydraulického modelování byl dokončen rozsáhlý 
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výzkum Úprava plavební kynety pod plavebním stupněm Děčín, a to ve spolupráci s ČVUT, 
Fakultou stavební. Problematikou plavebního stupně Děčín se rovněž zabýval výzkumný 
úkol Fyzikální hydraulický modelový výzkum postupu výstavby vodního díla Děčín, který byl 
zpracován pro Ředitelství vodních cest ČR. Z pohledu nových projektů byl zahájen projekt 
Modelový výzkum č. 6963: Celková přestavba a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově, eta-
pa 0001 nová vodní linka – Model pro zjištění hydraulických veličin v Praze-Tróji. 
 
V průběhu roku 2016 byly pro oddělení hydrogeologie čtyři hlavní aktivity. První bylo zajištění 
a koordinace monitoringu podzemních vod v okolí nového jaderného zdroje Dukovany,  
v rámci kterého byly dokončeny vrty hlubokého oběhu. Na zahraničním poli v rámci Norských 
finančních mechanismů se jednotliví pracovníci oddělení podíleli na projektu AQUARIUS 
Zhodnocení možností zlepšování kvality povrchové a podzemní vody z hlediska zátěže živi-
nami a farmaky v malých povodích. V rámci roku 2016 se podařilo tento projekt rozšířit  
o celorepublikovou socioekonomickou analýzu dopadu změn čištění odpadních vod. V polo-
vině roku 2016 byl zahájen tříletý přeshraniční česko-saský projekt ResiBil financovaný  
z fondů EU, jehož cílem je optimalizace využívání společných česko-německých zdrojů pod-
zemních vod v podmínkách klimatické změny. Kromě toho se oddělení podílí na koncepční  
a metodické přípravě 3. cyklu plánů povodí, kde se v roce 2016 věnovala pozornost hlavně 
uplatňování výjimek pro nové vodohospodářské projekty a identifikace silně ovlivněných 
útvarů na základě jejich užívání a určení ekologického potenciálu. V tomto roce byla také 
dokončena hydrogeologická studie poměrů vybraných lučních rašelinišť na Jihlavsku, finan-
covaná z EHP fondů. 
 
Česká kalibrační stanice vodoměrných vrtulí (ČKSVV) je akreditovaná Českým institutem pro 
akreditaci, o. p. s., podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Posuzování shody – Všeobecné po-
žadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří. Platnost akreditace je do  
17. 7. 2020. Číslo kalibrační laboratoře je 2278. Rozsahem udělené akreditace je kalibrace 
vodoměrných vrtulí miskovitého a propelerového typu prováděné v souladu s normou ISO 
2537:2007 Hydrometry – Rotating-element current-meters a dalších vodoměrných přístrojů 
(elektromagnetických a ultrazvukových), které lze kalibrovat podle normy ISO 3455:2007 
Hydrometry – Calibration of current-meters in straight open tanks. Měřenými veličinami jsou 
rychlost proudění vody v odvozená z počtu impulzů otočného prvku vrtule (o různém stoupá-
ní k) a rychlost proudění vody v odvozená z rychlosti přímo indikované měřidlem. Rozsah 
kalibračních rychlostí je 0,02–7,00 m/s, nominální teplota pro kalibraci je v rozmezí 1–26 °C. 
Kalibrace vodoměrných vrtulí a ostatních vodoměrných přístrojů je trvalý úkol zahrnutý do 
statutární činnosti ústavu. 
 
Referenční laboratoř složek životního prostředí a odpadů VÚV TGM, v. v. i., je jedním ze 
dvou pracovišť Zkušební laboratoře technologií a složek životního prostředí VÚV TGM,  
v. v. i. (ZLVUV). ZLVUV má platné Osvědčení o správné činnosti laboratoře č. 445 vydané 
ASLAB podle normy ČSN EN ISO/IEC 17 025:2005 a je držitelem Osvědčení o akreditaci 
vydaného ČIA (zkušební laboratoř č. 1492 akreditovaná ČIA podle normy ČSN EN ISO/IEC 
17 025:2005).  
 
Referenční laboratoř složek životního prostředí a odpadů VÚV TGM, v. v. i., tvoří čtyři oddě-
lení, která jsou schopna poskytnout celou řadu běžných, ale i speciálních analýz v různých 
typech matric. 
 
V oddělení hydrochemie probíhal úkol Technologické agentury České republiky (program 
Omega) Kritéria a požadavky na způsobilost osob oprávněných ke vzorkování vod. Pro ex-
terního zákazníka PP servis, a. s., byla stanovována rezidua vybraných pesticidů v chmelo-
vých porostech, hlávkách a granulích. Vzhledem k tomu, že se v roce 2016 značně rozšířil 
počet stanovovaných analytů, byly zavedeny další metody jejich stanovení. Dále oddělení 
zajišťovalo rozbory vzorků pro ostatní řešitele z VÚV i externí zákazníky. Významným podí-
lem činností byly analýzy vybraných drog a jejich metabolitů v povrchových a komunálních 
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odpadních vodách a technická příprava ZZ v oblasti základního chemického rozboru pro 
ASLAB. Oddělení se podílelo na přípravě několika projektů do veřejných soutěží. 
 
Oddělení mikrobiologie vody řešilo dva úkoly Technologické agentury České republiky (pro-
gram Omega), a to Kvalita a hodnocení povrchových vod a Podmínky úspěšné transpozice  
a implementace systému rizikové analýzy při zásobování pitnou vodou v České republice (ve 
spolupráci se Státním zdravotním ústavem). Oddělení dále zajišťovalo rozbory vzorků pro 
ostatní řešitele z VÚV TGM i externí zákazníky. Významným podílem činností byly analýzy 
vzorků na obsah asimilovatelného organického uhlíku ve vodách z různých úpraven vod 
a technická příprava ZZ v oblasti mikrobiologie pro ASLAB. Oddělení se podílelo na přípravě 
několika projektů do veřejných soutěží. 
 
Oddělení hydrobiologie se, ve spolupráci s odborem aplikované ekologie a odborem hydrau-
liky, hydrologie a hydrogeologie, podílelo na dokončení projektů Norských fondů Monitoring 
dlouhodobých změn biologické diverzity tekoucích vod v období klimatické změny a Ochrana 
našich nejohroženějších biotopů – mokřadů a stepí. Oddělení dále zajišťovalo rozbory vzorků 
pro ostatní řešitele z VÚV TGM i externí zákazníky a technickou přípravu ZZ v oblasti hydro-
biologie pro ASLAB. 
 
Oddělení radioekologie řešilo komplexní studie zaměřené na výskyt a chování přírodních  
a umělých radionuklidů pod zdroji znečištění a v neovlivněných profilech ve vzorcích vod, 
sedimentů a srážek a dále v technologiích úpravy a čištění vod. Oddělení připravuje podkla-
dy pro hodnocení vlivu nových jaderných zdrojů na hydrosféru. Na základě smlouvy mezi 
MŽP a Státním úřadem pro jadernou bezpečnost zajišťuje ve spolupráci s podniky Povodí 
činnosti stálé složky celostátní Radiační monitorovací sítě za obvyklé a mimořádné radiační 
situace. Oddělení dále zajišťovalo rozbory vzorků pro ostatní řešitele z VÚV TGM i externí 
zákazníky. Významný podíl činností byl zaměřen na analýzy tritia a technickou přípravu ZZ  
v oblasti radiologie pro ASLAB. 
 
Mezi tradiční činnosti odboru ochrany vod a informatiky patří podpora řešení odborných 
úkolů ústavu z hlediska informatiky, a to zejména prostřednictvím vývoje a provozu  
Hydroekologického informačního systému (HEIS VÚV) a správa DIBAVOD včetně činností 
spojených s využíváním geografických informačních systémů. Mezi další činnosti patří kaž-
doroční 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 vodohospodářské 
bilance státních podniků Povodí.  
 
Odbor zajišťoval podporu výkonu státní správy v oblasti vedení vybraných evidencí  
ISVS-VODA a přípravy reportingu EK podle Rámcové směrnice pro vodní politiku EU a pod-
poru reportingu v rámci mezinárodních komisí MKOL, MKOD, MKOOpZ. Pro MŽP byly zpra-
covány podklady do Zprávy o stavu vodního hospodářství ČR. Odbor spolupracoval na pro-
jektech Postupy sestavení a ověření vodní stopy v souladu s mezinárodními standardy (KUS 
– MZe), Vyhodnocení vlivu sucha na užívání vod (MŽP) a projektu ResiBil – Bilance vodních 
zdrojů ve východní části česko-saského pohraničí a hodnocení možnosti jejich dlouhodobé-
ho užívání, podporovaného Evropským fondem pro regionální rozvoj z Programu spolupráce 
Česká republika–Svobodný stát Sasko 2014–2020. Byl dokončen projekt Zatopené kulturní  
a přírodní dědictví jižní Moravy, jehož zadavatelem bylo Ministerstvo kultury.  
 
Probíhala aktualizace ochranných pásem vodních zdrojů, reporting koupacích vod a příprava 
kartografických výstupů ve vazbě na operační program životní prostředí. Formou informační 
podpory a vývoje výpočetních a publikačních aplikací se pracovníci odboru dále významně 
podíleli například na řešení výzkumných projektů Monitoring lokalit soustavy Natura 2000 
jako nástroj pro efektivní management a ochranu autochtonních populací raků a Postupy 
sestavení a ověření vodní stopy v souladu s mezinárodními standardy a dále na řešení pro-
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blematiky vodohospodářských bilancí a současného a výhledového stavu (v povodích Vltavy 
a Ohře), na řešení dopadu sucha na užívání vod a na zpracování podpůrných vodohospo-
dářských studií souvisejících s přípravou realizace NJZ EDU. 
 
