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1.	Co	je	RIS3?		

RIS3	 je	 Regionální	 inovační	 strategie	 („Research	 and	 Innovation	 Strategy	 for	
Smart	 Specialisation).	 RIS	 3	 strategii	 má	 Jihomoravský	 kraj	 vytvořenou	 pro	 období	
2014-2020.	 Je	 základním	 strategickým	 dokumentem	 jak	 Jihomoravského	 kraje,	 tak	 i	
statutárního	 města	 Brna	 pro	 realizaci	 politiky	 na	 podporu	 konkurenceschopnosti,	
založené	 zejména	 inovacích	 a	maximalizaci	 hospodářských	 přínosu	 veřejných	 investic	
do	výzkumu	a	vzdělávaní.		Jde	o	integrovaný	program	pro	místní	ekonomickou	přeměnu,	
posiluje	 jeho	 využití	 v	 oblasti	 výzkumu	 a	 technologického	 rozvoje.	 Je	 to	 průběžný	 a	
participativní	 proces.	Obsahuje	 tyto	 základní	 kroky:	Analýza	 (regionální	 různorodost),	
proces,	 vize	 (vývoj	 pro	 budoucnost	 regionů),	 priority,	 definice	 soudržné	 politiky,	
monitoring	vyvinutých	mechanismů.	

Je	založen	na	4Cs	+	C		

1) Competitive	advantage	(Konkurenční	východa),	
2) Choices	(Možnosti),	
3) Critical	mass	of	resources	and	talent	(Kritické	množství	zdrojů	a	talentu),		
4) Collaborative	Leadership	(Spolupracující	vedení),	
5) Common	 sense	 -	 Integrated	 agenda	 for	 place-based	 economic	

transformation,	 strengthening	 RTD	 and	 Innovation	 (Zdravý	 rozum	 -	
integrovaná	agenda	pro	místní	ekonomickou	transformaci,	posílení	VTR	a	
inovace).	

Principy	RIS3:		

• Důraz	na	inovační	podnikání	
• Koncentrace	podpory	klíčových	priorit	a	vazby	mezi	výzkumem	a	oblastí	aplikace	
• Identifikace	místní	konkurenční	výhody	
• Podpora	talentu	a	rozvoj	lidských	zdrojů	
• Obchodní	 objev	 =	 proces	 podnikatelského	 objevu	 (proces	 diskuse	 klíčových	

hráčů	v	inovačním	prostředí,	podnicích,	univerzitách,	výzkumných	organizacích	a	
dalších	relevantních	partnerech	pro	koordinační	roli	veřejné	správy)	

• Proces	„zdola	nahoru“	(zdola	nahoru)	-	vychází	z	interakce	a	potřeb	regionálních	
aktérů	

• Systematické	 sledování	 a	 hodnocení	 účinnosti	 strategických	 intervencí,	 jakož	 i	
celkového	vývoje	inovačního	prostředí	a	pružné	reakce	na	identifikované	výstupy	
	

1.1.	RIS3	Olomouckého	kraje	
	

Hlavní	principy:		
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• Klade	důraz	na	inovace	jako	hlavní	zdroj	konkurenceschopnosti	ekonomiky,	

• Koncentruje	podporu	do	klíčových	priorit	a	potřeb	znalostní	ekonomiky,	

• Staví	na	identifikaci	místní	konkurenční	výhody,	využití	regionálního	potenciálu		
v	perspektivních	oblastech	

• Efektivní	 zacílení	 finančních	 prostředků	 –	 evropských,	 národních,	 krajských	 a	
soukromých	 na	 aktivity	 vedoucí	 k	 posílení	 výzkumné	 a	 inovační	 kapacity	 do	
prioritně	 vytyčených	 perspektivních	 oblastí	 s	 cílem	 plně	 využít	 znalostní	
potenciál	na	národní	i	krajské	úrovni	

• „Inteligentní“	 využívání	 a	 rozvíjení	 specializace	 kombinující	 hospodářskou	
specializaci	se	specializací	znalostní	

• Identifikace	 perspektivních	 oblastí	 a	 klíčových	 strategických	 intervencí	 je	
postavena	na	 tzv.	 entrepreneurial	 discovery	process	 (zespodu-nahoru,	 inovační	
platformy),		

• Vyžaduje	 soustavné	 monitorování	 a	 vyhodnocování	 efektivnosti	 strategických	
intervencí	 i	 celkového	 rozvoje	 inovačního	 prostředí	 a	 pružné	 reagování	 na	
zjištěné	výstupy,	využívá	se	Krajská	rada	pro	inovace	

Příprava	Národní	RIS3	 strategie	od	 roku	2013,	součástí	 také	příprava	krajských	
příloh	 a	 budování	 partnerství	 v	 krajích	 pro	 implementaci	 strategie,	 které	 byly	
podkladem	pro	dokončení	Národní	RIS3	strategie	–	schválena	vládou	ČR	11.	7.	2016.	V	
rámci	 přípravy	 připomínkování	 ze	 strany	 podnikatelů,	 výzkumníků.	 Koordinátorem	
přípravy	na	národní	úrovni	nejprve	MŠMT,	poté	Úřad	vlády	(nově	od	dubna	2018	MPO)		

• 20.	 června	2014	ZOK	schválena	Krajská	příloha	Národní	RIS3	 strategie	pro	
Olomoucký	 kraj	 (zkráceně	 RIS3	 strategie	 Olomouckého	 kraje)	 jako	 tzv.	
regionální	 annex	 (příloha)	 Národní	 výzkumné	 a	 inovační	 strategie	 pro	
inteligentní	specializaci	České	republiky	(zkráceně	Národní	RIS3	strategie)	

					=	od	roku	2014	tedy	platná	RIS3	strategie	pro	území	Olomouckého	kraje	

• V	červnu	2018	schválena	aktualizace	krajské	přílohy		

• V	krajské	příloze	 stanoveny	domény	 specializace	 a	 klíčové	 oblasti	 změn	 včetně	
strategických	a	specifických	cílů	

