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ÚKOLY
(V GESCI OOV MŽP)

• Výzkumný záměr MZP 0002071101
– 22 (Vyskoč): Vývoj obecně bilančních a operativně 

predikčních a hodnotících systémů zaměřených na 
výstupy podporující výkon veřejné a státní správy 

– 23 (Picek): Vývoj a aplikace informačních nástrojů 
nutných pro činnosti související s plánováním v oblasti 
vod



ŘEŠITELÉ

• Oddělení HEIS VÚV 
– J.Picek, P.Vyskoč, S.Semerádová, J.Brabec

• Oddělení ochrany podzemních vod 
– H.Prchalová, A.Hrabánková, M.Kozlová

• Oddělení ochrany vodních ekosystémů
– P.Rosendorf

• Oddělení ekologie vodních organismů
– J.Svobodová

• Oddělení souhrnných vodohospodářských informací
– A.Kult

• Externí spolupráce
– V.Zeman, Hydrosoft Veleslavín, s.r.o.



OBLASTI PODPORY VEŘEJNÉ SPRÁVY

vodoprávní úřady: rozhodovací činnost

povolení odběrů/vypouštění, stanovení MZP,                      
schválení manipulačních řádů

podniky Povodí: 

vodohospodářská bilance současného a výhledového stavu

Bilance požadavky vs. zdroje > bilanční stavy v kontrolních 
profilech v dílčích povodích

podniky Povodí, MZe, MŽP: Plány oblastí povodí

predikce rizika nedosažení dobrého stavu/potenciálu útvarů >
návrhy opatření a jejich posouzení

+

-



VÝSTUPY A JEJICH UŽIVATELÉ

• Typy výstupů 
– metodické postupy (uznané/certifikované metodiky)
– programové vybavení, databáze, internetový portál

• Podpora činností
– vodní bilance (vodohospodářská bilance výhledového stavu)
– rozhodování vodoprávních úřadů

– plánování

• Uživatelé 
– podniky Povodí
– vodoprávní úřady



METODIKY (A ANALÝZY)

• Vodní bilance a Rámcová směrnice pro vodní 
politiku EU. Zeman, V., 2006.

• Metodický postup zpracování vodohospodářské 
bilance současného a výhledového stavu množství 
povrchových vod. Vyskoč, P., Zeman, V., 2008

• Metodický postup zpracování vodohospodářské 
bilance současného a výhledového stavu množství 
podzemních vod.                                                 
Prchalová, H., Šnajberková, M., Hrabánková, A., 2008.

Metodiky aplikovány při zpracování VHB v povodí Vltavy



METODIKY (PŘIPRAVOVANÉ)

• Metodické postupy pro ocenění významnosti 
jednotlivých typů zdrojů znečištění s ohledem na 
aplikaci imisně-emisního přístupu v oblasti ochrany 
vod. 
Rosendorf, Prchalová, Kult, Vyskoč. Dokončení 2010.



SOFTWARE

• Modulární systém
– samostatné výpočetní aplikace (programy)
– editor dat (plně konfigurovatelný)
– zastřešující uživatelské rozhraní (správa úloh)
– společný datový model (uložení dat)
– možnost komplexních výpočtů (modely, sestavení)

• Snadná instalace a obsluha
– minimální nároky na HW a SW (PC)
– aplikace není nutné instalovat, stačí zkopírovat
– jednoduchý systém ukládání dat (txt, shp, tfw, hrr)



SOFTWARE – SPOLUPRÁCE APLIKACÍ



REALIZOVANÉ APLIKACE (PROGRAMY)



REALIZOVANÉ APLIKACE (PROGRAMY)

• PRGAGREG Analýzy říční sítě, objektů, agregace.
• PRGSIMUL Simulační výpočty množství.
• PRGSIJAK Simulační výpočty jakosti.
• PRGANJAK Analýzy ukazatelů jakosti v profilech.
• PRGKOMJAK Kombinovaný způsob.
• PRGSTATG Statistické vyhodnocení.
• UI Uživatelské rozhraní, správa úloh.
• EDITOR Externí subdodávka

+ konfigurace, nastavení, přizpůsobení.

