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TACR/74-51/2021 

Vyhlášení výsledků 5. veřejné soutěže programu Prostředí pro život 
    

TA ČR nepředpokládá uzavření smlouvy o poskytnutí podpory nebo vydání rozhodnutí o poskytnutí podpory u níže uvedených návrhů 
projektů.  

Návrhy projektů nebyly doporučeny k podpoře.  

POŘADÍ 
KÓD 

PROJEKTU NÁZEV PROJEKTU HLAVNÍ UCHAZEČ DALŠÍ ÚČASTNÍCI 

1 SS05010269 Potenciál nové odrůdy pícninářského hrachu se zvýšenou 
fixací dusíku pro ekologizaci zemědělství Karel Novák  Ing. Josef Vondrys 

2 SS05010139 Společensky akceptovatelná řešení ke zmírnění dopadů 
hydrologických extrémů v současné kulturní krajině 

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

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v 
Ústí nad Labem 
Univerzita Palackého v Olomouci 

3 SS05010093 
Využití metod dálkového průzkumu Země pro monitoring 
půdního sucha a dalších vybraných vlastností zemědělské 
půdy 

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. 
Masaryka veřejná výzkumná instituce  

4 SS05010128 Horko ve městě? Snížení teplotního stresu obyvatel v centru 
města prostřednictvím intervencí ve veřejném prostoru INESAN, s.r.o.  České vysoké učení technické v Praze  

[Statutární město Kladno 

5-8 SS05010014 Využití přírodních extraktů v městské zeleni a okrasném 
zahradnictví Mendelova univerzita v Brně  Vysoké učení technické v Brně  

Delmonte Bauinvest s.r.o. 

5-8 SS05010061 Dřeviny v sídlech v podmínkách měnícího se klimatu Výzkumný ústav Silva Taroucy pro 
krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.  
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POŘADÍ 
KÓD 

PROJEKTU NÁZEV PROJEKTU HLAVNÍ UCHAZEČ DALŠÍ ÚČASTNÍCI 

5-8 SS05010118 Efektivní postup recyklace odpadů z těžby uranu a jeho 
opětovné použití NUVIA a.s.  Státní ústav radiační ochrany, v. v. i. 

5-8 SS05010251 Hodnocení vodní a látkové bilance na povodích s výrazným 
zimním režimem 

Jihočeská univerzita v Českých 
Budějovicích  

Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. 
i.  
Ekologické služby, s.r.o. 

9-10 SS05010230 Adaptace na změnu klimatu využitím nových trávníkových 
směsí a změnou managementu trávníků Mendelova univerzita v Brně  OSEVA UNI, a.s. 

9-10 SS05010233 Monitoring pohybu a chování volně žijící zvěře pomocí 
bezpilotních technologií na zemědělských pozemcích. 

Jihočeská univerzita v Českých 
Budějovicích  

11 SS05010198 
Podpora retence vody v krajině střední a severní Moravy 
(Olomoucký kraj) s využitím metod dálkového průzkumu 
Země a umělých mokřadů 

Univerzita Palackého v Olomouci 

AGPOL s.r.o.  
GISAT s.r.o.  
Výzkumný ústav vodohospodářský T. 
G. Masaryka veřejná výzkumná 
instituce 

12-15 SS05010114 
Rozšíření senzorické sítě a vývoj analytického systému, 
zaměřený na zpřesnění identifikace původců znečištění 
životního prostředí 

Město Lovosice  České vysoké učení technické v Praze 

12-15 SS05010165 Konzervace cenných genetických zdrojů starých ovocných 
dřevin Krkonoš 

VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV 
OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o. 

Česká lesnická akademie Trutnov - 
střední škola a vyšší odborná škola 

12-15 SS05010170 Komplexní proces produkce organického kompostu s důrazem 
na biodegradaci jeho složek prostřednictvím hmyzu Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně  

Výzkumný ústav živočišné výroby, v. 
v. i.  
Mendelova univerzita v Brně 

12-15 SS05010250 Význam druhového a věkového složení lesního pokryvu pro 
lokální klimatické a hydrologické poměry Česká zemědělská univerzita v Praze  CENIA, česká informační agentura 

životního prostředí 
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POŘADÍ 
KÓD 

PROJEKTU NÁZEV PROJEKTU HLAVNÍ UCHAZEČ DALŠÍ ÚČASTNÍCI 

16 SS05010056 Víceúčelový aplikátor pro zajištění výsadby nové dřevinné 
skladby do holin po kalamitách Mendelova univerzita v Brně  MISTRA s.r.o. 