Činnost odboru technologie vody byla s účinností od 1. 1. 2016 rozšířena o problematiku 
odpadů. V této souvislosti došlo též ke změně názvu odboru na Odbor technologie vody  
a odpadů. 
 
V roce 2016 byla práce odboru zaměřena především na řešení komerčních zakázek pro vý-
robce čistíren odpadních vod, orgány státní správy, byla řešena řada zakázek menšího roz-
sahu a jeden projekt zahraniční rozvojové spolupráce.  
 
Pro podporu výkonu státní správy byly v odboru řešeny tři úkoly. První z nich se týkal zpra-
cování a verifikování údajů o komunálních zdrojích znečištění odpadních vod, druhý analýzy 
právní situace vypouštění odpadních vod z jednotné kanalizace odlehčovacími komorami  
a třetí dopadů vypouštění odpadních vod na jakost povrchových vod v době sucha. 
 
Shromážděné údaje o komunálních zdrojích znečištění odpadních vod budou sloužit pro in-
formování Evropské komise o stavu čištění komunálních a odpadních vod z aglomerací nad 
2 000 EO podle článků 15 a 17 směrnice rady č. 91/271/EHS o čištění městských odpadních 
vod.  
 
V průběhu analýzy právní situace vypouštění odpadních vod z jednotné kanalizace odlehčo-
vacími komorami došlo ke změně návrhu novely vodního zákona tak, že nově nebude jeho 
součástí zamýšlené zmocnění k úpravě provozu odlehčovacích komor, ale věc bude řešena 
novelizací prováděcí vyhlášky k zákonu vodovodů a kanalizací, která přísluší Ministerstvu 
zemědělství. Z tohoto důvodu byly zpracovány připomínky k návrhu normy ČSN 75 6262 
Dešťové oddělovače, resp. Odlehčovací komory. 
 
Dílčí úkol zakázky Činnosti k podpoře výkonu státní správy v problematice SUCHO v roce 
2016 se věnoval vyhodnocení dopadů vypouštění odpadních vod na jakost povrchových vod 
v době sucha. 
 
Jednou z větších zakázek bylo vypracování expertních a technických podkladů pro přípravu 
návrhů tří prováděcích předpisů k novému zákonu o odpadech pro odbor odpadů MŽP. Po-
mocí prováděcích předpisů má být splněn jeden z hlavních záměrů nového zákona o odpa-
dech, a to omezení skládkování odpadů a zvýšení jejich recyklace na úroveň úspěšných zá-
padních států Evropské unie. První prováděcí předpis se týkal nastavení kritérií a podmínek 
upřesňujících, které vybrané druhy odpadů (odpady z plastů, papíru a sádry) přestanou být 
odpadem a půjde s nimi nakládat jako se surovinou. Cílem druhého předpisu je definování 
kritérií a podmínek tak, aby na palivo vyrobené z odpadu bylo nahlíženo jako na výrobek, tj. 
pozbylo status odpadu. Poslední prováděcí předpis stanovoval kritéria upřesňující, kdy je 
možné vytěženou zeminu a asfaltové desky vzniklé stavební činností považovat za vedlejší 
produkt. 
 
Z menších zakázek je možné zmínit odborná stanoviska, např. posudek pro Policii ČR, po-
souzení kapacity ČOV pro město Dobřichovice, posouzení funkčnosti domovní ČOV, posou-
zení příčin vývěru vody na pozemku či posouzení vlivu doplňků v domovních čistírnách od-
padních vod. Současně se pracovníci odboru účastnili řešení celé řady výzkumných úkolů, 
které však nebyly v gesci odboru (především úkoly financované z Norských fondů). 
 
Řešený projekt zahraniční rozvojové spolupráce pro Českou rozvojovou agenturu se zabývá 
některými aspekty implementace směrnice 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod  
v podmínkách Moldavska. Úkolem projektu je pomoc při vymezení aglomerací a citlivých 
oblastí podle směrnice v Moldavsku a školení ke zvýšení odborných znalostí o problematice 
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směrnice a čištění odpadních vod vůbec. V roce 2016 byly zahájeny práce studijním poby-
tem pracovníků moldavského Ministerstva životního prostředí a Státní ekologické inspekce  
v ČR a sběrem dat v Moldavsku. Konečné návrhy vymezení aglomerací a citlivých oblastí 
mají být zpracovány v roce 2018. 
 
V roce 2016 pokračovala práce Zkušební laboratoře technologií a složek životního prostředí 
VÚV TGM, v. v. i., 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 (součásti zkušební laboratoře) bylo  
v roce 2016 dokončeno akreditované zkoušení tří domovních ČOV podle normy ČSN EN 
12566-3+A2, na jedné čistírně odpadních vod akreditovaná zkouška stále probíhá. U jedné 
ČOV (systém septik, filtr) bylo zahájeno zkoušení v neakreditovaném režimu. Další čistírna 
odpadních vod byla koncem roku 2016 přivezena k testování podle požadavků zákazníka. 
 
V roce 2016 byl uspořádán Kurz vzorkování pro pracovníky vodohospodářských a kontrol-
ních laboratoří, do kterého se přihlásilo celkem dvacet účastníků, všichni kurz úspěšně ab-
solvovali. 
 
V neposlední řadě byly též pracovníky odboru v roce 2016 zpracovávány připomínky k legis-
lativním návrhům vodního zákona, zákona o odpadech, obalech a jejich prováděcích předpi-
sů. 
 
Brněnská pobočka byla v roce 2016 významně zaměřena na problematiku hydrologických 
extrémů – povodní a sucha.  Druhým rokem pokračovalo řešení dvou projektů financovaných 
Ministerstvem zemědělství (program KUS). V projektu s názvem Nové postupy optimalizace 
systémů integrované ochrany území v kontextu jejich ekonomické udržitelnosti bylo navrženo 
variantní řešení systému opatření na ochranu před povodněmi a erozními jevy v ploše povo-
dí Husího potoka. Ve spolupráci s firmou VARS BRNO a. s. (hlavní řešitel), a Stavební fakul-
tou VUT v Brně bylo v projektu s názvem Systém řízení monitoringu a údržby VH infrastruk-
tury dokončeno shromáždění projektových dokumentací vybraných pilotních lokalit a zaháje-
na jejich digitalizace. 
 
V rámci podpory činnosti MŽP byly v březnu 2016 zpracovány a odeslány datové sady s in-
formacemi o způsobu plnění povinností vyplývajících z požadavků směrnice EU 2007/60/ES 
(výsledky sestavení plánů pro zvládání povodňových rizik). Ve vazbě na jasné úkoly vyplýva-
jící z uvedené směrnice byly provedeny výpočty k aktualizaci předběžného vyhodnocení po-
vodňových rizik v ČR. Výsledky byly prezentovány Pracovnímu výboru pro implementaci. 
 
V květnu 2016 proběhla závěrečná konference, na které byly prezentovány výsledky projektu 
Komplexní plánovací, monitorovací, informační a vzdělávací nástroje pro adaptaci území na 
dopady klimatické změny s hlavním zřetelem na zemědělské a lesnické hospodaření v kraji-
ně. 
 
V druhé polovině roku byla pozornost věnována tématu sucho. Pro potřeby Ministerstva ži-
votního prostředí byl posuzován potenciál aplikace přírodě blízkých opatření pro zadržení 
vody v krajině a zlepšení ekologického stavu vodních útvarů. 
 
V roce 2016 bylo v rámci výzvy Ministerstva kultury ČR NAKI II zahájeno řešení výzkumného 
projektu, který je koordinován oddělením ochrany jakosti vod, zaměřeného na komplexní 
teoretické a praktické zpracování problematiky kvality prostředí vodních prvků kulturních pa-
mátek a historických sídel v kontextu památkové péče s ohledem na posouzení vlivu mož-
ných změn klimatu. Problematika je řešena za přispění odborníků z dalších institucí (Národní 
památkový ústav, Ústav biologie obratlovců Akademie věd ČR). 
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Odborní pracovníci pobočky také zajišťovali plnění úkolů, které vyplynuly ze závěrů jednání  
v komisích zaměřených na spolupráci o hraničních vodách se Slovenskou republikou  
a Rakouskem. V rámci Česko-slovenské komise pro hraniční vody byly zabezpečeny úkoly 
skupiny pro Ochranu vod, spočívající především v hodnocení výsledků monitoringu povrcho-
vých vod na hraničních vodních tocích a v prevenci činností předcházející mimořádnému 
zhoršení kvality vod. V rámci odborné podpory účasti ČR v Mezinárodní komisi pro ochranu 
Dunaje byla činnost zaměřena na požadavky k vypracování podkladů potřebných pro klíčové 
expertní skupiny (P&M, MA, Nutrients). 
 
Významným pro brněnské pracoviště v roce 2016 byl také projekt Monitoring dlouhodobých 
změn biologické diverzity tekoucích vod v období klimatické změny: návrh, realizace a im-
plementace do veřejného informačního systému ARROW, jehož cílem je rozšíření stávající-
ho systému monitoringu povrchových vod a souvisejícího veřejného informačního systému  
o modul sledování dlouhodobých změn diverzity významných složek bioty povrchových te-
koucích vod (fytobentos, makrofyta, makrozoobentos, ryby). V rámci prací byly dokončeny 
analýzy vzorků bioty a provedeny doplňkové odběry vod a bioty včetně analýz, bylo prove-
deno hydromorfologické mapování a hodnocení profilů monitorovací sítě a analýzy dat. Nově 
zjištěné údaje o druhovém složení byly porovnány s údaji ze starších výzkumů uskutečně-
ných na stejných lokalitách v 90. letech 20. století a v minulé dekádě.  
 
Cílem zajímavého projektu Monitoring vlivů dálnice D4 a rychlostní silnice R7 na životní pro-
středí – monitoring biologických prvků kvality povrchových vod před výstavbou bylo získání 
podkladové sady dat, která bude sloužit pro monitoring vlivů výstavby a provozu na komuni-
kacích v bezprostředním okolí Bratislavy. V roce 2016 bylo sledováno celkem osmnáct loka-
lit, na kterých bylo provedeno sledování vodních makrofyt a kde byly odebrány a zpracovány 
vzorky bentických bezobratlých, bentických rozsivek a fytoplanktonu.  
 
