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Zdroje financování, doba řešení 
• EHP fondy 2009 – 2014 

• Program CZ02 pro Životní prostředí: 

Biodiverzita a ekosystémové služby/ Monitorování a integrované 
plánování a kontrola v životním prostředí /Adaptace na změnu klimatu 

• Podprogram PA 3:  

Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí 

• Zprostředkovatel programu: Ministerstvo financí 

• Partner programu: Ministerstvo životního prostředí 

• Doba řešení projektu: 1.1.2015 – 30.4.2017 

• Celkový rozpočet: 11 404 985,- Kč (výše dotace: 9 123 987,- Kč) 

 



Řešitelský tým 
Příjemce grantu: 

• Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. 
 doc. RNDr. Světlana Zahrádková, Ph.D., RNDr. Denisa Němejcová, Mgr. 

Marek Polášek, Mgr. Libuše Opatřilová, Mgr. Michal Straka, Ph.D. a kol. 
 

Partneři: 
• Hydrosoft Veleslavín s.r.o.  

Ing. Tomáš Herza, Mgr. Milan Bareš, Ing. Zdeněk Sedmidubský,                   
Ing. Josef Beneš a kol. 
 

• Masarykova univerzita, Ústav botaniky a zoologie PřF 
  Mgr. Jindřiška Bojková, Ph.D., doc. RNDr. Vít Grulich, CSc. a kol. 
 

Řešitelským tým byl složen převážně z kmenových pracovníků uvedených pracovišť 
a doplněn o externí pracovníky 

 



Východiska  
• Dlouhodobý vývoj parametrů biologické diverzity je v centru pozornosti v 

kontextu prokázaných i potenciálních vlivů globálních změn. 

• Význam sledování dlouhodobých změn a výzkumu biodiverzity je zdůrazněn v 
Úmluvě o biologické rozmanitosti (CBD) 

• Informace o biodiverzitě vodního prostředí a jejích změnách jsou omezené, 
přitom  říční ekosystémy a jejich biota 

• patří v přírodě obecně k nejohroženějším  

• jsou zranitelné vlivem klimatických změn 

• relevantní informace existují v omezeném rozsahu 

• Je prokázáno, že teplota vody v tocích je úzce svázána s teplotou vzduchu a  
úzce ovlivňuje vodní organismy a jejich společenstva 

 



Východiska  
• V ČR existují data shromažďovaná pro potřeby hodnocení ekologického 

stavu/potenciálu podle tzv. Rámcové směrnice o vodách (RS) včetně dat z 
lokalit  v tzv. referenčních podmínkách, kde globální a regionální vlivy nejsou 
překryty přímými antropogenními vlivy. 

• Nastavení referenčních podmínek pro plánování v oblasti vod vychází z dat z 
referenčních lokalit v období 1998 až 2007. Aktuálně není známo, jak se 
mohou referenční podmínky vlivem globálních změn měnit.  

• Pokud nevíme, jak se referenční podmínky v delším časovém období mění 
těžko posuzujeme, efekt realizovaných opatření na zlepšení stavu ve vodách. 

• Proto potřebujeme analyzovat dlouhodobá data .  

• Data je nezbytné dlouhodobě sbírat, třídit a hodnotit. 

 



• velké změny přesahující život člověka, např. regulace toků ve 20.-30. letech, 
 acidifikace v 70.-90. letech, plošná eutrofizace v průběhu 20. století, atd. 
•nyní – hrozba klimatických změn = plíživé změny toků i jejich obyvatel 

Dlouhodobé změny 



Cíl projektu 
Zadání: 

• Zlepšení informovanosti o životním prostředí o vlivu, stavu a trendech, 
kdy mají být 

• vytvořena a/nebo realizována opatření vedoucí k otevřenému 
přístupu k informacím ze strany veřejnosti a neziskového sektoru… 

 

Řešení: 

• sestavit monitorovací síť lokalit s již existujícími údaji o vybraných 
složkách bioty 