1.2.	Strategie	rozvoje	Jihomoravského	kraje	2020	
	
Cílové	sektory	dokumentu:	

• Pokročilé	výrobní	a	inženýrské	technologie	
• Přesná	zařízení	
• Vývoj	softwaru	a	hardwaru	
• Léky,	lékařská	péče	a	diagnostika	
• Technologie	pro	letecký	průmysl	

Výzvy	dokumentu:		
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• Ekologická	 udržitelnost,	 sociální	 soudržnost,	 v	 užším	 smyslu,	 například	
nízkouhlíková	ekonomika	a	technologie	a	hledání	způsobů,	jak	je	řešit	→	přímé	a	
nepřímé	ekonomické	účinky		

• Kvalita	 a	 fungování	 institucí	 je	 důležitou	 podmínkou	 pro	 důvěru	 společností	→	
Podnikání	a	inovace	(motivace,	slabé	vs.	silné,	ambice)	

• Předběžná	orientace	výzkumu	na	veřejné	výzkumné	instituce,	vzdělávací	systém	
a	kritický	talent	

• Cílem	 je	 využít	 dostupné	 zdroje,	 nejen	 finanční,	 ale	 také	 lidské	 a	 materiální,	 v	
nejslibnějších	 oblastech	 výzkumu	 a	 podnikání	 a	 dlouhodobě	 posílit	
konkurenceschopnost	ekonomiky.	

• Efektivní	propojení	akademického	a	podnikatelského	sektoru	
• zvýšit	 zapojení	 vyspělých	 společností,	 zajistit	 propojení	 RIS	 s	 univerzitními	

strategiemi,	rozšířit	zásahy	a	aplikaci	výsledků	výzkumu	i	mimo	aglomeraci	Brno	
	

1.3.	Fenomén	širšího	regionu	Moravy	
	

Jihomoravský	kraj	je	historicky	i	geograficky	a	vodopisně	součástí	širšího	regionu	
Moravy.	 Téměř	 100%	 tohoto	 regionu	 spadá	 do	 povodí	 řeky	Moravy	 a	 také	 z	hlediska	
technologií	pro	vodní	hospodářství	se	jednotlivé	části	tohoto	regionu	vzájemně	doplňují.	
Širší	region	Moravy	tak	zahrnuje	vedle	dvou	největších	center	Brna	(Jihomoravský	kraj)	
a	Olomouce	(Olomoucký	kraj)	i	kraj	Zlínský	a	části	kraje	Vysočina,	Pardubického	kraje	a	
Moravsko-Slezského	kraje	včetně	krajských	měst	Zlína,	Jihlavy	a	Ostravy.		
	
Hlavní	charakteristika	širšího	regionu	Morava:		
	

• Většina	vodních	zdrojů	JMK	leží	v	širším	regionu	(zdroje	vody	Povodí	Moravy)	–	
Vysočina,	Olomoucký	kraj,	Zlínsky	kraj,	Moravskoslezský	kraj,	Pardubický	kraj,	

• Technologie	 úpravy	 a	 čistění	 vody,	 čerpací	 technika	 Olomouckého	 a	
Pardubického	kraje,	

• Školy	 –	 Univerzita	 Tomáše	 Bati,	 Univerzita	 Palackého	 v	Olomouci,	 Technická	
univerzita	Ostrava,	Střední	průmyslová	škola	Lipník,	Vysoké	Mýto,	

• Technologie	 Vodního	 hospodářství	 v	RIS3	 Olomouckého	 kraje	 –	 čerpací	 a	
závlahová	technika.	

2.	Jaké	jsou	regionální	výzvy	v	této	oblasti?	(Cíle,	výzvy)	
	

Cílem	 strategie	 RIS3	 je	 efektivní	 zacílení	 evropských,	 národních,	 krajských	 ale	 i	
soukromých	 finančních	 prostředků	 do	 prioritních	 inovativních	 oblastí	 tak,	 aby	 byl	 plně	
využit	 znalostní	 potenciál	 naší	 země.	 Zařazujeme	 sem	 kategorie	 o	 zvýšení	 zapojení	
rozvinutých	 společností,	 zajištění	 sjednocení	RIS	 s	 univerzitními	 strategiemi,	 rozšíření	
zásahů	i	mimo	Brněnské	aglomerace,	navrhnutí	řešení	pro	oblasti	středního	vzdělávání,	
zajištění,	aby	příslušné	operační	programy	na	národní	úrovni	byly	dobře	navrženy	tak,	
aby	měly	možnost	efektivně	využívat	zdroje	v	regionu.	
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Mezi	 jednotlivé	 výzvy	 v	Jihomoravském	 kraji	 zařazujeme	 zejména	 podnikání	 a	
inovace	 (motivace,	 slabá	 vs.	 silná,	 ambice.)	 Následně	 na	 poli	 výzkumných	 veřejných	
institucí	pře-orientování	na	jiné	oblasti,	nedostačující	vzdělávací	systém	a	kritický	objem	
talentů.	V	oblasti	vodního	hospodářství	 reaguje	RIS	3	na	problémy	se	suchem	-	změny	
klimatu,	čištění	odpadních	vod	a	nakládání	s	kaly.	V	oblasti	podnikání	a	inovací	reaguje	
RIS	 3	 na	 výzkum	 -	 celosvětový	 vs.	 minimální	 počet	 místních	 společnosti	 schopných	
posunout	 technologické	 hranice	 do	 svého	 podniku,	 aktuální	 nedostatek	 vzájemné	
důvěry,	v	porovnání	s	tradičními	tržními	ekonomikami,	s	relativně	slabým	endogenním	
podnikatelským	 sektorem,	 ale	 existuje	 i	 několik	 výjimek	 -	 energetika,	 počítačová	
bezpečnost,	a	také	mechatronika	(kombinace	elektriky	a	mechanického	inženýrství).	

