
ANTROPOGENNÍ VLIVY, STAV VOD A OCHRANA

BIODIVERZITY VE VODNÍCH EKOSYSTÉMECH

Široké spektrum lidských činností negativně působí na povrchové a podzemní 
vody a významně ovlivňuje jejich stav i stav souvisejících vodních ekosystémů. 
Posouzení významnosti těchto vlivů a jejich efektu na vodní ekosystémy 
je základem pro návrhy účinných opatření a trvalé zlepšování stavu vod 
v České republice. S dobrým stavem vod souvisí i rozmanitost biologických 
společenstev, která jsou v přirozených podmínkách v určité rovnováze. 
Tato rovnováha může být narušována řadou vlivů, jejichž působením se 
může měnit i celková biodiverzita vodních ekosystémů. Hodnocení změn 
biodiverzity vodních ekosystémů a jejich ochrana je významnou součástí péče 
o životní prostředí a zachování přirozených ekosystémů v České republice.



Výzkum antropogenních 
vlivů na stav vod
V oblasti výzkumu antropogenních vlivů na stav vod se zabýváme širo-
kým spektrem vlivů, které již v současné době ohrožují nebo v blízké 
budoucnosti mohou ohrozit kvalitu povrchových a  podzemních vod 
a  stav vodních ekosystémů a  omezovat různé způsoby užívání vody. 
K hlavním výzkumným oblastem patří:

VÝZKUM A HODNOCENÍ VLIVU BODOVÝCH 
ZDROJŮ ZNEČIŠTĚNÍ NA VODY

Hlavním směrem výzkumu je sledování a hodnocení vlivu různých typů 
bodových zdrojů a technologických systémů nakládání s vodami na pří-
slušné vodní recipienty a hodnocení transformace a degradace jednot-
livých látek a jejich skupin v říčních, nádržových a mokřadních ekosysté-
mech. Výzkum je zaměřen také na identifikaci vhodných typů opatření, 
které mohou snížit zátěž vodního prostředí různými skupinami látek.

VÝZKUM A HODNOCENÍ VLIVU PLOŠNÝCH 
ZDROJŮ ZNEČIŠTĚNÍ NA VODY

Výzkum se zaměřuje na sledování vlivu zemědělství a  atmosférické 
depozice na stav vod. Předmětem výzkumu je chování vybraných 
látek ve vodách, způsob jejich šíření a metody možné retence a degra-
dace, které povedou k postupnému snižování jejich obsahu ve vodním 
prostředí.

VÝZKUM A HODNOCENÍ VLIVU 
PRŮMYSLOVÉHO ZNEČIŠTĚNÍ NA STAV VOD

Výzkum se zaměřuje na analýzy a hodnocení procesů spjatých s vnosem 
látek používaných v průmyslu do povrchových vod a jejich dalšími trans-
formacemi ve vodách. Výzkum je významným zdrojem informací pro 
tvorbu národní legislativy v oblasti cizorodých látek ve vodním prostředí.

VÝZKUM A HODNOCENÍ EUTROFIZACE VOD

Výzkum se zaměřuje zejména na identifikaci klíčových zdrojů fosforu 
a  určení jejich eutrofizačního potenciálu ve vztahu k  různým typům 
vodních a  mokřadních biotopů. Důležitým směrem výzkumu je také 
posuzování různých typů opatření a alternativních postupů k eliminaci 
zátěže vodního prostředí fosforem a jejich efektu na zmírnění projevů 
eutrofizace.

VÝZKUM VLIVU JADERNĚ ENERGETICKÝCH 
ZAŘÍZENÍ A CELÉHO PALIVOVÉHO 
CYKLU NA STAV VOD
Předmětem výzkumu je posuzování vlivů jednotlivých částí jaderného 
palivového cyklu na hydrosféru, výzkum chování a  transportu radio-
aktivních kontaminantů a vývoj nástrojů pro omezení dopadů tohoto 
odvětví na vodní prostředí.

VÝZKUM VLIVU STARÝCH 
EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ NA VODY

Výzkum se zaměřuje na posouzení vlivu zátěží na vody v  rámci sou-
časné klimatické změny, zejména s ohledem na kontaminace menších 
toků přísunem znečištění z podzemních vod a ovlivnění starých zátěží 
přívalovými dešti. Výzkum se nově zaměřuje také na ekologické zátěže 
s dosud nezkoumanými kontaminanty, jakými jsou například farmaka.