17 SS05010023 
Využití koloidního stříbra a rostlinných výtažků v městské 
zeleni pro zvýšení její odolnosti vůči biotickým stresovým 
faktorům 

Mendelova univerzita v Brně  RealMaR, s.r.o. 

18-19 SS05010003 Kolorimetrický senzor pro stanovení glomalinu spojené s 
rychlou extrakcí ze vzorků půdy Ministerstvo obrany RADANAL s.r.o. 

Mendelova univerzita v Brně 

18-19 SS05010071 Vliv invazních druhů savců na populace zvláště chráněných 
živočichů Mendelova univerzita v Brně Masarykova univerzita 

20-21 SS05010080 
Posílení prvků extenzivní ochrany životního prostředí k 
omezení rizik nedostatečné adaptace na dynamiku klimatu v 
urbanizovaném území. 

Česká zemědělská univerzita v Praze 
Výzkumný ústav rostlinné výroby, 
v.v.i.  
Ing. Michal Voigts 

20-21 SS05010153 
Měření, statistické vyhodnocení a predikce znečištění vzduchu 
aerosolovými částicemi v brněnské aglomeraci a zájmových 
prostorech Armády České republiky 

Ministerstvo obrany  Vysoké učení technické v Brně 
Ústav analytické chemie AV ČR,v. v. i. 

22-23 SS05010060 Systém pro efektivní řízení rozsáhlých strukturovaných bází 
dat pro potřeby výzkumu příčin a důsledků globální změny 

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

22-23 SS05010244 
Vývoj nových postupů pro snížení používání léčiv a výskytu 
jejich reziduí v životním prostředí v chovech dojných ovcí a 
koz 

Česká zemědělská univerzita v Praze  

Slovenská poľnohospodárska 
univerzita v Nitre 
Výzkumný ústav živočišné výroby, v. 
v. i. 

24 SS05010104 

Certifikovaná metodika řešení problematiky vody v krajině na 
základě sjednocení meziresortních přístupů a její 
implementace do procesů veřejné správy v oblasti životního 
prostředí 

ŠINDLAR s. r. o. Česká zemědělská univerzita v Praze 
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POŘADÍ 
KÓD 

PROJEKTU NÁZEV PROJEKTU HLAVNÍ UCHAZEČ DALŠÍ ÚČASTNÍCI 

25 SS05010097 Potenciál materiálového využití popela v rámci cirkulární 
ekonomiky obcí 

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. 
Masaryka veřejná výzkumná instituce EKOSTAT a.s. 

26 SS05010102 Stanovení morfologických biomarkerů včel pomocí 
neuronových sítí: predikce a prevence zimních ztrát včelstev. 

Jihočeská univerzita v Českých 
Budějovicích  

27 SS05010038 Vliv nepůvodních druhů ryb na biodiverzitu tůní a mokřadních 
ekosystémů: možnosti nápravy současného stavu Biologické centrum AV ČR, v. v. i.  Jihočeská univerzita v Českých 

Budějovicích 

28-30 SS05010150 Nízkonákladová senzorová síť pro měření kvality ovzduší Vysoké učení technické v Brně  

28-30 SS05010155 Aplikace rovnice pro výpočet ztráty půdy větrnou erozí v 
prostředí GIS pro potřeby pozemkových úprav v ČR Mendelova univerzita v Brně Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v 

Ústí nad Labem 

28-30 SS05010196 Znečištění ovzduší suspendovanými prachovými částicemi v 
erozně problematických oblastech 

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

Český hydrometeorologický ústav  
Agdata s.r.o. 
Mendelova univerzita v Brně 

31 SS05010108 
Návrh lesních stezek pro osoby se sníženou mobilitou s 
ohledem na optimalizaci financování realizace a minimalizace 
vlivu na životní prostředí 

Mendelova univerzita v Brně  

32-33 SS05010201 Laici a vědci - integrace nových nástrojů a sociálních interakcí 
jako nový způsob monitorování invazních kůrovců Česká zemědělská univerzita v Praze Výzkumný ústav rostlinné výroby, 

v.v.i. 

32-33 SS05010232 Optimalizace managementu evropsky významných lokalit s 
prioritní ochranou mihulí Ostravská univerzita  Beleco, z.s. 