Strategie	RIS3	byla	vyvinuta	RDA.	Nezahrnuje	přímo	vodní	hospodářství,	 ačkoli	
region	 má	 v	 terénu	 kritické	 množství	 (zjevně	 došlo	 k	 „velkému	 zisku“,	 protože	
nadnárodní	společnosti	byly	lépe	propojeny)	-	otázkou	je,	jak	aktualizovat	strategii,	kdo	
iniciuje	 tuto	 změnu	 („agent	 změny“)?	 Za	 Jihomoravský	 kraj	 jsou	 identifikovány	
následující	 agenti	 změny:	 představit	 zastupitelského	 úřadu	 JMK,	 představitel	 oboru	
životního	 prostředí	 a	 představitel	 Regionální	 rozvojové	 agentury	 Jižní	Moravy.	 Obavy	
byly	sdíleny,	ale	dosud	nebyly	dodrženy.	CREA	(klastrová	organizace)	byla	vyloučena	z	
úpravy	strategie	RIS3.	Národní	klastrová	asociace	by	se	mohla	ukázat	 jako	nápomocná	
při	 zlepšování	 shluků	 strategického	 postavení	 organizací.	 Mezitím	 bylo	 rozhodnuto	 o	
použití	 alternativy:	 strategie	 JMK	 2020,	 kterou	 vyvinula	 regionální	 vláda	 a	 která	
zahrnovala	i	vodní	technologie.		

V	oblasti	vody	nejsou	dobudované	ČOV,	nedostatečné	čistění,	není	odstraňovaný	
fosfor,	 některé	 území	 jsou	 ohrožované	 záplavami	 tzv.	 bleskové	 povodně	 a	 ztrátou	
retenční	schopnosti	–	tj.	schopnost	pojmout	či	pozdržet	dostatečné	množství	vody.	
Hlavní	témata	k	řešení	jsou:	sucho	a	dopady	klimatických	změn,	ochrana	vodních	zdrojů,	
nadměrná	 větrná	 a	 vodní	 eroze	 půdy,	 ohrožení	 záplavami	 a	 provádění	
protipovodňových	opatření.		
Program:		

• Podpora	boje	proti	suchu	a	na	zadržení	vody	v	krajině	na	území	Jihomoravského	
kraje	v	roce	2018	

• Snížení	emisí	z	lokálního	vytápění	domácností	v	Jihomoravském	kraji		
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Zdroj:	Sucho	a	výnos	hlavních	plodin	pro	oblast	ČR	a	JMK	

	

3.	Jako	dlouho	je	region	aktivní	v	této	oblasti?	
		
Historická	 tradice	 v	Jihomoravském	 kraji	 se	 datuje	 v	 této	 oblasti	 od	 19.	 století.	
Evidujeme	 tradice	 i	 různé	 úrovně	 univerzit	 se	 silnými	 výzkumnými	 kapacitami,	 k/ke	
příkladu:		

○	VUT	(VUT	v	Brně)	-	120	let	
○	MUNI	(Masarykova	univerzita)	-	100	let	
○	MENDELU	(Mendelova	univerzita	v	Brně)	-	100	let	

K	rozpadu	velkých	společností	došlo	po	roce	1989,	proto	region	usiloval	o	obnovení	a	
získaní	 zahraničních	 investorů.	 Nově	 vznikající	 podnikatelský	 sektor	 vznikl	 od	 roku	
1990	 a	 evidujeme	 posun	 ve	 vzdělávací	 oblasti,	 konkrétně,	 pokles	 zájmu.	 Velmi	 úzce	
definovaný	RIS3	byl	ovlivněný	velkými	a	bohatými	společnostmi	na	trhu.	Konkurence	se	
ocitla	na	nejnižší	úrovni,	přičemž	v	tomhle	kroku	vidíme	alibismus	vládní	sféry.		
Strategie	rozvoje	Jihomoravského	kraje	byla	a	je	zaměřená	na	společné	výzvy,	jako	jsou	
voda,	 nebo	 suchu	 v	regionu.	 Právě	 založení	 klastru	 v	 roce	 2008,	 pomalá	 k	změně	
zaměření	exportní	aliance	na	spolupráci	uvnitř	regionu.	V	prvních	letech	se	klastr	musel	
vypořádat	s	nízkou	úrovní	spolupráce,	téměř	žádná	koordinace	neexistovala.	V	současné	
době	je	zapojených	několik	firem	v	oblasti	vodní	hospodářství	do	klastru:		

v AQUA	PROCON	 s.r.o.,	 AQUA	 INDUSTRIAL	 s.r.o.,	 AQUAS	 vodní	 díla	 s.	 r.	 o.,	 Český	
hydrometeorologický	ústav,	ELZACO,	spol.	s	r.	o.,	GEOtest,	a.s.,	GEOTOP	ROSA	s.	r.	
o.,	Global	Urga	Trade,	s.	r.	o.,	HG	partner	s.r.o.,	AW-DAD,	s.	r.	o.,	PS	PROFI	s.	r.	o.,	
Přátelská	 energie	 s.	 r.	 o.,	 Sigmainvest	 spol.	 s	r.	 o.,	 Strojírny	 Brno,	 a.	 s.,	
TECHNOTRADE	spol.	s	r.	o.,	VARS	BRNO	a.s.,	VODNÍ	DÍLA-TBD	a.	s.		
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4.	Zainteresované	subjekty		
	
•	Regionální	vláda	-	orgán	rozhodující	o	definici	rozpočtu,	strategiích…	
•	CREA	Hydro	&	Energy	-	klastr	podporující	priority	a	výstupy	projektu	
•	Společnosti	(například:	GEOtest,	a.s.,	ASIO	spol.	s	r.o.,	Vodní	Díla	TBD,	PS	PROFI	s.r.o.,	
Strojírny	 Brno,	 a.s.,	 Sun	 Drive	 s.r.o.,	 VARS	 BRNO,	 a.s.,	 Brněnské	 vodárny	 a	 kanalizace,	
a.s.)	
•	University	(například:	Mendelova	univerzita	v	Brně,	Technická	univerzita	v	Brně	(VUT	
FCH,	FCE	VUT	Brno),	Masarykova	univerzita)	
•	 Ostatní	 vzdělávací	 instituce	 (Lipka,	 VIDA	 Park,	 Střední	 průmyslová	 škola	 stavební	
Brno)	
•	Státní	instituce	(například:	ČHMÚ,	Povodí	Moravy,	s.p.)	
•	 Výzkumné	 ústavy	 (Výzkumný	 ústav	 vodohospodářský	 T.	 G.	 Masaryka,	 Admas	 Brno,	
CEITEC	Brno)	
•	Instituce	přímo	spojené	s	implementací	platformy	RIS3	do	regionálních	strategických	
dokumentů.	(například:	JIC,	RRAJM)	