• Každá aplikace = software + uživatelská/administrační 
dokumentace.



PRGAGREG
• Analýzy struktury říční 

sítě
• Relace (vztahy) mezi 

objekty (profily)
• Určení polohy profilu na 

toku/úseku, promítnutí 
polohy profilu na tok

• Určení zeměpisných 
souřadnic objektu z 
polohy na toku

• Agregované údaje 
(užívání vody –
odběry/vypouštění, 
celkové plochy povodí, 
celková délka říční sítě)



PRGSIMUL
PRGSIJAK

• Simulační výpočty 
množství a jakosti

• Simulace = napodobení 
reality

• Množství - simulace 
funkce vodohospodářské 
soustavy

• Jakost – simulace 
odbourávání látek v 
tocích

Podrobněji viz dále.



PRGANJAK

• Analýzy jakostních 
ukazatelů

• Síť profilů s údaji o 
jakosti (monitoring)

• Síť profilů, v nichž data 
potřebuji a žádná 
nemám

• Odvození (odhad) z  
profilů nad/pod 
zájmovým profilem

• Různé možnosti způsobu 
odvození



PRGSTATG

• Statistické vyhodnocení 
vypočtených dat

• Grafy:

• Čáry překročení 
ovlivněných/neovlivněných 
průtoků
Časové řady aktivit 
(průtoky, odběry, 
vypouštění, výpary, ...)

• Vyhodnocení funkce 
nádrží (grafy, poruchy)



PRGKOMJAK
(+PRGREGRE)

• Kombinovaný způsob 
stanovení emisních 
limitů

• Podle metodického 
pokynu OOV MŽP

• Posouzení vstupů 
znečištění a jejich 
dopad na jakost vody 
v tocích v kontrolních 
profilech



UI

• Univerzální aplikace 
uživatelského 
rozhraní

• Plně 
konfigurovatelné

• Správa (organizace) 
dat úloh

• Spouštění a správa  
editorů dat

• Řízení a 
automatické 
provádění výpočtů

• Kontrola sdílení dat
• Možnost práce v 

počítačové síti



EDITOR

• Editace a/nebo 
prohlížení dat

• Vzhled lze zcela 
přizpůsobit datům

• Integrovaný 
prohlížeč GIS

• Editace/zadávání 
dat

• Export dat a tiskové 
výstupy

• Osazení profilu na 
tok jedním kliknutím 
myši



KOMPLEXNÍ MODELY (SESTAVENÍ)

• Simulační model množství povrchových vod: zásobní 
funkce vodohospodářské soustavy.                               
Picek, J., Vyskoč, P., Zeman, V., 2008.

• Simulační model vodohospodářské bilance jakosti 
povrchových vod.                                                
Picek, J., Vyskoč, P., Rosendorf, P., 2009.

• Aplikace pro stanovení emisních limitů kombinovaným 
způsobem.                                                       
Vyskoč, P., Picek, J., Semerádová, S., 2009.

• Analýzy sítí profilů a ukazatelů na vodních tocích. 
Picek, J., Svobodová, J., 2008.



PŘÍKLADY



PŘÍKLAD 1

SIMULAČNÍ MODEL ZÁSOBNÍ FUNKCE 
VODOHOSPODÁŘSKÉ SOUSTAVY

• K čemu slouží: Posouzení zabezpečení požadavků na Posouzení zabezpečení požadavků na 
odběry vody a minimální průtoky vzhledem ke kapacitám odběry vody a minimální průtoky vzhledem ke kapacitám 
vodních zdrojů. vodních zdrojů. 

