
www.frov.jcu.cz

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Fakulta rybářství a ochrany vod
Jihočeské výzkumné centrum akvakultury a biodiverzity hydrocenóz /CENAKVA/

Anna Koubová, Vladimír Žlábek

Dlouhodobý ekologický výzkum řeky Labe

Výjezdní zasedání ČNK pro ILTER
15. 6. 2022



Dlouhodobý výzkum životního prostředí v povodí Labe

• je garantován Ministerstvem životního prostředí České republiky

• Český hydrometeorologický ústav

• Povodí Labe s.p., Povodí Vltavy s.p.

• Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka

• univerzity (JČU - FROV, ČZU, MU, ….)

• informace  nezbytné pro udržitelné řízení managementu  urbanizované řeky Labe a příslušných povodí

• cílem je poskytnout institucím s rozhodovací pravomocí spolehlivé údaje k vyhodnocení antropogenních dopadů na říční 

hydrosystémy a vědecké základy pro správu říčních ekosystémů

• výsledky monitoringu slouží jako podklad pro informovaná rozhodnutím v oblasti vodní politiky podle kritérií rámcové směrnice EU o 

vodě 2000/60 / ES. 

• na základě získaných dat jsou definovaná doporučení pro management, ochranu biodiverzity, ohrožených druhů a stanovišť

Výzkumná plocha LTER – Řeka LabeVýzkumná plocha LTER – Řeka Labe



Výzkumná plocha LTER – Řeka LabeVýzkumná plocha LTER – Řeka Labe



Fyzikálně chemické analýzy

• voda

• nárosty

• tkáně ryb a slávičky mnohotvárné

• plaveniny

• sedimentovatelné plaveniny

• sedimenty

• bentos

• pasivní vzorkovače

Abundance a druhové složení

• makrozoobentos

• fytobentos

• makrofyta

• plankton

• rybí plůdek

• ryby dospělci

Více než 600 parametrůVíce než 600 parametrů

Výzkumná plocha LTER – Řeka Labe



Správce plochy/poskytovatel dat = CENAKVA

Koordinátor plochy = Anna Koubová

Správce databáze = ČHMÚ

Uživatel dat = Externí žadatel

Management výzkumné plochy – Řeka Labe



Poslání CENAKVA 

• rozvíjet vědeckou, výzkumnou, vývojovou a inovační činnost, 

vzdělávání

• být aktivní při utváření občanské společnosti v řešené problematice

• přispívat k rozvoji na národní a mezinárodní úrovni v řešené 

problematice

• rozvíjet mezinárodní a zvláště evropskou spolupráci na principu 

Velká výzkumná infrastruktura CENAKVA – OPEN 
ACCESSJihočeské výzkumné centrum akvakultury a biodiverzity hydrocenóz CENAKVA

Co je CENAKVA? 

Je otevřená instituce, která plní roli centra 

vědeckých, servisních a vzdělávacích 

činností v oboru rybářství a ochrany vod.

Od 2010

Od 2019



Zapojení LTER-CZ do CENAKVAhttps://www.frov.jcu.czhttps://www.frov.jcu.cz



Podání 
žádosti

Posouzení 
žádosti

Uzavření 
smlouvy

Realizace 
poskytování 
dat

Kontrola 
výstupu

Žadatel osloví 
koordinátora 
výzkumné 
plochy LTER a 
vyplní 
požadavkový 
formulář na 
CENAKVA pro 
otevřený 
přístup k datům 
https://www.fr
ov.jcu.cz. 

Žádost je 
posouzena 
poskytovatelem 
dat výzkumné 
plochy a předána 
správci dat. V 
případě plochy 
LTER je požadavek 
předán ČHMU (Vít 
Kodeš – vedoucí 
odboru jakosti 
vody).

Mezi žadatelem a 
poskytovatelem 
dat (CENAKVA) je 
uzavřena 
smlouva o 
poskytnutí a 
použití dat. 

Správce dat 
připraví 
požadovaný 
soubor dat na 
úložiště dat 
CESNET 
https://www.cesne

t.cz/sluzby. 
Poskytovatel dat 
CENAKVA zašle 
žadateli licenci o 
použití dat. 

Koordinátor 
výzkumné plochy 
kontroluje 
publikační 
výstupy 
poskytnutých dat 
na základě 
uzavřené 
smlouvy.

Proces přístupu k datům LTER – Řeka Labe 



Proces přístupu k datům LTER – Řeka Labe 

Národní repozitář dat v rámci

EOSC (European Open Science Cloud) 

Národní repozitář dat v rámci

EOSC (European Open Science Cloud) 



Děkuji za pozornost!