5.	Je	průmysl	zapojen?	Jsou	klastry	zapojené?	Jaké	sektory?	
	

V	klastru	CREA	Hydro	&	Energy,	z.s.,	se	zaměřujme	na:	

a. zavádění	IT	-	SMART	řešení	
b. sediment	vodní	energetiky	
c. vodní	stavby	-	bezpečnost	čištění	vod	
d. ochrana	vodních	zdrojů	
e. zapojení	v	OPPIK,	research	CORNET	COSME	
f. dotaz	na	členy	TAČR,	Zem.	výzkum,	Bezp.	výzk.	

5.1.	Příklad	propojení	klastrové	organizace.		

Možnost	 přistoupení	 k	 platformě	 Water	 Smart	 Territories	 vychází	
z	mezinárodního	 projektu	 iWATERMAP	 z	programu	 INTERREG	 EUROPE	 na	
podporu	 inovací	 technologií	 vodního	 hospodářství,	 kterého	 součástí	 je	 i	
Jihomoravský	 kraj.	 Lídrem	 projektu	 iWATERMAP	 je	 nizozemský	 výzkumný	 ústav	
Wetsus	 a	 účastní	 se	 dalších	 8	 partnerů	 z	Rumunska,	 Španělska,	 Portugalska,	 Řecka,	
Nizozemí,	Lotyška	a	České	republiky.	 Jihomoravský	kraj	reprezentuje	v	projektu	klastr	
CREA	Hydro&Energy.		

Evropská	 S3	 platforma	 WST	 vznikla	 z	iniciativy	 tří	 vedoucích	 regionů	 –	
Aragonie	(Španělsko),	Centre	–	Val	de	Loire	(Francie)	a	Frísko	(Nizozemsko).	Jedná	se	o	
celoevropskou	 platformu,	 založenou	 na	 vzájemné	 spolupráci	 regionů	 za	 účelem	
identifikace	příležitostí	budoucí	mezinárodní	vědecké,	 inovační	a	obchodní	 spolupráce	
v	oblasti	vodního	hospodářství.		
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Cílem	 platformy	 je	 realizace	 konkrétních	 projektů	 mezinárodní	 spolupráce	
s	ostatními	 regiony	EU.	V	 rámci	platformy	mají	dané	 regiony	za	úkol	podpořit	 aktivity	
v	daném	oboru	a	rozvíjet	spolupráci	mezi	dalšími	zapojenými	regiony.		

Účast	regionu	v	platformě	přinese:	
- Možnost	 účasti	 v	evropských	 projektech	 zaměřených	 na	 oblast	 vodního	

hospodářství;	
- zanesení	 výzkumných	 infrastrukturních	 a	 znalostních	 kapacit	 regionu	 do	

společné	evropské	databáze;	
- získávaní	 informací	 o	 nových	 projektech,	 technologiích	 a	 způsobech	 řešení	

problémů	v	oblasti	vodního	hospodářství;	
- možnost	 získaní	 podpory	 pro	 projekty	 k	řešení	 problému	 v	oblasti	 vodního	

hospodářství.		

Přistoupením	k	platformě	Water	Smart	Territories	se	region	zavazuje:		
1. K	projevení	zájmu	regionu	o	oblast	vodního	hospodářství.	
2. K	výběru	 zástupce	 regionu	 za	 účelem	 komunikace	 s	dalšími	 zúčastněnými	

regiony	(navrhujeme	klastr	CREA	Hydro&Energy).	
	

6.	Přehled	některých	zrealizovaných	projektů		
	
	 Téma	 Cíl		

Regionální	projekty		 1.	1000000	stromů	pro	JMK	
2.	 Projekt	 čistění	 Brněnské	
přehrady	–	3.	etapa	(Povodí	
Moravy)	

1.	 Na	 každého	 obyvatele	
vysadit	1	ovocný	strom	
2.	Srážení	fosforu	na	přítoku	
do	brněnské	údolní	nádrže	

Národní	projekty		 	 	

Evropské	projekty		 ,,Adaptace	 na	 klimatické	
změny	 pomocí	 zelené	
infrastruktury“	

Snižování	 klimatických	
změn	 a	 výsadba	 zeleně.	
Program:	 Interreg	 V-A	
Rakousko	-	Česká	republika	

Ostatní		 	 	

	

7.	 Přehled	 probíhajících	 projektů	 v	Jihomoravském	 kraji	 ve	 vodním	
hospodářství	
	

Instituce	provádějící	projekty:		

v Brněnské	vodárny	a	kanalizace	
v AGROPROJEKT	PSO	s.r.o.	
v ASIO	TECH,	spol.	s	r.o.		
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v Český	hydrometeorologický	ústav	
v Střední	průmyslová	škola	stavební	Brno,	příspěvková	organizace	
v ASIO	NEW,	spol.	s	r.o.		
v Fakulta	stavební	Vysokého	učení	technického	v	Brně		
v Regionální	hospodářská	komora	Brno	

	

	Problematika:	Odolná	infrastruktura		

Název	 Popis	

Identifikace	 a	 řízení	 vodních	
zdrojů	

Zajištění	 bezpečnosti	 a	 řízení	
vodních	zdrojů	
	

Zvyšování	 kapacit	 přelivů	 hráze	
(bezpečnost	přehrad)	

	

Recyklace	šedé	a	komunální	vody	
a	 její	využití	pro	údržbu	zeleně	a	
zavlažování	v	zemědělství	

V	 souvislosti	 s	 přizpůsobením	 se	
změně	 klimatu	 byly	 vyvinuty	 a	
testovány	 metody	 recyklace	
odpadních	vod	a	 jejich	aplikace	na	
zeleň.	 Separace	 vody	 byla	 použita	
ke	snížení	spotřeby	vody	a	zvýšení	
recyklace	vody.	