Komerční aktivity pracoviště byly v roce 2016 orientovány na poradenství v oblasti využití 
umělých mokřadů a extenzivních technologií čištění vod (kořenové čistírny odpadních vod, 
zemní filtry, stabilizační nádrže pro čištění a dočištění odpadních vod), provozu těchto čistí-
ren odpadních vod a dopadu vypouštěných vod na jakost vod v recipientech pro zastupitel-
stva obcí, nevládní organizace, projekční společnosti a veřejnost. Laboratoře hydrochemie  
a mikrobiologie v Brně zajišťovaly analýzy vzorků pro zakázku Monitoring řeky Jihlavy v okolí 
Jaderné elektrárny Dukovany a na zakázce Jungbunzlauer AG, kde byly prováděny analýzy 
hraničních tekoucích vod ve spolupráci s partnery z Rakouska. 
 
V rámci udržitelnosti projektů z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
(OP VK) a projektu ProFor z výzvy Interreg Česká republika–Rakousko řešených v předcho-
zích letech brněnskou pobočkou pokračovala v roce 2016 spolupráce s bývalými partnery 
(zejména Mendelova univerzita). 
 
Odborná náplň ostravské pobočky je dlouhodobě zaměřena především na sledování  
a hodnocení fyzikálně-chemických a biologických charakteristik procesů probíhajících v hyd-
rosféře s cílem zajistit její ochranu. Činnost pobočky byla také v roce 2016 soustředěna na 
účast ve veřejných soutěžích v oblasti výzkumné činnosti týkající se ochrany vod, stavu  
a změn vodních ekosystémů i v oblastech jiných činností. Spektrum projektů je díky tomu 
značně různorodé a je dáno požadavky zadavatelů (TA ČR, Ministerstva vnitra, Ministerstva 
zemědělství, Ministerstva kultury a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy). 
 
V roce 2016 se pracovníci pobočky podíleli na řešení dílčích částí projektů zajišťovaných 
jinými sekcemi ústavu, které budou ukončeny v příštím roce – Kritika a hodnocení povrcho-
vých vod (TA ČR, program OMEGA). Pokračovala spolupráce na řešení projektu Monitoring 
lokalit soustavy Natura 2000 jako nástroj pro efektivní management a ochranu autochtonních 
populací raků. Dlouhodobě jsou zajišťovány úkoly pro podporu státní správy v oblastech 
vodního a odpadového hospodářství podle potřeby zřizovatele MŽP. 
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V rámci činností podporujících výkon státní správy se pracovníci pobočky podíleli na přípravě 
podkladů pro aktualizaci Rámcového programu monitoringu, a to zejména vzhledem k no-
vým požadavkům a podnětům ze strany evropských předpisů. Současně byly plněny úkoly, 
které vyplynuly ze závěrů jednání v komisích zaměřených na spolupráci na hraničních vo-
dách s Polskem. V rámci odborné podpory účasti České republiky v Mezinárodní komisi pro 
ochranu řeky Odry před znečištěním byla činnost odborných pracovníků pobočky v roce 
2016 zaměřena na požadavky k vypracování podkladů potřebných pro pracovní skupiny  
G1 – Řídící skupina WFD, GM – Monitoring, GP – Plánování a G3 – Havárie. Dále byla 
zpracovávána problematika návrhů novelizace legislativních předpisů a prováděcích meto-
dických pokynů v rámci oblasti vodního hospodářství, zejména k aktuální verzi nařízení vlády  
č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a od-
padních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do 
kanalizací a o citlivých oblastech. Samostatně byly zpracovány podklady pro návrh noveliza-
ce vodního zákona a jeho prováděcího předpisu v problematice ochranných pásem vodních 
zdrojů. V rámci úkolu odborné podpory monitoringu a hodnocení stavu povrchových a pod-
zemních vod byl zpracován první návrh metodického postupu pro vyhodnocení dlouhodo-
bých trendů koncentrací prioritních látek v sedimentech. Rovněž byly zpracovány podklady  
v rámci komplexní datové základny skutečného vypouštění emisí do vodního prostředí 
v České republice.  
 
Důležitou částí odborných aktivit pracovníků ostravské pobočky byla spolupráce na řešení 
projektu Sestavení a návrh koncepce ochrany před následky sucha na území ČR s využitím 
realizovaných opatření, který byl řešen v rámci úkolů a činností k podpoře výkonu státní 
správy v oblasti vodního hospodářství pro resort MŽP.  
 
Z komerčních aktivit se činnost soustředila zejména na zpracování odborných posudků sta-
vebních záměrů pro různé kategorie staveb v rámci budování nové dopravní infrastruktury  
z hlediska uplatnění požadavků čl. 4.7 Rámcové směrnice 2000/60/ES o vodní politice, 
zejména pro Ředitelství vodních cest ČR, Ředitelství silnic a dálnic ČR a Správu železniční 
dopravní cesty. 
 
V červenci získaly laboratorní oddělení hydrochemie a hydrobiologie Osvědčení o akreditaci 
od společnosti ČIA, o. p. s., a statut Zkušební laboratoře hydrochemických a hydrobiologic-
kých analýz VÚV TGM, v. v. i., pobočka Ostrava (č. 1702). Rozsah udělené akreditace po-
krývá chemické a biologické zkoušky vod, vodných výluhů odpadů, sedimentů, plavenin, ze-
min, kalů, včetně vzorkování povrchových a odpadních vod. Současně v lednu byla rovněž 
pro laboratorní oddělení úspěšně prodloužena platnost Osvědčení o správné činnosti labora-
toře (č. 436) od společnosti ASLAB. 
 
V roce 2016 bylo v odboru aplikované ekologie řešeno několik výzkumných projektů pod-
porovaných Technologickou agenturou ČR. Jedním z nich byl projekt, jehož cílem bylo vyvi-
nout softwarové nástroje pro hodnocení hydromorfologických úprav toků ve vazbě na biolo-
gické složky vodních ekosystémů. Pro tyto účely bylo provedeno vzorkování makrozooben-
tosu a populací ryb a výsledky analýz ve vazbě na jednotlivé zkoumané habitaty byly imple-
mentovány do vyvíjeného modelovacího prostředí. Další z projektů se věnoval kvalitě rybího 
masa z volných vod s ohledem na jejich zatížení látkami ohrožujícími lidské zdraví. Posled-
ním řešeným projektem byl projekt na tvorbu metodických dokumentů pro podporu ochrany 
perlorodky říční a zajištění vhodných podmínek pro její rozmnožování a přežívání na vybra-
ných lokalitách. 
 
V roce 2016 pokračoval projekt, který se věnuje tématu vodní stopy. V rámci projektu byly 
provedeny pilotní studie v několika obchodních společnostech s cílem zpracovat konkrétní 
studie vodní stopy. Současně byly prováděny testovací a ověřovací práce charakterizačních 
modelů pro dostupnost vody a možnosti využití lokálních dat v globálních modelech. 
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V roce 2016 byly také řešeny tři projekty z fondů EHP, přičemž dva z nich byly v tomto roce 
ukončeny. První z projektů se věnoval monitoringu a výzkumu populací ohrožených druhů 
raků. Kromě výzkumných prací v terénu se uskutečnila řada popularizačních akcí pro odbor-
nou i laickou veřejnost. Proběhly rovněž návštěvy spolupracujících odborníků z České repub-
liky a Norska. Druhý projekt se zaměřil na provedení základního chemického monitoringu 
biotopu perlorodky říční v EVL Horní Malše a jeho výsledky se staly významným podkladem 
pro realizaci části Záchranného programu perlorodky říční (Margaritifera margaritifera)  
v České republice. Poslední projekt se zabýval problematikou fragmentace říční sítě, která 
omezuje obousměrnou migraci ryb a zaměřuje se na nalezení vhodných pilotních projektů 
pro zprůchodnění vybraných překážek v územích s prioritním zájmem ochrany přírody v me-
zinárodním i národním měřítku. 
 
Kromě výzkumných projektů se řešitelé v odboru podíleli i na řešení řady zakázek zaměře-
ných na problematiku vody v řadě jejích aspektů. V rámci zakázky pro státní podnik Povodí 
Vltavy byl proveden rozsáhlý průzkum nakládání s odpadními vodami včetně odběru vzorků 
odpadních vod pro stanovení forem fosforu v téměř 380 částech obcí v povodí vodárenské 
nádrže Švihov na Želivce. Vyhodnocená data byla zpracována formou geografických vrstev 
a podrobných textových zpráv. V rámci dlouhodobé spolupráce s NP Šumava byl v roce 
2016 prováděn monitoring společenstva makrofyt Teplé Vltavy ohroženého splouváním. Po-
dobný projekt byl řešen i s podporou MŽP na Jizeře a Ploučnici. Několik menších projektů 
bylo zaměřeno na monitoring lokalit s výskytem chráněných a ohrožených druhů vodních 
organismů ze soustavy Natura 2000. 
  
Řešeny byly také zakázky zaměřené na hydraulický a biologický monitoring splavněných 
částí řek s cílem zhodnotit možnosti a omezení poproudové i protiproudové migrace ryb.  
 
Významná zakázka byla řešena také v lokalitě Dukovany, kde byly zhodnoceny možnosti 
odběry vody pro plánovaný nový jaderný zdroj a kde byly hodnoceny jeho očekávané efekty 
na množství a jakost vody v řece Jihlavě. 
 