34-35 SS05010054 Recyklace plastů - cirkulární strategie Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně  

34-35 SS05010212 Komplexní modernizace PRVKÚK jako digitálního nástroje pro 
zkvalitnění rozhodovacích procesů ve vodním hospodářství Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.  DHI a.s.  

HYDROSOFT Veleslavín s.r.o. 
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POŘADÍ 
KÓD 

PROJEKTU NÁZEV PROJEKTU HLAVNÍ UCHAZEČ DALŠÍ ÚČASTNÍCI 

36 SS05010141 Využití odpadního vermikulitu k odstranění léčiv a hormonů z 
odpadních vod 

Vysoká škola báňská - Technická 
univerzita Ostrava  

37 SS05010029 Individualizace minerální výživy mléčného skotu pro snížení 
dopadů nutri-emisí v životním prostředí Mendelova univerzita v Brně  DAIRYCON s.r.o. 

38-40 SS05010110 Komplexní datový a informační management odvodňovacích 
staveb 

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

Vysoká škola báňská - Technická 
univerzita Ostrava 

38-40 SS05010142 Nástroje usnadňující zavádění adaptačních opatřeních v 
městských oblastech s různou mírou památkové ochrany 

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

Univerzita Karlova  
Nadace Partnerství (v mezinárodním 
styku "Czech Environmental 
Partnership Foundation - CEPF)  
Národní památkový ústav 

38-40 SS05010224 Vývoj přípravků šetrných k životnímu prostředí, za účelem 
stimulace polních plodin v konvenčním zemědělství Univerzita Palackého v Olomouci  CHEMAP AGRO s.r.o. 

41 SS05010158 Sdílená digitální platforma pro cirkulární ekonomiku Vysoká škola polytechnická Jihlava  

42 SS05010205 Výzkum chování kontaminantů v okolí řeky Ploučnice a jejich 
transportu mezi složkami životního prostředí 

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. 
Masaryka veřejná výzkumná instituce  

43 SS05010240 Zaniklé umělé vodní nádrže jako zdroj informací o vodním 
režimu kulturní krajiny v minulosti Masarykova univerzita  ARCHAIA Brno z. ú. 

44-45 SS05010047 Metodika zadávání veřejných zakázek na mitigační a 
adaptační strategie České vysoké učení technické v Praze Univerzita Pardubice 

44-45 SS05010148 Plazmová hygienizace a skladování dešťových a šedých vod 
pro indoorové pěstování rostlin a chov ryb inGreen Kelčany s.r.o.  Botanický ústav AV ČR, v. v. i.  

Masarykova univerzita 

46-47 SS05010058 Vývoj pokročilé technologie pro eliminaci pesticidních a 
hormonálních látek z odpadních vod Technická univerzita v Liberci  PRO-AQUA CZ, s.r.o. 
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POŘADÍ 
KÓD 

PROJEKTU NÁZEV PROJEKTU HLAVNÍ UCHAZEČ DALŠÍ ÚČASTNÍCI 

46-47 SS05010231 UPLATNĚNÍ ZELENĚ V MĚSTSKÉ ZÁSTAVBĚ JAKO EFEKTIVNÍ 
ADAPTAČNÍ A MITIGAČNÍ OPATŘENÍ VŮČI KLIMATICKÉ ZMĚNĚ Česká zemědělská univerzita v Praze  

48-50 SS05010033 RESTEP Logistika - optimalizace využití odpadů pro 
budoucnost Česká zemědělská univerzita v Praze 

Výzkumný ústav meliorací a ochrany 
půdy,v. v. i.  
Vysoké učení technické v Brně  
ECO trend Research centre s.r.o. 

48-50 SS05010130 
Využití odpadu po eliminaci/likvidaci křídlatky (Reynoutria) z 
hlediska bioaktivních látek, jako podpůrného přípravku 
ochrany rostlin 

Mendelova univerzita v Brně 

Výzkumný ústav pivovarský a 
sladařský, a.s.  
První jílovská a.s. (možno užívat tvar 
1. jílovská a.s.) 