VÝZKUM VLIVU HYDROMORFOLOGICKÝCH 
ZMĚN A RENATURACÍ NA STAV VOD

Výzkum se zaměřuje na popis vztahu biologických společenstev k defi-
novaným hydromorfologickým parametrům prostředí a  jejich apli-
kaci v přírodě blízkých úpravách a revitalizacích vodních toků a vývoj 
způsobu hodnocení efektu dílčích opatření v  měřítku celého vod-
ního útvaru. Další oblastí výzkumu jsou tzv. renaturace. Jde o  proces 
samovolného návratu upravených koryt do stavu bližšího přírodním 
podmínkám.

VÝZKUM VLIVU FRAGMENTACE ŘÍČNÍ 
SÍTĚ NA VODNÍ EKOSYSTÉMY

Výzkum se zaměřuje na hodnocení vlivu příčných překážek na spo-
lečenstva ryb a  posouzení efektu různých typů opatření na zlepšení 
stavu. Výzkum se zaměřuje také na tvorbu metodických postupů, 
nástrojů a doporučení pro eliminaci tohoto negativního vlivu.

VÝZKUM A HODNOCENÍ BIOLOGICKÝCH INVAZÍ

Výzkum se zaměřuje na identifikaci nepůvodních vodních organismů 
a monitoring jejich rozšíření, na metody pro včasnou detekci, hodno-
cení rizikovosti i predikční mechanismy jejich dalšího šíření. Další oblastí 
výzkumu je vývoj vhodných metod eradikace a  managementových 
opatření vedoucích k jejich limitaci a kontrole.

VÝZKUM A VÝVOJ METOD SLEDOVÁNÍ 
A HODNOCENÍ ÚČINKŮ HAVARIJNÍHO 
A DLOUHODOBÉHO ZNEČIŠTĚNÍ VOD
Výzkum je zaměřen na vývoj dostatečně přesných a  citlivých metod 
detekce účinku havarijního a  dlouhodobého znečištění vod na vodní 
ekosystémy a  jejich složky. Důležitou součástí výzkumu je také vývoj 
vhodných strategií k minimalizaci negativních účinků havarijního zne-
čištění vod.

VÝZKUM A VÝVOJ METOD A NÁSTROJŮ PRO 
SLEDOVÁNÍ ZATÍŽENÍ SLADKOVODNÍHO 
PROSTŘEDÍ MIKROPLASTY
Cílem výzkumů je podchytit míru znečištění vod a  také hlavní zdroje 
a cesty tohoto znečištění na území České republiky. S fenoménem mik-
roplastů úzce souvisí i vývoj metod sledování a postupů jejich identifi-
kace a kvantifikace a také výzkum jejich vlivu na různé složky vodních 
ekosystémů.

VÝZKUM ÚČINNOSTI A EFEKTIVITY 
OPATŘENÍ KE ZLEPŠENÍ STAVU VOD

Cílem výzkumu je posuzovat navrhovaná opatření s ohledem na jejich 
maximální efektivitu a  současně nejnižší možné náklady. Důležitým 
cílem výzkumu je také systematická analýza, hodnocení a  oceňování 
ekosystémových služeb vodních a na vodu vázaných ekosystémů, jako 
jedné z významných součástí hodnocení efektivity opatření.

Výzkum a ochrana biodiverzity 
ve vodních ekosystémech
V  oblasti ochrany biodiverzity ve vodních ekosystémech je aktuální 
výzkum zaměřen na různé aspekty vývoje přirozených vodních a mok-
řadních společenstev a  míry jejich ohrožení antropogenními vlivy na 
území České republiky. K hlavním výzkumným oblastem patří:

VÝZKUM A PODPORA ZÁCHRANNÝCH 
PROGRAMŮ VODNÍCH A MOKŘADNÍCH 
ŽIVOČICHŮ A VYŠŠÍCH ROSTLIN 
A MANAGEMENTU ZCHÚ

Výzkum se zaměřuje na podporu státu při ochraně prioritních vod-
ních a  mokřadních druhů, jako jsou velcí mlži, mokřadní plži rodu 
Vertigo, původní populace raků nebo některé vodní rostliny. Výsledky 
výzkumů budou využitelné pro další složky státu, jako je AOPK (gesce 
nad záchrannými programy), krajské úřady (správa zvláště chráněných 
území) a národní parky.