Jako součást VÚV TGM, v. v. i., působí také ASLAB – Středisko pro posuzování způsobi-
losti laboratoří, které je oprávněno podle platného pověření Ministerstva životního prostředí 
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 17 025, 
- vykonávat činnost Národního inspekčního orgánu správné laboratorní praxe pro oblast 

chemických látek a chemických přípravků podle zákona č. 350/2011 Sb. a vyhlášky 
č. 163/2012 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. Počet zúčastněných  
laboratoří z České a Slovenské republiky v programech ZZ pořádaných ASLAB v roce 2016 
činil 257. V oblasti chemie a radiologie se šesti projektů ZZ zúčastnilo 224 laboratoří, 
v oblasti biologie se tří projektů zúčastnilo 33 laboratoří.  
 
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 vyplý-
vajících z nové či upravované legislativy a jejich další ověřování. 
 
ASLAB v roce 2016 udělil osmi nově posouzeným laboratořím Osvědčení o správné činnosti 
laboratoře, přičemž k 31. 12. 2016 bylo v platnosti celkem 49 těchto osvědčení. V oblasti 
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správné laboratorní praxe kontroloval ASLAB k 31. 12. 2016 celkem osm testovacích zaříze-
ní. 
 
Kromě povinností ukládaných statutem spolupůsobili pracovníci ASLAB v oblasti tvorby  
legislativních dokumentů MŽP, technických norem a dokumentů týkajících se posuzování 
laboratoří, vše s cílem podpory činnosti státní správy, zhodnocení informací vytvářených čin-
ností ASLAB a přenášení informací vytvářených jinde do činnosti ASLAB. O všech činnos-
tech ASLAB jsou vydávány zprávy, které jsou uloženy v archivu. 
 
V rámci další a jiné činnosti tvořila v roce 2016 nezanedbatelnou část náplně ústavu (celkem 
35 dílčích úkolů) podpora výkonu státní správy a řešení úkolů v rámci kompetencí Minis-
terstva životního prostředí. Největší pozornost je dlouhodobě zaměřena na odbornou podpo-
ru v rámci implementace a reportingu vybraných směrnic EU a mezinárodní spolupráce  
v oblasti vod a dále na informační a odbornou podporu MŽP jako ústředního vodoprávního 
úřadu. V roce 2016 byla značná část prací věnována problematice sucha a umělé řízené 
infiltrace. 
 
Mezinárodní spolupráce probíhala jak v rámci mezinárodních komisí na ochranu vod, tak na 
hraničních vodách. Probíhaly tyto činnosti: 
 

- podpora účasti ČR v aktivitách Mezinárodní komise pro ochranu Labe (MKOL), Mezi-
národní komise pro ochranu Dunaje (MKOD) a Mezinárodní komise pro ochranu Odry 
před znečištěním (MKOOpZ), 

- odborná podpora expertních skupin zřízených v rámci Evropské komise, 
- podpora účasti ČR v aktivitách Stálého výboru Sasko a Stálého výboru Bavorsko 

Česko-německé komise pro hraniční vody, 
- spolupráce na hraničních vodách se Slovenskem, Rakouskem a Polskem. 

 
Okruh správy a provozu evidencí v rámci ISVS a souhrnných informací v oblasti vodního 
hospodářství je zaměřen zejména na vytváření vybraných odborných podkladů pro potřeby 
Ministerstva životního prostředí, které je nutné shromažďovat a zpracovávat s ohledem na 
požadavky stanovené § 108 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpi-
sů (vodní zákon), v platném znění. Jedná se zejména o podklady nutné k zajištění úlohy  
Ministerstva životního prostředí jako ústředního vodoprávního úřadu. Jsou to: 
 

- sběr dat pro evidenci v gesci MŽP podle příslušného § 21 vodního zákona, 
- zpracování podkladů pro souhrnnou vodní bilanci podle § 22 vodního zákona, 
- zpracování souhrnných informací o vodách České republiky, 
- poskytování webových služeb pro informování veřejnosti o jednotlivých aktivitách ve 

dvojjazyčné verzi, včetně zpracování odborných textů umístěných na web, 
- návrh realizace a informační podpora systému pro správu, aktualizaci a sdílení dat  

z ochranných pásem vodních zdrojů (OPVZ), 
- zpracování a aktualizace metadat vzhledem k požadavkům směrnice INSPIRE, 
- správa a provoz registrů komunálních a průmyslových zdrojů znečištění a projektů  

v oblasti ochrany vod. 
 
Odborná podpora vykazování (reportingu) pro EU a podpora implementace evropské legisla-
tivy v oblasti ochrany vod v roce 2016 zahrnovala shromažďování a zpracování podkladů 
relevantních pro ČR vzhledem k plnění ustanovení příslušných směrnic EU a jejich noveliza-
cí, včetně návrhu transpozice do národních předpisů, přičemž se jedná zejména o tyto směr-
nice – 2000/60/ES (Rámcová směrnice), 2006/7/ES (koupací vody), 2006/44/ES (povrchové 
vody vyžadující ochranu nebo zlepšení pro podporu života ryb),  2006/11/ES (nebezpečné 
látky), 2007/60/ES (povodně), 91/271/EHS (čištění městských odpadních vod), 91/676/EHS 
(ochrana vod před znečišťováním způsobeném dusičnany ze zemědělských zdrojů), 
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2008/105/ES (normy environmentální kvality), 2009/90/ES (technické specifikace chemické 
analýzy a monitorování stavu vod).  
 
Informační a odborná podpora v oblasti ochrany vod nad rámec předchozích okruhů se týka-
la zpracování informačních a odborných podkladů aplikace stanovení emisních limitů, Infor-
mační podpory pro zpracování rizik hodnocení ekologické újmy, průběžné metodické a od-
borné podpory procesu plánování v oblasti vod a systému sledování a hodnocení stavu vod 
v ČR podle příslušných ustanovení vodního zákona, vytváření odborných podkladů pro po-
třeby Ministerstva životního prostředí, které je nutné shromažďovat a zpracovávat s ohledem 
na požadavky směrnice 2007/60/ES o vyhodnocení a zvládání povodňových rizik v oblasti 
povodňových škod a nákladů na realizaci příslušných opatření k jejich minimalizaci a odbor-
né podpory účasti zástupců ČR v rámci pracovních skupin EK pro zajištění interkalibrace 
metod a postupů hodnocení biologických složek ekologického stavu. 
 
V rámci činností vedoucích k podpoře výkonu státní správy v problematice sucha v roce 
2016 vláda ČR v roce 2015 schválila materiál Příprava realizace opatření pro zmírnění nega-
tivních dopadů sucha a nedostatku vody, který obsahuje návrh souboru opatření vedoucích  
k minimalizaci dopadů sucha na území ČR (usnesení vlády č. 620/2015) s plněním úkolů 
jednotlivých opatření na období 2015–2018. V tomto ohledu je nezbytné průběžně připravo-
vat zejména návrhy řešení dílčích úkolů, za které je zodpovědný OOV MŽP a reagovat na 
podněty k řešení jiných subjektů.  
 
Výstupem roku 2016 je odborná zpráva zahrnující body: 
 

- analýza dostupných podkladů a zhodnocení současného stavu a úrovně řešení, 
- formulace odborných a metodických závěrů (dostupných v návaznosti na uskutečně-

né výzkumy a doposud řešené projekty) využitelných pro připravovanou vládní kon-
cepci řešení dopadů sucha na území ČR, včetně formulace existujících neznalostí  
a nejistot, 

- doporučení dalšího postupu do budoucna za účelem zajištění komplexního řešení 
problematik a odstranění zjištěných neznalostí a nejistot. 
 

Usnesení vlády č. 620/2015 rovněž nařizuje připravit do 30. června 2017 návrh koncepce 
ochrany před následky sucha pro území České republiky. VÚV TGM vykonával v roce 2016 
činnosti vedoucí přímo k naplnění této koncepce.  
 
Předmětem řešení problematiky řízené umělé infiltrace byla v roce 2016 realizace úvodní 
etapy projektu. Tato úvodní etapa vycházela ze studie VÚV TGM Zpracování metodiky pro 
posuzování problematiky umělé infiltrace v ČR (Hrkal et al., 2010) financovaná z Operačního 
programu Životního prostředí. V souladu se schválenou metodikou prací byly realizovány 
čtyři primární aktivity, které položí základ následné aplikace různých technologických postu-
pů. 
 
Na šesti pilotních lokalitách (Meziboří, Holedeč, Kluk, Majdaléna, Kroměříž a Lednice) byly 
realizovány tyto aktivity: 
 

- podrobné administrativní šetření za účelem nalezení vhodných katastrálních území – 
na nich bude zajištěn souhlas majitele pozemku s následnými technickými pracemi  
a bude vyloučen střet zájmů (existence sítí), výstupem této etapy je administrativní 
připravenost pozemků pro následný soubor technických prací; 

- založení účelového monitoringu klimatických dat a sestavení klimatických scénářů 
pro každou pilotní lokalitu; 

- na základě získaných archivních dat – dlouhodobých časových řad srážek, teplot  
a průtoků a vlastních terénních měření (hydrometrování, termometrie) byl na každé 
lokalitě sestaven hydrologický bilanční model; 
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- všechny pilotní lokality byly zhodnoceny vzájemně se doplňujícím souborem geofyzi-
kálních metod, které poskytnou informace o úložných poměrech mělkého kvartérního 
kolektoru, tyto informace poslouží jako podklad pro návrh vrtných a dalších technic-
kých prací. 

 
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i., se v rámci svých činností zúčast-
ňuje 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 2016 VÚV TGM, v. v. i., zúčastnil veřejných soutěží a programů od 
osmi poskytovatelů podpory, s celkovým počtem 39 navržených projektů. V konečném po-
souzení získal ústav 12 projektů (30,7% úspěšnost). 
 