HAMR	
	

Systém	 předpovídání	 sucha	 byl	
vyvinut	 v	 rámci	 projektu	
financovaného	 Ministerstvem	
životního	prostředí	v	letech	2017	a	
2018.	 Systém	 je	 založen	 na	
propojení	 půdního	 modelu,	
modelu	 hydrologické	 rovnováhy	 a	
vodní	 bilance.	 Tyto	 modely	 spolu	
se	 vstupními	 klimatologickými	
údaji	 představují	 sucho	
meteorologické,	 zemědělské	 a	
hydrologické.	 V	 první	 fázi	 se	
zaměřuje	 především	 na	
informování	 široké	 veřejnosti.	
Druhá	 fáze	 bude	 v	 souladu	 s	
požadavky	zákona	o	vodách,	který	
je	 v	 současné	 době	 předmětem	
meziresortního	 připomínkového	
řízení.	 Systém	 bude	 také	 sloužit	
jako	 základ	 pro	 rozhodování	 v	
době	rizika	sucha.	

Projekt	 NAZV	 -QJ1620040	
Optimalizace	 ochrany	 vody	 a	
půdy	 ve	 vodních	 zdrojích	 s	

Výzkumné	 projekty	 zabývající	 se	
zadržováním	 vody	 v	 krajině,	
kvalitou	vody	a	protipovodňovými	
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ohledem	 na	 udržitelné	
zemědělské	systémy	řízení.	

opatřeními.	

Návrhy	 na	 konkrétní	 opatření	
(malé	 vodní	 nádrže,	 přehrady,	
studie	odtoku	atd.)	

Práce	 pro	 konkrétní	 partnery	 -	
obce,	 podniky	 povodí,	 státní	
pozemkový	úřad.	

Minimalizace	 ztrát	 vody	 v	
potrubní	síti	

Monitorování	 a	 diagnostika	
provozované	 vodovodní	 sítě	
včetně	 diagnostiky,	 vzdálené	
odečty	 spotřeby	 vody	 v	 Brně	
včetně	 rozhraní	 s	 informačním	
systémem	zákazníka	

	

Problematika:	Správa	více	zúčastněných	stran	

Název		 Popis	

Udržitelná	 řešení	 pro	 venkovské	
oblasti	

V	 rámci	 komplexního	
udržitelného	 přístupu	 vyvinuli	
rozsáhlé	 technologie	 účinné	
technologie,	 které	 je	 řeší	 ve	
venkovských	 (venkovských)	
oblastech,	 aby	 maximalizovaly	
zadržování	 vody	 a	
minimalizovaly	 dopad	 osídlení	
na	toky.	

Mobilní	úpravny	vody	 jako	primární	
nebo	sekundární	zdroj	dodávek	vody	
pro	obce.	

Pro	 obce	 bez	 vodní	
infrastruktury	 nebo	 napojené	
na	 infrastrukturu	 s	
nedostatečnou	 kapacitou	
zřízení	 vlastní	 čistírny	
odpadních	 vod	 (povrchových	
nebo	 podzemních),	 a	 tím	
snížení	 závislosti	 na	 jiných	
provozovatelích	 a	 jiných	
vodních	zdrojích.	

EPC	 modely	 financování	 vodního	
hospodářství	obcí,	ale	i	společností.	

Jde	 o	 to,	 že	 obec	 nebo	
společnost	 nemusí	 utrácet	 své	
peníze	 na	 investice,	 například	
do	 úpravny	 vody,	 ale	 investice	
je	poskytována	specializovanou	
společností,	 která	 to	 platí	 a	
převádí	 tuto	 investici	 do	 míry	
vody	nebo	kanalizace	

	

Problematika:	Cirkulární	ekonomika	
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Název		 Popis	
Recyklace	 vody	 a	 zpětné	 získávání	
tepla	z	odpadních	vod	

Valorizace	 čistírenských	 kalů	 a	
regenerace	živin	

Výzkumné	 projekty	 jsou	 testovací	
technologie	 pro	 recyklaci	 vody	 a	
rekuperaci	 tepla,	 jako	 je	 praní,	 ale	
nejen	praní	a	použití	dešťové	vody.	

Hrot	 kalu	 se	 skládá	 ze	
zahušťování,	 sušení	 a	 pyrolýzy	
kalu.	

	

Problematika:	Digitalizace	

Název		 Popis	
Monitorování	vodních	toků	 Digitální	 měřící	 systémy	 plných	

profilů	 (nad	hladinou	vody)	pro	
inspekční	 a	 monitorovací	
systémy	 použitelné	 na	 vodních	
cestách	a	vodních	tocích.	

Sledování	staveb	 Digitální	 monitorovací	 systémy	
pro	 monitorování	 a	
dokumentaci	 vodních	
konstrukcí	

Státní	monitorovací	sítě	 ČHMÚ	zajišťuje	provoz,	údržbu	a	
inovace	 státních	
hydrometeorologických	sítí.	

	

8.	 Přehled	 budoucích	 projektů	 v	Jihomoravském	 kraji	 ve	 vodním	
hospodářství	
	

Problematika:	Odolná	infrastruktura		

Název		 Popis	
Opatření	 k	 zadržování	 vody	 v	
krajině	

	

Start		 Projekt	 vyvíjí	 a	 testuje	
technologie	 pro	 čištění	 silniční	
vody	a	použití	dešťové	vody	pro	
zavlažování	zeleně	

Projekt	Thaya	 Cílem	 projektu	 je	 zhodnotit	
dopad	 změny	 klimatu	 na	 vodní	
bilanci	 v	 povodí	 řeky	 Dyje	 v	
různých	 klimatických	 scénářích	
s	různými	požadavky	na	vodu.	