VÝZKUM DLOUHODOBÝCH ZMĚN BIOLOGICKÉ 
DIVERSITY VODNÍCH ORGANISMŮ

Výzkum se zaměřuje na sledování a  hodnocení dlouhodobých změn 
biologické diversity ve vodních biotopech s  důrazem na čtyři hlavní 
skupiny vodních organismů – fytobentos, makrofyta, makrozoobentos 
a ryby. Výsledky výzkumů poskytnou náhled na vývoj stavu vybraných 
vodních biotopů, na dlouhodobé trendy a také na přírodně cenná sta-
noviště, zejména v tekoucích vodách.



SLEDOVÁNÍ VZÁCNÝCH A VÝZNAMNÝCH 
DRUHŮ MAKROZOOBENTOSU 
A PŘÍČIN JEJICH OHROŽENÍ
Cílem výzkumu je shromáždit a doplnit existující údaje o výskytu a roz-
šíření vzácných druhů vodních bezobratlých a  posoudit možné vlivy, 
které způsobují úbytek populací a ohrožení různých skupin a druhů.

DOPADY ANTROPOGENNÍCH TLAKŮ A ZMĚN 
KLIMATICKÝCH PODMÍNEK NA STRUKTURU 
A FUNKČNÍ DIVERSITU AUTOTROFNÍ SLOŽKY 
EKOSYSTÉMŮ POVRCHOVÝCH VOD

Výzkum je zaměřen na definování vlivu antropogenních tlaků (přísun 
živin, komunální odpadní vody, cizorodé látky) a extrémních hydrolo-
gických a klimatických jevů (teplota vody, průtoky, sluneční záření) na 
druhové složení a početnost autotrofní složky vodních ekosystémů.

VLIV ACIDIFIKACE A NÁSLEDNÉHO 
ZOTAVOVÁNÍ Z ACIDIFIKACE NA BIODIVERSITU 
HORSKÝCH JEZER A NÁDRŽÍ
Výzkum se zaměřuje na sledování a  hodnocení změn, které souvisejí 
s postupným zotavováním horských ekosystémů z acidifikace a  jejich 
působení na vodní prostředí a biologické oživení vybraných horských 
jezer a nádrží včetně zvláště chráněných území.

VÝZKUM PŘÍRODNÍCH MIKROBIÁLNÍCH 
SPOLEČENSTEV SE ZAMĚŘENÍM NA PRAMENY 
A DALŠÍ EXTRÉMNÍ STANOVIŠTĚ
Výzkumy jsou zaměřeny na složení bakteriálního společenstva (domény 
Bacteria a  Archea) z  pramenných vývěrů a  dalších extrémních stano-
višť v antropogenně neovlivněných lokalitách. Získané výsledky přispějí 
k detailnějšímu poznání ekosystému pramenů a dalších extrémních sta-
novišť a jejich vazby na ostatní biologické složky.

VÝZKUM ENVIRONMENTÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ 
ŠETRNÝCH K CHRÁNĚNÝM VODNÍM 
ORGANISMŮM SE ZVLÁŠTNÍMI NÁROKY
Cílem výzkumu je vývoj a  testování vhodných technologií a  regulač-
ních postupů, které umožní zachování zvláště chráněných vodních 
organismů na lokalitách jejich výskytu při koexistenci rozmanitých lid-
ských činností. Výzkum se zaměřuje zejména na vodní turistiku, elimi-
naci a regulaci bodového a plošného znečištění a také na minimalizaci 
negativních efektů morfologických úprav vodních toků.

KONTAKTY
Vedoucí odboru aplikované ekologie
Mgr. Pavel Rosendorf
tel.: 220 197 413, e-mail: pavel.rosendorf@vuv.cz

Pobočka Ostrava – vedoucí oddělení ochrany jakosti vod
Ing. Tomáš Mičaník, Ph.D.
tel.: 595 134 811, e-mail: tomas.micanik@vuv.cz

Vedoucí odboru analýz a hodnocení složek životního prostředí
Ing. Eva Juranová
tel.: 220 197 335, e-mail: eva.juranova@vuv.cz

Pobočka Brno – vedoucí oddělení hydrobiologie
RNDr. Denisa Němejcová
tel.: 541 126 331, e-mail: denisa.nemejcova@vuv.cz