V roce 2016 bylo na internetu vyhledáno celkem 109 obchodních příležitostí. Jednalo se  
o obchodní zakázky zjištěné na základě vyhlášení soutěží nebo výzev na veřejné zakázky. 
Po přezkoumání bylo vypracováno 25 nabídek a z toho bylo získáno 9 nových zakázek. Mi-
mo vyhledané obchodní příležitosti specializovaným oddělením projednávali vedoucí řešitelé 
osobně se zákazníky možnost získání dalších veřejných zakázek z přímé nabídky. 
 
 

4.1  Hlavní činnost 
 
4.1.1  Publikace v periodikách  
 
V roce 2016 byli pracovníci ústavu autory nebo spoluautory 44 příspěvků v odborných časo-
pisech, z nichž naprostá většina patřila mezi časopisy recenzované. Tři příspěvky byly publi-
kovány v časopisech s impakt faktorem (Soil and Water Research, Climate Research, Envi-
ronmental Science and Pollution Research).  
 
4.1.2  Odborné publikace  
 
Výzkumný ústav vodohospodářský vydal v roce 2016 odborné monografie: Ansorge, L. aj.: 
Projekt QJ1520322 Postupy sestavení a ověření stopy v souladu s mezinárodními standar-
dy, Hanslík, E. aj.: Behaviour of selected radiological, biological and physico-chemical indica-
tors of the hydrosphere and their changes related to the operation of the Nuclear Power 
Plant Temelín, Mlejnková, H. aj.: Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy. Katalog 
výstavy, Mlejnková, H. aj.: Zatopení kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy. 
 
4.1.3  Výsledky s právní ochranou a technicky realizované výsledky 

V roce 2016 vznikla řada technicky realizovaných výsledků výzkumu. Patent byl například 
udělen pasivnímu časově integrujícímu vzorkovači vody a nerozpuštěných látek – vynález se 
týká odběru reprezentativních vzorků vody a nerozpuštěných látek či látek na ně navázaných 
z malých a středních toků během period zvýšeného průtoku.  
 
Dále bylo registrováno 14 užitých vzorů – v rámci výzkumu optimalizace a zvýšení účinnosti 
čištění odpadních vod vznikla bubnová pračka filtračních materiálů; dále v rámci stejného 
projektu vznikl semikontinuální uzavřený aerobní bioreaktor pro kultivaci vybraných bakteri-
álně-enzymických preparátů s cílem aplikace na podporu procesů čištění odpadních vod; 
pulzní regulační vypouštěcí uzávěr umožňuje prázdnění kořenových filtrů v předem určených 
pulzech, výhodou je kompaktnější tvar a při použití odpadá nutnost použití závěsných plová-
ků apod.; kompaktní zařízení k předčištění odpadní vody – řešení zvyšuje separaci neroz-
puštěných látek a také intenzifikuje snížení organického znečištění působením aerobních 
bakterií; plovoucí mísicí a aerační zařízení – tento ostrov je určen pro zlepšení podmínek pro 
čistící procesy v biologických nádržích, tzn. omezení zonace vody a rozvrstvení vody podle 
teploty, provzdušnění vody atd.; propustek čtvercového průřezu se svislým vtokovým čelem 
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je představitelem konstrukčního řešení propustků pod dopravními komunikacemi; přírodě 
blízký polopropustný výhon říčního břehu a přírodě blízký nepropustný výhon říčního břehu 
jsou navrženy pro ochranu břehů a tvarování koryta při přírodě blízkých úpravách a revitali-
zacích vodních toků; pro tvarování koryta je navržen také přírodě blízký polopropustný rozrá-
žeč říčního proudu; propustek kruhového průřezu se svislým vtokovým čelem je typickým 
představitelem konstrukčního řešení propustků pod dopravními komunikacemi a jeden 
z důležitých faktorů pro převedení povodňového průtoku; v rámci projektu pro zvýšení bez-
pečnosti a spolehlivosti propustků s ohledem na převádění povodňových průtoků byly vytvo-
řeny čtyři užitné vzory – ochranné zařízení propustku v korytu bez trvalého průtoku, ochran-
né zařízení propustku v korytu s trvalým slabým průtokem, ochranné zařízení propustku  
v korytu s trvalým silným průtokem, ochranné zařízení propustku v inundačním území. 
 
4.1.4  Mezinárodní spolupráce ve výzkumu 

V rámci mezinárodní spolupráce je řešen např. projekt IHA UNESCO: FRIEND (Flow Regime 
from International and Network Data), dále výzkumníci pracovali na projektu financovaném 
Norskými fondy, a to na projektu AQUARIUS – Zhodnocení možností zlepšování kvality po-
vrchové a podzemní vody z hlediska zátěže živinami a farmaky v malých povodích. V rámci 
česko-saského přeshraničního projektu je řešena Ochrana našich nejohroženějších biotopů 
– mokřadů a stepí. Mezinárodně řešen je projekt rozvojové pomoci v Moldavsku Harmoniza-
ce legislativy se směrnicí EU pro správu odpadních vod.  

Z dalších úkolů je možno jmenovat Monitoring lokalit soustavy Natura 2000 jako nástroj pro 
efektivní management a ochranu autochtonních populací raků či spolupráci s univerzitou 
Koblenz-Landau týkající se fauny podzemních vod.  

Dále lze uvést např. spolupráci s Federálním hydrologickým ústavem v Koblenzi při homo-
genizaci časových řad pro vybrané profily na Labi.  
 
4.1.5  Prezentace na mezinárodních setkáních odborníků 

Zaměstnanci ústavu se zapojili i do výměny zkušeností na mezinárodním poli. Podíleli se 
např. na uspořádání a vedení mezinárodního workshopu Proceedings of the workshop 
Assessment the Safety of Uranium Mining and Milling Facilites (Shijiazhuang, Čína).  

Dále se zúčastnili 9 mezinárodních konferencí a přednesli 26 příspěvků formou přednášek, 
příspěvků ve sborníku či plakátových sdělení. Mezi významné konference patřily např.  
43. Hydrogeologický kongres Mezinárodní asociace hydrogeologů (IAH) (Montpellier, Fran-
cie), 2nd EWaS International Conference: Efficient & Sustainable Water Systems Ma-
nagement toward Worth Living Development (Chania, Řecko), 5th International Conference 
and Exhibition on Occupational Health & Safety (Dallas, USA), 2nd Central European Sympo-
sium for Aquatic Macroinvertebrate Research (CESAMIR) (Pécs, Maďarsko), 11th Conferen-
ce on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems (SDEWES) 
(Lisabon, Portugalsko) a další. 
 
4.1.6  Významná tuzemská setkání odborníků 

V roce 2016 zaměstnanci VÚV TGM, v. v. i., organizovali nebo spolupracovali na přípravě 
více než třiceti konferencí, seminářů či workshopů.  

Lze uvést např. Národní dialog o vodě, odborný seminář se společností GEOtest, a. s., pro 
potenciální uživatele výsledků projektu Zajištění jakosti pitné vody při zásobování obyvatel-
stva malých obcí z místních vodních zdrojů, konference Radionuklidy a ionizující záření ve 
vodním hospodářství, XXIV. konzultační dny pro pracovníky vodohospodářských radiologic-
kých laboratoří, odborný seminář pro pracovníky státních podniků Povodí k přípravě noveli-
zované normy ČSN 75 7221 Kvalita vod – Klasifikace povrchových vod, uspořádání výstavy 
Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy, Seminář k zprůchodnění migračních pře-
kážek ve vodních tocích, kurzy vzorkování pro pracovníky vodohospodářských a kontrolních 
laboratoří, přednášková akce s tématikou výskytu raků a jejich ochrany a další. 
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Na 23 tuzemských konferencích a seminářích – např. Seminář Adolfa Patery, konference  
Voda v krajině, Rybníky 2016, Podzemní vody ve vodárenské praxi, Seminář o klimatických 
změnách s vazbou na Rakovnicko, Analytická toxikologie, Vodní toky 2016, Vodárenská bio-
logie 2016, Pitná voda, XV. Česká rybářská a ichtyologická konference a na mnoha dalších 
prezentovali pracovníci VÚV TGM, v. v. i., 39 příspěvků formou přednášek, prezentací či 
plakátových 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 2016 příprava metodických pokynů, 
právních předpisů a spolupráce při normalizaci.  

V oblasti metodických dokumentů a právních předpisů pracovníci ústavu zpracovali podklady 
pro nařízení vlády č. 235/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stano-
vení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů. 

Studie účelnosti vymezení mísicích zón podle § 6 vyhlášky č. 98/2011 Sb. v podmínkách 
České republiky obsahuje aktualizace rozsahu lokalit, kde by bylo účelné vymezit mísicí zóny 
na základě výsledků hodnocení chemického stavu útvarů povrchových vod v rámci 2. plánů 
povodí. 

V rámci úkolu odborné podpory legislativních předpisů v rámci vodního hospodářství byl vy-
tvořen výstup Odvození norem environmentální kvality pro vybrané specifické znečišťující 
látky: benzo(a)anthracen, bisfenol A, fenanthren, glyfosát, kyselinu aminomethylfosfonovou, 
kyselinu ethylendiamintetraoctovou, kyselinu 2-[Bis(karboxymethyl)amino]octovou, metazac. 

Byla zpracována Zpráva České republiky o stavu a směrech vývoje vodního prostředí a ze-
mědělských postupů podle článku 10 a přílohy V směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod 
před znečištěním způsobeným dusičnany ze zemědělských zdrojů. 

Dále výzkumní pracovníci připravili čtyři metodiky. Šlo např. o Metodiku stanovení hodnot 
minimálních zůstatkových průtoků jako podklad pro nařízení vlády, Metodiku pro zpracování 
návrhů záplavových území apod.  

Pracovníci instituce spolupracovali také na zpracování návrhu ČSN 75 7613 Kvalita vod – 
Stanovení celkové objemové aktivity alfa rychlou metodou. 

V rámci spolupráce s TNK bylo posouzeno 17 norem. 
 