Provádění	 moderních	 přístupů	 k	
suchu	a	povodním	

Provádění	moderních	přístupů	k	
suchu	 a	 povodním.	 Metody	
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související	s	problémy	vhodnými	
pro	 inženýrskou	 praxi,	
metodické	 postupy,	 software	
atd.	

Návrhy	 konkrétních	 řešení,	 studie	
širších	 oblastí,	 výzkumné	 činnosti	
ve	vodním	hospodářství.	

Návrhy	 konkrétních	 řešení,	
studie	 širších	 oblastí,	 výzkumné	
činnosti	 ve	 vodním	
hospodářství.	

	

Problematika:	Cirkulární	ekonomika	

Název		 Popis	
Gastrokompostování	 a	 další	
zpracování	odpadu	

Valorizace	 kalů	 -	 Správa	 kalov	
ČOV	 Brno	 -	 Modřice	 Projekt	
ověřuje	 a	 vyvíjí	 zařízení	 pro	
kompostování	 nebo	 ničení	 a	
následné	zpracování	pyrolýzou	

Valorizace	 kalů	 -	 ČOV	 ČOV	 Brno	 -	
Modřice	

Rekonstrukce	 kalového	
hospodářství	 pro	 efektivnější	
zpracování	 rostoucího	množství	
kalu,	 energetické	 využití	
kalového	 plynu	 a	 technologie	
konečného	 zpracování	
vytěženého	kalu	

	

9.	 Výzkumné	 a	 vzdělávací	 instituce	 zabývající	 se	 vodou	 na	 území	
Jihomoravského	kraje	
	

CREA	Hydro&Energy	

Adresa:	Traubova	6,	Brno,	602	00	

Oblast	 výzkumu:	 obor	 technologií	 pro	 vodohospodářská	 díla,	 vodního	 a	 odpadového	
hospodářství	a	obnovitelných	zdrojů	energie.	

Počet	sdružujících	institucí:		24	

	

Výzkumný	ústav	vodohospodářský	T.	G.	Masaryka,	v.v.i.	–	pobočka	Brno	

Adresa:	Mojmírovo	náměstí	16,	Brno-Královo	pole,	612	00	

Počet	zaměstnanců:	celkem	cca	30	
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Oblast	výzkumu:	hospodaření	s	vodou,	ochrana	jakosti	vod,	hydrochemie,	hydrobiologie,	
informatika	a	provoz	

	

VODNÍ	DÍLA-TBD	a.s.	–	pracoviště	v	Brně	

Adresa:	Studená	2,	Brno-Lesná,	638	00	

Počet	zaměstnanců:	cca	15	

Oblast	 výzkumu:	 Technicko-bezpečnostní	 dohled	 nad	 vodními	 díly,	 znalecký	 ústav	
v	oboru	 vodního	 hospodářství	 se	 specializací	 na	 bezpečnost	 a	 provozní	 spolehlivost	
vodních	děl		

	

Ústav	výzkumu	globální	změny	AV	ČR,	v.v.i.	

Adresa:	Bělidla	4a,	Brno,	603	00	

Počet	zaměstnanců:	celkem	cca	250	

Oblast	 výzkumu:	 Klimatické	 analýzy	 a	 modelování,	 ekosystémové	 analýzy,	
environmentální	účinky	na	 terestrické	ekosystémy,	humánní	dimenze	dopadu	globální	
změny,	adaptivní	a	inovační	techniky,	adaptační	strategie	

	

Český	hydrometeorologický	ústav	–	pobočka	Brno	

Adresa:	Kroftova	43,	Brno,	616	67	

Počet	zaměstnanců:	cca	40	

Oblast	výzkumu:	meteorologie	a	klimatologie,	hydrologie,	kvalita	ovzduší	

	

Výzkumný	ústav	meliorací	a	ochrany	půdy,	v.v.i	

Adresa:	Lidická	25,	Brno,	602	00	

Počet	zaměstnanců:	cca	malé	desítky	

Oblast	 výzkumu:	 Hydrologie	 a	 ochrana	 půd,	 pedologie	 a	 ochrana	 půdy,	 hygiena	 půd,	
pozemkové	úpravy	a	využití	krajiny	

	

Česká	geologická	služba	–	pobočka	Brno	

Adresa:	Leitnerova	22,	Brno,	658	69	
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Počet	zaměstnanců:	desítky?	

Oblast	výzkumu:	Regionální	a	aplikovaná	geologie,	geofyzika,	geochemie	horninového	a	
životního	prostředí,	organická	geochemie	

	

Masarykova	univerzita,	Přírodovědecká	fakulta,	geografický	ústa	

Adresa:	Kotlářská	2,	Brno,	602	00	

Oblast	výzkumu:	

- Geografický	ústav:	klimatologie,	polární	geovědy,	říční	krajina	
	

Vysoké	učení	technické	v	Brně,	Fakulta	stavební	

Adresa:	Veveří	95,	Brno,	602	00	

Oblast	výzkumu:		

- Ústav	 vodních	 staveb:	 matematické	 modelování	 proudění	 vody	 v	horninách;	
modelování	 kvality	 vody	 v	tocích	 a	 vodních	 dílech;	 modelování	 napjatosti,	
přetvoření	 a	 stability	 vodohospodářských	 objektů;	 laboratorní	 výzkum	 jezů,	
přehrad,	 plavebních	 zařízení	 vodních	 toků,	 odlehčovacích	 komor	 a	 vírových	
separátorů,	 hydraulický	 a	 modelový	 výzkum	 proudění	 ve	 vodních	 tocích,	
tlakových	okruzích,	rozbor	struktury	proudu,	kalibrace	měřidel...	

- Ústav	vodního	hospodářství	 krajiny:	oběh	vody	v	přírodě,	 vodní	hospodářství	 a	
systémy	 krajiny,	 hydromeliorace,	 ochrana	 jakosti	 povrchových	 a	 podzemních	
vod,	ochrana	tvorba	krajiny,	životního	prostředí…	

- Ústav	vodního	hospodářství	obcí:	Jímání	a	úprava	vody,	doprava	vody,	odvádění	
odpadních	vod,	čištění	odpadních	vod,	odpadové	hospodářství	

Studijní	program	Stavební	 inženýrství,	obor	Vodní	hospodářství	a	vodní	stavby,	cca	40	
studentů	v	ročníku.		