48-50 SS05010255 Nakládání s nízkými hodnotami skládkového plynu Puralab s.r.o.  Vysoká škola chemicko-technologická 
v Praze 

51 SS05010050 Modifikace systému nakládání s komunálním odpadem v 
malých obcích na základě postojů obyvatel. Univerzita Pardubice  

52-53 SS05010027 Metodologie ochrany žahadlových blanokřídlých na 
mokřadních stanovištích Univerzita Hradec Králové  

52-53 SS05010186 
Analýza a kategorizace hranic CHOPAV pro zkvalitnění 
rozhodovacích procesů v oblasti vodního hospodářství a 
ochrany vod 

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. 
Masaryka veřejná výzkumná instituce  

54-55 SS05010117 
Multidisciplinární přístupy k pojištění environmentálních rizik 
v České republice v odvětví zemědělství a lesnictví s ohledem 
na změny klimatu 

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. 

Česká zemědělská univerzita v Praze  
Technická univerzita v Liberci  
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v 
Ústí nad Labem 

54-55 SS05010152 Vstup informací z nových geoinformačních technologií do 
krajinného plánování 

Jihočeská univerzita v Českých 
Budějovicích  

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



 
 

F-358, verze 2 Strana 7 z 8 Veřejný 
 

 

POŘADÍ 
KÓD 

PROJEKTU NÁZEV PROJEKTU HLAVNÍ UCHAZEČ DALŠÍ ÚČASTNÍCI 

56 SS05010024 Konfliktní druhy zvláště chráněných savců (vlk, medvěd, rys, 
vydra, bobr) – řešení konfliktů mezi ochranáři a hospodáři INESAN, s.r.o.  Česká zemědělská univerzita v Praze  

ALKA Wildlife, o.p.s. 

57 SS05010178 
Adaptace terapeutické krajiny Františkových Lázní na změny 
klimatu a zavádění ekonomicky efektivních mitigačních 
opatření 

Výzkumný ústav balneologický, v. v. i.  

58-59 SS05010012 Optimalizace režimu ochranných pásem maloplošných zvláště 
chráněných území Mendelova univerzita v Brně  Univerzita Palackého v Olomouci 

58-59 SS05010192 
Minimalizace vlivu chovu dojnic na klimatickou změnu 
prostřednictvím expertního rozhodovacího systému na úrovni 
farmy. 

Česká zemědělská univerzita v Praze  

60 SS05010164 Optimalizace postupů krajinného plánování s ohledem na 
zachování a ochranu přirozených stanovišť 

Jihočeská univerzita v Českých 
Budějovicích  

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

61 SS05010169 
Software podporující nízkoemisní řešení se zaměřením na 
výrobu energie z obnovitelných zdrojů, maximalizaci jejího 
využití a uchování v bateriových úložištích. 

Flow Battery s.r.o.  

62 SS05010107 K-APKA systém pro monitoring, predikci a efektivní nakládání 
se srážkovými vodami Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.  Ústav výzkumu globální změny AV 

ČR, v. v. i. 

63 SS05010049 Výzkum eliminace vybraných farmak ze sedimentu Černého 
příkopu za vyústěním ÚČOV kombinovanými technikami 

Vysoká škola báňská - Technická 
univerzita Ostrava  

Výzkumný ústav vodohospodářský T. 
G. Masaryka veřejná výzkumná 
instituce 

64 SS05010265 Výzkum vlivu edukace na snižování produkce odpadů v NUTS 
II Moravskoslezsko SetupFly s.r.o.  Vysoké učení technické v Brně 

65 SS05010227 Optimalizace biogenní asanace zátěží životního prostředí z 
chemického průmyslu Česká zemědělská univerzita v Praze  ORLEN UniCRE a.s. 
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POŘADÍ 
KÓD 

PROJEKTU NÁZEV PROJEKTU HLAVNÍ UCHAZEČ DALŠÍ ÚČASTNÍCI 

66 SS05010006 Využití expertního systému pro zlepšování environmentální 
výkonnosti podniků zabývajících se těžbou a dobýváním Technická univerzita v Liberci  

67 SS05010263 

OPEVE 3.0 | Podzemní voda v obcích, její ochrana a efektivní 
vsakování srážek - demonstrační nástroj pro osvětu 
představitelů obecních samospráv a využívání technických 
řešení ochrany podzemních vod 

TERAMED, s.r.o. 
NANOPROGRESS, z.s.  
Univerzita Pardubice  
České vysoké učení technické v Praze 

68 SS05010051 Pokročilá technologie teplovodního kotle pro spalování 
zbytkové lesní dendromasy VERNER GOLEM s.r.o. 

VERNER SK s.r.o.  
Výzkumný ústav zemědělské 
techniky, v. v. i. 
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