4.2.2  Poradenská a expertní činnost, podpora státní správy 

Posudková a poradenská činnost je významnou formou přímého uplatnění výsledků výzku-
mu. V roce 2016 byly vypracovány posudky pro Ministerstvo dopravy, Ředitelství vodních 
cest ČR, Správu železniční dopravní cesty, Ředitelství silnic a dálnic ČR či pro Policii ČR. 
Byly zpracovány posudky týkající se posouzení záměru ve vztahu čl. 4 odst. 7 Směrnice Ev-
ropského parlamentu a Rady 200/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro 
činnost Společenství v oblasti vodní politiky pro státní organizace v resortu Ministerstva do-
pravy. 

Celoročně probíhá poradenská činnost v různých oblastech pro orgány samosprávy, nevlád-
ní organizace, specializované laboratoře, ale i pro veřejnost. Jako příklad lze uvést poraden-
ství v oblasti využití umělých mokřadů a extenzivních technologií čištění vod aj. 

V oblasti podpory státní správy byla zajištěna činnost meziresortní komise Voda-sucho, dále 
proběhlo zpracování podkladů pro Koncepci ochrany před následky sucha na území České 
republiky. Byla zajištěna funkce koordinátora Národní zprávy ČR pro potřeby Úmluvy o ja-
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derné bezpečnosti SÚJB a vypracovány připomínky k Národní zprávě ČR pro účely Úmluvy 
pro jaderné bezpečnosti 2016. 

Dále byly řešeny některé úkoly především pro MŽP, mj. vedení a publikace dat vybraných 
evidencí ISVS-VODA.  

Pracovníci ústavu se podíleli na reportingu pro Evropskou komisi, Evropskou agenturu pro 
životní prostředí 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 
Odry před znečištěním, Mezinárodní komisi pro ochranu Labe či Mezinárodní komisi pro 
ochranu Labe. Pracovníci ústavu jsou členy řady odborných skupin v rámci těchto komisí 
a připravují též podklady pro jejich jednání. Pracovníci instituce se podílejí také na závěreč-
ném hodnocení projektů i jejich návrhů, např. pro TA ČR aj. 
 
4.2.3  Ostatní 

Významnou součástí činnosti ústavu je také spolupráce s vysokými školami. Pracovníci  
ústavu jsou činní především na Fakultě životního prostředí ČZU, Přírodovědecké fakultě UK 
a Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity, dále na VŠB-TU Ostrava, Přírodovědecké 
fakultě Ostravské univerzity a VUT Brno. Rovněž se zapojují do konzultací a vedení bakalář-
ských, diplomových a disertačních prací (např. Přírodovědecká fakulta UK, ČZU, ČVUT), pro 
studenty jsou pořádány exkurze a je jim umožněna odborná praxe v ústavu. Pracovníci  
působí i jako členové komisí pro státní zkoušky při UK, ČZU a ČVUT.  

Aktivní účast vyvíjejí pracovníci ústavu také v národních i mezinárodních profesních 
organizacích a vědeckých společnostech – Český národní výbor pro hydrologii, Česká 
meteorologická společnost, Česká asociace hydrogeologů, odborná meziresortní komise 
Voda-sucho, Mezinárodní asociace hydrogeologů IAH, nitrátový výbor EK aj.  
 

4.3  Ekonomika a finance 
 

Rok 2016 přinesl pouze jednu zásadní změnu, a to ukončení projektu Strategie. Pozitivní je 
skutečnost, že i přes počáteční potíže se díky získání projektů v průběhu roku podařilo udr-
žet vyrovnaný rozpočet s mírným hospodářským výsledkem. V průběhu celého roku zůstala 
v platnosti úsporná opatření, především v oblasti nákupů a služeb. Některé negativní jevy 
stále přetrvávají, především úhrada projektů ex-post, kdy se díky zdlouhavému posuzování  
a prověřování vyúčtování projektů opožďuje úhrada až téměř o rok. Tím je ovšem narušeno 
cash-flow organizace a jedinou možností, jak situaci řešit, je využití úvěru, což ovšem přináší 
další náklady spojené s úroky. Dalším problémem zůstávají u mezinárodních projektů nes-
tejné podmínky, kdy podmínky zahraničního partnera bývají podstatně lepší než naše. 

Opakovaně můžeme kladně hodnotit spolupráci se zřizovatelem, která se projevuje nejen při 
podpoře výkonu státní správy, ale i v celkovém přístupu a zájmu o spolupráci. Toto nelze 
však konstatovat u některých poskytovatelů finančních prostředků. Vysoká míra kofinanco-
vání, neúměrně nízké uznatelné režijní náklady, některé neuznatelné cestovní náhrady, 
popř. autoprovoz, to je drobný výčet problémů, se kterými se naše instituce potýká a které jí 
komplikují život. Díky těmto omezením nedokážeme vstupovat do programů, které jsou nám 
blízké, a musíme hledat projekty, díky nimž dokážeme udržet vyrovnané hospodaření, a jeli-
kož jsme nezisková organizace, jejíž hlavní náplní je výzkumná činnost a až teprve ve druhé 
řadě činnosti další a jiná, ze kterých mají plynout prostředky na podporu hlavní činnosti, není 
tento způsob hospodaření vůbec jednoduchý.  

Opakující se je i negativní dopad plátcovství DPH. 

Rozpočet na rok 2016 byl v souladu se zákonem č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných 
institucích, sestaven jako vyrovnaný, a to ve výši 170 435 tis. Kč. Celkové výnosy v roce 
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2016 dosáhly částky ve výši 150 654 292,47 Kč, celkové náklady činily 148 335 582,99 Kč, 
čímž vznikl kladný hospodářský výsledek ve výši 2 318 709,48 Kč. Příslušným orgánům VÚV 
TGM, v. v. i., je předložen návrh na převod kladného hospodářského výsledků za rok 2016  
v plné výši do rezervního fondu. 

 
Obr. 1. Struktura výnosů 

 

 
Obr. 2. 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 roz-
voje. Tato péče zahrnuje snahu o úspory energií, dále je zabezpečováno a v plné míře pro-
váděno třídění odpadových materiálů, péče o zeleň a další akce.  
 
5.4  Aktivity v pracovněprávních vztazích 
 

V roce 2016 nedošlo k žádným velkým organizačním změnám. Pouze došlo v odboru tech-
nologie vody ke změně názvu na odbor technologie vody a odpadů a odbor Centrum pro 
hospodaření s odpady byl přidružen k již zmíněnému odboru. 
 

Ve VÚV TGM, v. v. i., pracovalo k 31. 12. 2016 celkem 192,50 zaměstnanců v průměrném 
evidenčním přepočteném stavu. Z celkového počtu zaměstnanců tvořili výzkumní a odborní 
pracovníci 84 %, z toho 110,10 výzkumných pracovníků a 51,54 odborných pracovníků 
v průměrném evidenčním přepočteném stavu, a režijní a provozní pracovníci tvořili 16 %. 
 
Tabulka 1. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – fyzický stav ke dni 31. 12. 2016 
 

Věk muži ženy celkem % 

21–30 let 10 16 26 11,77 

31–40 let 30 27 57 25,79 

41–50 let 31 30 61 27,60 

51–60 let 14 30 44 19,91 

61 let a více 21 12 33 14,93 

celkem 106 115 221 100 

 
Věkový průměr je 46,07 let, přičemž u mužů dosahuje 46,72 a u žen 45,46 let. 
 
Tabulka 2. Členění zaměstnanců podle dosaženého nejvyššího vzdělání a pohlaví – fyzický 
stav k 31. 12. 2016 
 

Dosažené 
vzdělání 

muži ženy celkem % 

základní 0 3 3 1,36 

vyučen 4 2 6 2,71 

střední  
odborné 

0 1 1 0,45 

úplné střední 
všeobecné 

0 2 2 0,91 
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úplné střední 
odborné 

20 37 57 25,79 

bakalářské 1 2 3   1,36 

vysokoškolské 57 54 111 50,23 

doktorské 24 14 38 17,19 

celkem 106 115 221 100 

 
Tabulka 3. Členění zaměstnanců podle délky pracovního poměru a pohlaví – fyzický stav ke 
dni 31. 12. 2016 
 

Doba trvání 
PPV 

muži ženy celkem % 

do 5 let 28 28 56 25,34 

6–10 let 17 21 38 17,20 

11–15 let 22 23 45 20,36 

16–20 let 23 18 41 18,55 

nad 20 let 16 25 41 18,55 

celkem 106 115 221 100 

 
 
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 2017 

Lze očekávat, že také rok 2017 bude patřit k ekonomicky náročným, a to především 
z hlediska získávání zakázek. VÚV TGM, v. v. i., samozřejmě i v tomto roce zaměří svou 
činnost na úkoly vyplývající z jeho základního poslání, tj. především na:  

 výzkum vodních ekosystémů a souvisejících environmentálních rizik a také na hospoda-
ření s odpady a obaly,   

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

Činnost ústavu se orientuje nejen na pokračující řešení výzkumných projektů, grantů,  
komerčních zakázek, ale především na získávání dalších projektů v rámci všech relevant-
ních výzev a soutěží. Pozornost se soustředí na projekty financované z prostředků EU i dal-
ších domácích poskytovatelů podporujících výzkum a vývoj v oblasti vod a odpadů. Mimo-
řádně 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 2016 
 

 

Název zakázky  Zodpovědný řešitel Zadavatel 

Odbor hydrauliky, hydrologie a hydrogeologie 

Možnosti kompenzace negativních dopadů klimatic-
ké změny na zásobování vodou a ekosystémy využi-
tím LAPV 

Ing. R. Kožín TA ČR ALFA 

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

Ing. Š. Blažková, 
DrSc. 