	

Mendelova	univerzita	

	 Agronomická	fakulta	

	 	 Bc.	Studijní	programy	

Agroekologie	(Specializace	Voda	v	agroekosystému)	

prohlubuje	znalost	managementu	vodního	režimu	krajiny	a	hydrologických	poměrů	
s	důrazem	na	zemědělsky	využívanou	půdu.			
Profilové	předměty	specializace	Voda	v	agroekosystému:	
Analýzy	v	prostředí	GIS,	Bioklimatologie,	Ekologie	vodního	prostředí,	Hydropedologie,	
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Malé	vodní	toky	a	revitalizace,	Nástroje	pro	podporu	projektování,	Obecná	chemie,	
Ochrana	vod,	Základy	hydrochemie.	

	 	 NMgr.	Studijní	programy	

Agroekologie	

• Profilové	předměty	oboru:	Krajinná	ekologie,	Udržitelná	spotřeba	a	výroba,	
Vodní	hospodářství,	Ekosystémové	služby,	Envi-ronmentální	etika	

• Rybářství	a	hydrobiologie	
• Profilové	předměty	oboru:	Hydrochemie,	Ekologie	vodního	prostředí,	

Hydrobotanika,	Ichtyologie,	Výživa	a	krmení	ryb,	Techno-logie	chovu	ryb,	
Rybářství	v	tekoucích	vodách,	Aplikovaná	hydrobiologie,	Choroby	ryb,	
Akvakultura,	Jakost	a	zpracování	ryb,	Právní	předpisy	v	rybářství.	

	 	 Doktorské	studium	

• Aplikovaná	a	krajinná	ekologie	

	 	 Ústavy:	

215					Ústav	aplikované	a	krajinné	ekologie	

Zemědělská	1,	61300	Brno	-	Budova	Q	

Telefon:	+420	545	132	492	 	 E-mail:	pokornaj@mendelu.cz	

Vedoucí:	prof.	Dr.	Ing.	Milada	Šťastná	

Sekretariát:	Bc.	Jana	Pokorná	

224					Ústav	zoologie,	rybářství,	hydrobiologie	a	včelařství	

Zemědělská	1,	61300	Brno	–	budova	A,	M	

Telefon:	+420	545	133	246	

Vedoucí:	doc.	Ing.	Josef	Suchomel	

	

	 Lesnická	a	dřevařská	fakulta	

	 	 Bc.	Studijní	programy	

Lesnictví	

Krajinářství	

Tropy	

	 	 NMgr.	Studijní	programy	



   

 Str.	17 

Lesní	inženýrství	

Krajinné	inženýrství	

European	Forestry	

	 	 Doktorské	studium	

Tvorba	a	ochrana	krajiny	

	 	 Ústavy	

Ústav	inženýrských	staveb,	tvorby	a	ochrany	krajiny	

	

Vzdělávací	centra	

Nadace	Partnerství	–	otevřená	zahrada	

Otevřená	zahrada	
Údolní	33,	602	00	Brno	

Vodní	svět	-	Pro	1.	stupeň	ZŠ,	2.	stupeň	ZŠ	a	gymnázia	

Nejcennější	tekutina	–	samoobslužný	program	bez	lektora	

VIDA	

Křižkovského	12,	Brno,	603	00	

Putování	s	velrybou	

RVP	pro	MŠ:	
Dítě	a	jeho	tělo	–	rozvoj	pohybových	schopností	a	zdokonalování	dovedností	v	oblasti	
hrubé	i	jemné	motoriky	
Dítě	a	svět	–	vytvoření	povědomí	o	vlastní	sounáležitosti	se	světem,	se	živou	a	neživou	
přírodou,	lidmi,	společností,	planetou	Zemí	
	
RVP	pro	1.	stupeň	ZŠ:	
Člověk	a	jeho	svět	-	rozmanitost	přírody	–	rostliny,	houby,	živočichové;	ohleduplné	
chování	k	přírodě	a	ochrana	přírody	

	

Lipka	
školské	zařízení	pro	environmentální	vzdělávání	Brno,	příspěvková	organizace	
Lipová	233/20,602	00	Brno	
	

	 Život	v	rybníce	aneb	pohroma	na	blaťáku	-	5.–7.	ročník	ZŠ	
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-	pro	MŠ	a	1.	stupeň	ZŠ	
-	pro	2.	stupeň	ZŠ	a	SŠ	
-	Krajské	kolo	ekologické	olympiády	JMK		
	

AOPK		

světový	den	mokřadů	(2.	2.)	–	pomáháme	vracet	vodu	do	krajiny	

Kotlářská	51	
602	00		Brno	
Tel.:	+420	547	427	640	
Podatelna:	jizni.morava@	+	přípona	nature.cz	

	
Centrum	pro	ekologické	výchovy	Pálava	ZO	ČSOP	56/15	
Vzdělávací	a	informační	středisko	Bílé	Karpaty	
EkoCentrum	Brno		
	

Region	investuje	do	vzdělávací	platformy.	Neexistuje	však	žádné	koordinační	úsilí	
o	sjednocení	úrovně	vzdělání	a	konkrétních	institucí	(jako	je	CEW,	CIV).?	Zaměřit	se	na	
propojení	podobných	vzdělávacích	úrovní	jako	např.	střední	a	odborné	školy.	