•• Metoda:Metoda: Simulace zásobní funkce vodohospodářské Simulace zásobní funkce vodohospodářské 
soustavy (nádrže, převody, odběry/vypouštění, kontrolní soustavy (nádrže, převody, odběry/vypouštění, kontrolní 
profily) v různých hydrologických situacích (časová řada profily) v různých hydrologických situacích (časová řada 
neovlivněných průtoků) a vyhodnocení zabezpečenosti neovlivněných průtoků) a vyhodnocení zabezpečenosti 
požadavků na odběry a minimální průtoky.požadavků na odběry a minimální průtoky.





SIMULAČNÍ MODEL ZÁSOBNÍ FUNKCE VS

UKÁZKA PROGRAMU











SIMULAČNÍ MODEL ZÁSOBNÍ FUNKCE VS

VYUŽITÍ V PROJEKTECH
• Zpracování VHB současného a výhledového stavu množství 

povrchových vod v oblastech povodí Horní Vltavy, Berounky a 
Dolní Vltavy. VÚV pro Povodí Vltavy, 2005-2006. (Ověření 
nástrojů na pilotním povodí)

Studie ve spolupráci s oddělením hydrologie:
• Posouzení dopadu klimatické změny na vodní zdroje ČR

– Studie (v různém rozsahu) pro Povodí Vltavy, Povodí Labe, Povodí
Ohře a pro Karlovarský kraj. Výstupy podkladem pro Generel území
chráněných pro akumulaci povrchových vod. VÚV (+VRV) 2007-2010.

• Studie možnosti zajištění odběrů vody pro výhledové rozšíření JE 
Temelín a JE Dukovany. VÚV pro Ústav jaderného výzkumu Řež 
(a ČEZ), 2008-2010.

Program instalován na Povodí Vltavy a Povodí Ohře.



PŘÍKLAD 2

INFORMAČNÍ PODPORA APLIKACE PRO 
STANOVOVÁNÍ EMISNÍCH LIMITŮ 

KOMBINOVANÝM ZPŮSOBEM
• K čemu slouží: Informační podpora při aplikaci 

stanovování emisních limitů kombinovaným způsobem 
pode metodického pokynu MŽP: program+data (ČR) a 
jejich distribuce VPÚ prostřednictvím portálu.

• Metoda: Modelování predikce vlivu vypouštění odpadních Modelování predikce vlivu vypouštění odpadních 
vod z bodových zdrojů (povolované emisní limity) na vod z bodových zdrojů (povolované emisní limity) na 
jakost povrchové vody (plnění imisních standardů) jakost povrchové vody (plnění imisních standardů) –– viz viz 
MP OOV MŽP (VÚV: I.MP OOV MŽP (VÚV: I.NesměrákNesměrák, M.Kalinová)., M.Kalinová).

• Uživatelé: VPÚ, (podniky Povodí)



STANOVOVÁNÍ EMISNÍCH LIMITŮ KOMBINOVANÝM ZPŮSOBEM

UKÁZKA PROGRAMU









STANOVOVÁNÍ EMISNÍCH LIMITŮ KOMBINOVANÝM ZPŮSOBEM

INTERNETOVÝ PORTÁL



STANOVOVÁNÍ EMISNÍCH LIMITŮ KOMBINOVANÝM ZPŮSOBEM

PORTÁL
http://heis.vuv.cz/projekty/kombinovanyzpusob



STANOVOVÁNÍ EMISNÍCH LIMITŮ KOMBINOVANÝM ZPŮSOBEM

PORTÁL



STANOVOVÁNÍ EMISNÍCH LIMITŮ KOMBINOVANÝM ZPŮSOBEM

PORTÁL



SOUHRN - MOŽNOSTI VYUŽITÍ

• Analýzy jevů a objektů na říční síti
• Simul. výpočty množství povrchových vod
• Simul. výpočty jakosti povrchových vod

• Široké možnosti úprav funkcí, rozšíření
• Uživatelská konfigurovatelnost
• Minimální HW a SW požadavky
• Možnost práce v počítačové síti



… děkujeme za pozornost