MŠMT 

Revize zranitelných oblastí pro nitrátovou směrnici Ing. A. Hrabánková MŽP 

Zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti propustků 
s ohledem na převádění povodňových průtoků 

Ing. P. Balvín TA ČR ALFA 

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

Zpracování metodik týkajících se minimálních  
zůstatkových průtoků 

Ing. P. Balvín MŽP 

Činnosti k podpoře výkonu státní správy v problema-
tice sucho 

RNDr. J. Datel, Ph.D. MŽP 

Řízená umělá infiltrace 
doc. RNDr. Z. Hrkal, 
CSc. 

MŽP 

Hydrologická bilance množství vody v celostátní 
úrovni podrobnosti v době sucha 

Ing. A. Vizina, Ph.D. MŽP 

Analýza nedostatkových objemů v útvarech povr-
chových a podzemních 

doc. Ing. M. Hanel, 
Ph.D. 

MŽP 

Analýza stavu ochrany útvarů povrchových a pod-
zemních vod, specifika pro období sucha 

RNDr. J. Datel, Ph.D. MŽP 

Metodika zpracování operačních plánů pro zvládání 
sucha v krajině a zlepšení ekologického stavu vod-
ních útvarů 

Ing. R. Vlnas MŽP 

Vzájemné srovnání efektů a dopadů výstavby no-
vých vodních nádrží a spektra polotechnických opat-
ření 

Ing. R. Kožín MŽP 

Hydrologické a vodohospodářské aspekty převodů 
vody a zásahů do hydrografické sítě v době sucha 

Ing. M. Nesládková MŽP 

Vyhodnocení analýz a vypracování koncepce ochra-
ny před následky sucha pro území České republiky  
s využitím realizovaných opatření 

RNDr. T. Hrdinka, 
Ph.D. 

MŽP 

Zajištění dostupných vodních zdrojů ve vybraných 
oblastech Karlovarského kraje 

Ing. A. Beran MZe KUS 

Ověřování hypotéz o tvorbě odtoku modelem MIPs 
Ing. Š. Blažková, 
DrSc. 

UK – GA ČR 

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

CRR 
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Posouzení možnosti zlepšení kvality vody u konta-
minace nutrienty a farmaky 

doc. RNDr. Z. Hrkal, 
CSc. 

Norské fondy – 
MŠMT – ČZU 

Ochrana našich nejohroženějších biotopů – mokřadů 
a stepí 

Mgr. P. Eckhardt 
Norské fondy – 
MŽP – ČSOP 

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

Kalibrace vodoměrných vrtulí Ing. A. Trávníčková 
Sdružená 
zakázka 

Zajištění hydrologického a hydrogeologického prů-
zkumu v okolí NJZ Dukovany, DP9 

doc. RNDr. Z. Hrkal, 
CSc. 

ÚJV Řež 

Čína – bezpečnost odkališť při těžbě a úpravě uranu RNDr. J. Datel, Ph.D. ÚJV Řež 

Podpora při naplňování podmínek k umístění nové-
ho jaderného zdroje JE Temelín 

RNDr. J. Datel, Ph.D. 
Energoprůzkum 
Praha, s. r. o. 

Spolupráce na fyzikálním modelovém výzkumu 
úprav plavební kynety Děčín 

Ing. P. Balvín 
ČVUT, Fakulta 
stavební 

Analýza možných dopadů záměru Plavebního stup-
ně Děčín na území Německa 

Ing. P. Balvín ŘVC ČR 

Fyzikální hydraulický modelový výzkum postupu 
výstavby vodního díla 

Ing. P. Balvín ŘVC ČR 

Celková přestavba a rozšíření ÚČOV na Císařském 
ostrově 

Ing. P. Balvín Hl. m. Praha 

Posílení kapacity VN Rozkoš převodem z Metuje –
hydrologická charakteristika 

Ing. L. Kašpárek 
Povodí Labe,  

s. p. 

Doplnění monitorovací sítě podzemních vod hlubo-
kého oběhu v blízkém okolí NJZ JEDU o jeden mo-
nitorovací hydrogeologický vrt do maximální hloubky 
250m 

doc. RNDr. Z. Hrkal, 
CSc. 

ÚJZ Řež 

Vodní dílo Hněvkovice – ověření konzumpčních kři-
vek na fyzikálním modelu: další práce související  
s návrhem rekonstrukce VD 

Ing. Z. Bagal 
Povodí Vltavy, 
s. p. 

Zpracování druhé etapy Generelu vodního hospo-
dářství ČR 

Ing. A. Vizina, Ph.D. 
Mendelova 
univerzita 

Posouzení minimálních celkových a základních od-
toků s uvážením užívání vod a dalších vlivů 

Ing. R. Vlnas 
Povodí Vltavy, 

s. p. 

Vodní dílo Šanov – studie proveditelnosti Ing. R. Kožín 
Sweco Hydro-
projekt, a. s. 

Vodní dílo Senomaty – studie proveditelnosti Ing. R. Kožín 
Sweco Hydro-
projekt, a. s. 

Nápravná opatření laguny Ostramo Mgr. P. Eckhardt DIAMO, s. p. 

Hydraulický model VD Bílá Desná  Ing. Z. Bagal 
Povodí Labe,  

s. p. 

Snížení nivelety Karlín – ověření transformačních 
účinků povodňových průtoků v plánovaném poldru 
Maniny 

RNDr. T. Hrdinka, 
Ph.D. 

Hl. m. Praha 

Vltavská kaskáda – podklady pro střednědobé plá-
nování provozu při málovodních obdobích 

Ing. M. Nesládková 
Povodí Vltavy, 
s. p. 
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Aktualizace informačních listů útvarů podzemních 
vod 

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

Hydrologické modelování a výpočet disponibilních 
vodních zdrojů v jednotlivých mezipovodích na zá-
kladě hydrologické bilance, databáze užívání vody  
a vodohospodářské infrastruktury 

Ing. A. Vizina, Ph.D. ÚVGZ AV ČR 

Referenční laboratoř složek životního prostředí a odpadů 

Podmíněná transpozice a implementace systému 
rizikové analýzy zásobování pitnou vodou v ČR 

RNDr. D. Baudišová, 
Ph.D. 

TA ČR OMEGA 

Kvalita a hodnocení povrchových vod 
RNDr. D. Baudišová, 
Ph.D. 

TA ČR OMEGA 

Kritéria a požadavky na způsobilost osob oprávně-
ných ke vzorkování vod 

Ing. A. Petránová TA ČR OMEGA 

Radiační monitorovací síť MMKV Ing. E. Hanslík, CSc. MŽP 

Zajištění činnosti stálé a pohotovostní složky  
celostátní radiační monitorovací sítě  

Ing. E. Hanslík, CSc. SÚJB 

Hodnocení změn režimu a jakosti podzemních vod  
v JE Temelín 

Ing. E. Hanslík, CSc. ČEZ 

Stanovení pesticidů ve chmelových porostech Ing. V. Očenášková PP servis, a. s. 

Stanovení tritia v povrchových vodách ovlivněných 
odpadními vodami z JE Temelín 

Ing. B. Sedlářová 
Povodí Vltavy, 
s. p. 

Stanovení limitů vypouštění odpadních vod NJZ ETE Ing. E. Hanslík, CSc. ČEZ 

Monitorování celkové atmosférické depozice Ing. A. Petránová KRNAP 

Obsah radioaktivních látek ve vodní nádrži Orlík Ing. E. Hanslík, CSc. 
Povodí Vltavy, 
s. p. 

Odstranění starých ekologických zátěží JV Řež M. Novák ÚJV Řež 

Odbor ochrany vod a informatiky  

Vývoj metodických, plánovacích a monitorovacích 
opatření pro řešení problematiky fragmentace říční 
sítě ČR 

Mgr. A. Zbořil 
VRV – TA ČR 
ALFA 

Vypracování certifikované metodiky pro vyhodnoco-
vání stavu infrastruktury pro prostorové informace  
v ČR 

RNDr. E. Sovjáková TA ČR BETA 

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

Podpora účasti ČR v aktivitách Mezinárodní komise 
pro ochranu Labe 

Ing. M. Kalinová MŽP 

Podpora účasti ČR v aktivitách Česko-německé ko-
mise pro hraniční vody 

Ing. M. Kalinová 
Povodí Vltavy, 
s. p. 

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

MŽP 

Zpráva o stavu vodního hospodářství ČR v oblasti 
zajišťování MŽP 

Mgr. H. Černá MŽP 

Bilance, kontrola v oblasti ochrany množství jakosti 
vod 

Ing. J. Dlabal MŽP 
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Reporting emisí do vodního prostředí Ing. P. Vyskoč MŽP 

Datová podpora výkonu SS v oblasti vodního hos-
podářství a příprava 

Ing. T. Fojtík MŽP 

Zpracování zprávy pro EK o změnách vodohospo-
dářského charakteru povodí 

Ing. P. Vyskoč MŽP 

Vodohospodářská bilance, vyhodnocení z hlediska 
dopadů sucha na užívání vod 

Ing. P. Vyskoč MŽP 

Vodohospodářská bilance množství povrchových 
vod v dílčích povodích Horní Vltavy, Berounky, Dolní 
Vltavy 

Ing. P. Vyskoč MŽP 

Datová podpora výkonu státní správy v oblasti vod-
ního hospodářství a kartografické výstupy 

Mgr. A. Zbořil MŽP 

Odbor technologie vody  

Vyhláška k odlehčovacím komorám Ing. M. Váňa MŽP 

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

Ing. J. Čapková MŽP 

Zpracování expertních a technických podkladů pro 
přípravu návrhů prováděcího předpisu k novému 
zákonu o odpadech 

Ing. D. Vološinová MŽP 

Harmonizace legislativy se směrnicí EU pro správu 
odpadních vod 

Ing. J. Kučera ČRA 

Akreditovaný odběr a analýzy vzorků odpadních vod 
z ČOV 

Ing. M. Beránková ÚJV Řež 

Práce Zkušebny vodohospodářských zařízení  Ing. J. Čapková 
Sdružená  
zakázka 

Vypracování metodiky pro testování aktivního uhlí 
na úpravně vody Želivka pro účely výběru druhu 
aktivního uhlí na sorpční filtry za ozonizaci při výrobě 
pitné vody 

Ing. M. Váňa ÚV Želivka 

Znalecký posudek o odpadních vodách Ing. J. Kučera ČEZ 

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

Pobočka Brno  

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

MK NAKI 

Postupy řešení kvality vodního prostředí v rámci 
památkové péče 

Ing. M. Rozkošný, 
Ph.D. 