	

10.	Projekty	Jihomoravského	kraje	zaměřené	na	vzdělávací	instituce	
	

	 	

Název	
projektu	
originální	 Název	projektu	anglicky	

Rok	
zahájení	

Rok	
ukončení	

Název	
hlavního	
příjemce	

Revitalizace	
zemědělské	
půdy	v	
oblastech	ČR	
ohrožených	
suchem	

Revitalisation	of	agricultural	
land	in	the	areas	of	the	Czech	
Republic	endangered	by	
drought	 2017	 2020	

Mendelova	
univerzita	v	
Brně	/	
Zahradnická	
fakulta	
(Lednice)	

Zemědělský	
systém	
hospodaření	
integrující	
efektivní	
využití	živin	
plodinami	a	
ochranu	vod	
před	plošnými	
zdroji	
znečištění	

Agriculture	management	
system	integrating	efficient	
nutrients	utilization	by	crops	
and	water	conservation	
against	non-point	source	
pollution	 2017	 2020	

Výzkumný	
ústav	
meliorací	a	
ochrany	
půdy,	v.v.i.	
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Czech	
Mountain	
Forests	
Climate-Smart	
Forestry	-	
CZECLIMO	

Czech	Mountain	Forests	
Climate-Smart	Forestry	-	
CZECLIMO	 2017	 2020	

Mendelova	
univerzita	v	
Brně	/	
Lesnická	a	
dřevařská	
fakulta	

	

10.1.	Pilotní	projekt	PoVE	
  

 Pilot PoVE Water je nadnárodní projekt, čerpající ze stávajících a vznikajících potřeb 
odborných kompetencí, dovedností v odvětví vodního hospodářství a převádí je do vynikající 
profesní kvality. To zajišťuje vzestupnou konvergenci odborného vzdělávání a přípravy se 
znalostními trojúhelníky (EU) a silné zapojení do regionálních hospodářských a sociálních 
ekosystémů. Záměrem projektu je vytvořit infrastrukturu nezbytnou pro začlenění odborné 
excelence do vodohospodářského sektoru v Evropě, a tím položit základy pro rozvoj 
profesních osnov a následně rozvoj kompetencí studentů. 
	
Cílem	Pilot	PoVE	Water	je:	

• Zajistit,	aby	odborné	vzdělávání	a	příprava	byly	v	popředí	výzkumu	a	
technologického	vývoje	v	odvětví	vody;	

• Zajistit,	aby	současní	i	budoucí	odborníci	v	odvětví	vodního	hospodářství	měli	
pracovní	přístup,	znalosti	a	schopnosti,	které	vyžaduje	rychle	se	měnící	vodní	
průmysl	EU;	

• Identifikovat	stávající	a	vznikající	potřeby	trhu	práce	a	zvýšit	schopnost	reagovat	
na	tyto	potřeby	počátečních	a	pokračujících	systémů;	

• Podporovat	synergie,	spolupráci	a	vzájemné	obohacování.	
 

Partnerské	instituce:		
	
CREA	 Hydro&Energy	 je	 klastr	 složený	 z	 firem,	 výzkumných	 institucí	 a	 vysokých	 škol,	
působící	v	oboru	vodohospodářských	technologií,	vodního	a	odpadového	hospodářství	a	
obnovitelných	 zdrojů.	 Cílem	 klastru	 je	 společný	 podíl	 na	 výzkumu,	 vývoji	 a	 inovacích	
produktů,	propagaci	a	reprezentaci	oboru.	
	
Mendelova	 univerzita	 v	Brně	 je	 díky	 založení	 v	 roce	 1919	nejstarší	 univerzitou	 svého	
zaměření	 v	 České	 republice.	 Univerzita	 je	 tvořena	 pěti	 fakultami	 a	 vysokoškolským	
ústavem.	Posláním	Mendelovy	univerzity	 je	svobodná	vzdělávací,	vědecko-výzkumná	a	
tvůrčí	osvětová	činnost.  

11.	Internacionalizační	přístup	v	Jihomoravském	regionu		
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Region	Jihomoravského	kraje	má	rozvinuté	internacionalizační	aktivity,	jsou	však	
nerovnoměrné	mezi	jednotlivými	složkami	triple	helix	modelu1	a	jednotlivými	obory.		

Regionální	 správa	 (krajský	 úřad	 i	 město	 Brno)	 mají	 rozvinutý	 systém	
internacionalizace	se	specializovanými	odděleními.	Stejně	tak	je	rozvinutá	mezinárodní	
spolupráce	na	vysokých	školách.		

Nižší	 stupeň	 internacionalizace	 je	 u	 většiny	 firem,	 kde	 je	 soustředěn	 hlavně	 na	
dodavatelsko-odběratelské	vztahy.	Zcela	chybí	internacionalizační	aktivity	u	odborných	
středních	škol.		

Aktivity	nejsou	dostatečně	koordinovány	a	kromě	výjimek	 (např.	 Izrael)	nejsou	
cílené	na	společné	zájmy	včetně	oboru	vodního	hospodářství.		

Odtud	 vyplývají	 příležitosti	 a	 cíle	 pro	 klastr	 a	 jeho	 iniciativy	 v	rámci	
iWATERMAP:	

• koordinace	internacionalizačních	aktivit	širšího	regionu,	
• zapojení	odborného	vzdělávaní	do	internacionalizace,		
• rozvoj	internacionalizace	firem,		
• napojení	 na	 světové	 uzly	 vodního	 hospodářství	 –	 Nizozemí,	 Singapur,	

Izrael,	Korea…,	
• rozvoj	přeshraniční	spolupráce	ve	vodním	hospodářství,	
• zapojení	do	evropské	meziregionální	spolupráce	ve	vodním	hospodářství.	

		
Někteří	 členové,	 kteří	 jsou	 členy	 klastru	CREA	 Hydro&Energy,	 pocházejí	 ze	

sousedních	 regionů	 -	 to	 je	 skvělý	 indikátor	 vyspělosti	 klastru.	 Internacionalizační	
ambice	 zmínila	 i	 aplikace	mimo	 oblast	 Brna.	 V	regionu	 je	 nutné	 usilovat	 o	 spolupráci	
mezi	klastry	k	dosažení	těchto	cílů.	

Proto	identifikujeme	jako	hlavní	cíl	pro	klastr	CREA	propojení	akademické	sféry	a	
businessu.	

	

 
1 Triple helix model: model kombinující státní sféru, university a podnikatelské jednotky.  