• provést odběry vzorků, jejich rozbory a další měření (datový soubor) 

• vytvořit hodnoticí  nástroj pro hodnocení změn bioty  

• vytvořit prezentační prostředí pro vizualizaci výsledků 

 



Aktivity projektu 
1 Návrh monitorovací sítě referenčních lokalit pro sledování dlouhodobých změn 

biologické diverzity v tekoucích vodách 

2 Příprava a realizace terénních prací pro složku fytobentos a odběru vzorků vod pro 
hydrochemické analýzy  

3 Laboratorní analýzy - hydrochemické analýzy, zápis dat a administrace 

4 Laboratorní analýzy - složka fytobentos, zápis dat a administrace 

5 Příprava a realizace terénních prací pro složku makrozoobentos 

6 Laboratorní analýzy - složka makrozoobentos, zápis dat a administrace  

7 Příprava a realizace terénního sledování a analýz pro složku makrofyta 

8 Příprava a realizace terénního sledování a analýz pro složku ryby 

9 Vyhodnocení historických a nově získaných dat, návrh systému hodnocení dat a 
vizualizace výsledků  

10 Tvorba hodnotícího a prezentačního modulu a jeho implementace do IS ARROW 

11 Publicita projektu  

12 Management projektu 

 

 



Vstupní data a etapy výzkumu 
• V ČR existují srovnatelné údaje (shodná metodika) z lokalit, sledovaných v 

předchozích obdobích pro nastavení referenčních podmínek pro hodnocení 
ekologického stavu v intencích RS a to  

• v letech 1996 – 2000 pro makrozoobentos,  

• v letech 2005 – 2008 pro všechny biologické složky 

3 ETAPY pro hodnocení 

 

 

 

 

 

Tato data poslouží jako výchozí pro hodnocení změn biologické diverzity a 
ekologického stavu hodnocených složek bioty povrchových tekoucích vod. 
Historická data a data z jiných zdrojů mají podpůrnou funkci. 

 

 

 

 

ETAPA/SLOŽKA fytobentos  makrofyta makrozoobentos ryby 

1. 1996 – 2000  - - + - 

2. 2005 – 2008  + + + + 

3. 2015 – 2016 + + + + 



Sledované území 
Celé území České republiky. 
 
Monitorovací síť lokalit:  
na základě údajů z předešlých projektů byly  
vybrány vhodné úseky toků a na nich profily  
pro sledování dlouhodobých změn.  
 
Kritéria:  

i. Dostupnost údajů o biologické diverzitě sledovaných organismů z minulé, popř. 
předminulé dekády (i na delší časové škále). 

ii. Charakter profilu blízký přirozeným podmínkám (minimálně antropogenně 
ovlivněné). 

iii. Geografická poloha lokality zvolená tak, aby soubor vybraných lokalit tvořil 
monitorovací síť pokud možno rovnoměrně pokrývající celé území ČR. Profily 
měly být voleny také s ohledem na využitelnost pro většinu sledovaných složek 
bioty. 



Monitorovací síť – 86 profilů 



Monitorovací síť a chráněná území 

Monitoring dlouhodobých změn 
biologické diverzity tekoucích vod 
v období klimatické změny 

• z  86 profilů sítě je  31  umístěno v oblastech s územní ochranou 
• lokalita Zlatý potok, Miletínky - NPR je v návrhu 
  

Název území Počet lokalit sítě 

NP České Švýcarsko 1 

NP Šumava 4 

CHKO Beskydy 8 

CHKO Bílé Karpaty 4 

CHKO Kokořínsko 1 

CHKO Lužické hory 1 

CHKO Orlické hory 3 

CHKO Poodří 1 

CHKO Slavkovský les 2 

CHKO Šumava 3 

CHKO Litovelské pomoraví 3 (z toho 2 lokality v NPR) 

 



Monitoring dlouhodobých změn 
biologické diverzity tekoucích vod 
v období klimatické změny 

Děkuji za pozornost 