MK NAKI 

Odborná podpora při vyhodnocování a zvládání po-
vodňových rizik 

Ing. K. Drbal, Ph.D. MŽP 

Podpora účasti ČR v aktivitách Mezinárodní komise 
pro ochranu Dunaje 

Ing. S. Juráň MŽP 

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

MŽP 

Spolupráce na hraničních vodách se Slovenskou 
republikou 

Ing. S. Juráň MŽP 

Interkalibrace pro hodnocení biologických složek RNDr. D. Němejcová MŽP 



30 
  

Reporting plánů pro zvládání povodňových rizik 
Mgr. P. Štěpánková, 
Ph.D. 

MŽP 

Podpora při revizi postupů vyhodnocování faktických 
povodňových škod v ČR 

Mgr. P. Štěpánková, 
Ph.D. 

MŽP 

Rozbor dosavadních zkušeností ze suchých období Ing. M. Forejtníková MŽP 

Potenciál aplikace přírodě blízkých opatření pro za-
držení vody v krajině a zlepšení ekologického stavu 
vodních útvarů 

Ing. M. Dzuráková MŽP 

Nové postupy optimalizace systémů integrované 
ochrany území 

Ing. K. Drbal, Ph.D. MZe KUS 

Systém řízení monitoringu a údržby VH  
infrastruktury 

Mgr. P. Štěpánková, 
Ph.D. 

MZe KUS 

Monitoring dlouhodobých změn biologické diverzity 
tekoucích vod v období klimatických změn 

RNDr. D. Němejcová 
Norské fondy – 
MŽP 

Nástroje pro adaptaci na dopady KZ na hospodaření 
v krajině 

Ing. K. Drbal, Ph.D. 
Norské fondy – 
MŽP – VÚT 
Brno 

Monitoring vlivů dálnice D4 a rychlostní silnice R7 na 
životní prostředí 

Mgr. M. Straka, Ph.D. 
HBH Projekt,  
s. r. o. 

Zpracování podkladů pro Inovační voucher JIC 
Ing. M. Rozkošný, 
Ph.D. 

GEOSAN,  
s. r. o. 

Návrh systémové integrity protipovodňové prevence 
a proti suchu na území Žulovska 

Ing. J. Uhrová, Ph.D. Silezika, z. s. 

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

ČEZ 

Pobočka Ostrava  

Odborná podpora legislativních předpisů v rámci 
vodního hospodářství 

Ing. P. Tušil, Ph.D., 
MBA 

MŽP 

Odborná podpora monitoringu a hodnocení stavu 
podzemních vod 

Ing. P. Tušil, Ph.D., 
MBA 

MŽP 

Podpora účasti České republiky v aktivitách meziná-
rodní komise pro ochranu Odry 

Ing. L. Trdlica MŽP 

Komplexní datová základna skutečného vypouštění 
emisí do vodního prostředí v České republice 

Ing. A. Kristová MŽP 

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

Zhodnocení dopadů sucha v útvarech povrchových 
vod na vodní a vodu vázané organismy 

Ing. P. Tušil, Ph.D., 
MBA 

MŽP 

Vyhodnocení staveb z hlediska Směrnice  
Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES 

Ing. P. Tušil, Ph.D., 
MBA 

SŽDC 

Zhášeče hoření ve výrobě a vnitřním prostředí v ČR  Ing. T. Mičaník 
E&H 
SERVICES,  
a. s. 

Posouzení dopadu projektů na vodní útvary ve 
smyslu čl. 4 RS 

Ing. P. Tušil, Ph.D., 
MBA 

SŽDC 

Posouzení projektu pro záměr silnice I/11  

Nebory-Oldřichovice-Bystřice 

Ing. R. Kořínek, 
Ph.D. 

ŘSD ČR 

Posouzení stavby D35 Opatovice-Ostrov Ing. T. Sezima, Ph.D. ŘSD ČR 
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Odbor aplikované ekologie  

Kvalita rybího masa z volných vod a akvakultur v ČR 
aneb víme co jíme? 

Ing. J. Musil, Ph.D. TA ČR OMEGA 

Metodika podpory perlorodky říční Mgr. K. Tichá, Ph.D. TA ČR BETA 

Monitoring vod ve vybraných lokalitách soustavy 
Natura 

Ing. V. Kladivová MŽP 

Softwarové nástroje pro hodnocení hydromorfologie 
vodních ekosystémů a navrhovaných opatření ve 
vazbě na biologické složky 

Mgr. P. Kožený 
Šindlar – TA 
ČR ALFA 

Vyhodnocení vlivu splouvání Jizery a Ploučnice 
RNDr. Z. Hořická, 
Ph.D. 

MŽP 

Aktualizace metodik vzorkování rybích společenstev 
a hodnocení ekologického stavu – biologické složky 
ryby pro velké řeky 

Ing. J. Musil, Ph.D. MŽP 

Postupy sestavení a ověření vodní stopy v souladu 
s mezinárodními standardy 

Ing. L. Ansorge, 
Ph.D. 

MZe KUS 

 

Vytvoření strategie pro snížení dopadů fragmentace 
říční sítě ČR 

Ing. J. Musil, Ph.D. 
NF – MŽP – 
AOPK 

Monitoring lokalit soustavy Natura 2000 jako nástroj 
pro efektivní management a ochranu autochtonních 
populací raků 

RNDr. J. Svobodová NF – MŽP 

Monitoring chemismu a biomonitoring Horní Malše 
se zaměřením na nároky perlorodky 

Ing. V. Kladivová 
NF – MŽP 
(MGS) 

Dopady sucha na jakost vod, analýza současné  
situace a jejich příčin 

Mgr. P. Rosendorf MŽP 

Realizace ZP perlorodky říční Ing. V. Kladivová AOPAK ČR 

Komplexní lokalizace a kategorizace lokalit plošného 
zemědělského znečištění 

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

Bioindikační testy účinnosti managementových opat-
ření v povodích s výskytem perlorodky říční 

Mgr. M. Volfová Dort Prachatice 

Monitoring společenstva makrofyt teplé Vltavy ohro-
ženého splouváním a vybraných chemických  
a fyzikálních veličin v zadaných profilech 

Ing. V. Kladivová NP Šumava 

Prověření komunálních zdrojů znečištění v povodí 
VN Švihov 

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

Hydrochemické odběry vzorků a analýzy pro studii 
proveditelnosti 

Ing. V. Kladivová Beleco, z. s. 

Hydraulický monitoring a biologické zhodnocení  
migrační prostupnosti Plavebního stupně Děčín  
a VD Geesthacht 

Ing. J. Musil, Ph.D. ŘVC ČR 

Monitoring vody v blízkosti ČOV obcí Puklice 
a Chlístov 

Mgr. P. Kožený Kraj Vysočina 

Říční dřevo ve vodních tocích NPR Ramena řeky 
Moravy – současný stav a návrh managementu 

Mgr. P. Kožený AOPK ČR 

Hydraulický, hydromorfologický a biologický prů-
zkum změn experimentálních opatření v roce 2016 

Ing. J. Musil, Ph.D. ŘVC ČR 

ASLAB Středisko pro posuzování způsobilosti laboratoří  

Správná laboratorní praxe  Ing. P. Finger MŽP 
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ASLAB akreditace  Ing. R. Dvořák 
Sdružená 
zakázka 

Kurzy – Správná laboratorní praxe  Ing. P. Finger 
Sdružená 
zakázka 

Sekce ekonomické a provozně technické činnosti 

Studie odtokových poměrů pro KoPÚ Líšťany  
u Citolib 

K. Havlák 
Sweco Hydro-
projekt, a. s. 

Studie odtokových poměrů pro KoPÚ Libčeves K. Havlák 
Sweco Hydro-
projekt, a. s. 

Studie odtokových poměrů pro KoPÚ Skupice  
u Postoloprt 

K. Havlák 
Sweco Hydro-
projekt, a. s. 

Plány dílčích povodí Horní a Dolní Vltavy, Berounky 
a ostatní přítoky Dunaje 

K. Havlák 
Sweco Hydro-
projekt, a. s. 
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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 
EHP 
EK 

Česká zemědělská univerzita  
Evropský hospodářský prostor 
Evropská komise 

EO 
ES 

ekvivalentní obyvatel 
Evropské společenství  

EU Evropská unie  
EVL 
GA ČR 
GWP CEE 

lokalita chráněná pro akumulaci povrchových vod 
Grantová agentura ČR 
Global Water Partnership – Central and Eastern Europe 

HEIS hydroekologický informační systém  
IHA International Hydropower Association 
IREAS Institut pro strukturální politiku, o. p. s. 
ISVS Informační systémy veřejné správy 
JE jaderná elektrárna 
KUS 
MENDELU 

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství (program MZE) 
Mendelova univerzita 

MF 
MK 

Ministerstvo financí 
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  
NF Norské fondy 
NP národní park 
NPP národní přírodní památka  
RIV 
ŘVC 
SHMÚ 

Rejstřík 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  

SZÚ Státní zdravotní ústav 
ÚJV Ústav jaderného výzkumu  
TA ČR 
TNK 
UJEP 
UK 

Technologická agentura ČR  
Technická normalizační komise 
Univerzita J. E. Purkyně 
Univerzita Karlova 
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VD vodní dílo 
VN vodní nádrž 
VRV Vodohospodářský rozvoj a výstavba 
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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9  Základní údaje 
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