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ÚVODNÍ SLOVO 
 

Druhý ročník konference s názvem „Hydrologie, GIS a životní prostředí“ nelze ještě nazývat 
tradičním, ale jsem rád, že se zopakování akce v obdobném formátu daří. Formát této akce vychází 
z předcházejících pěti ročníků konference „ GIS a životní prostředí“, která se postupně rozšířila také 
o témata hydrologická. Hlavní motivací uspořádat takovouto akci zůstává stejně jako 
v předchozích letech vzájemné sdílení aktuálně řešených témat, která mají vazby na životní 
prostředí ve smyslu ochrany krajiny, vody a půdy.  

Každá část hydrologického cyklu vyžaduje odlišné přístupy, ať už se jedná o sledování 
dlouhodobých trendů nebo extrémů. Základním nástrojem pro popis přírodních procesů zůstává 
jejich přímé měření, při kterém jsou využívány různé přístupy a způsoby řešení, které jsou dány 
prostorovým měřítkem. Lze postupovat od detailního pohledu na fyziku půdního prostředí, přes 
sledování erozního procesu, až po měřítka velkých území. Důležitou roli pak hrají vzájemné 
prostorové vazby, jejich popis, a technologické možnosti sběru prostorových dat, například 
pomocí bezpilotních prostředků. Efektivní zpracování a vyhodnocení těchto dat potom umožňuje 
například využití GIS, které nabízejí širokou paletu nástrojů a metod.  

Pestrá paleta témat, která se sešla v letošním ročníku conference ukazuje na široký záběr aktivit, 
jejichž vzájemné propojení napříč pracovišti může napomoci lepšímu vědeckému poznání. 
Vysoké školy jsou místem, kde začíná většina mladých vědců v rámci doktorského studia. Relativní 
svoboda, otevřenost novým myšlenkám, a hledání neprobádaných cest je důležitou součástí 
vědecké práce, a vysoké školy jsou pro to ideálním prostředím. Důležitou součástí je však také 
spolupráce s dalšími pracovišti. Vedle té mezinárodní, na kterou je kladen velký důraz, je důležitá 
i spolupráce na národní úrovni. Ta bývá někdy složitější, a neobejde se bez vzájemných přátelských 
vztahů, které doufám, že tato akce podpoří, a jsem rád, že takové vazby vznikají. Doufám, že se 
touto cestou bude dařit udržet otevřené vazby mezi jednotlivými pracovišti a snad i navázat 
v příbuzných tématech spolupráci na řešených projektech, a i na dále se vzájemně obohacovat 
a doplňovat. 

V krátkém úvodním slovu bych ještě rád poděkoval těm, kteří se podíleli na přípravě samotné 
konference, i tohoto sborníku. I když se to z vnějšího pohledu nezdá, neviditelné práce je za 
přípravou akce opravdu hodně. V době, kdy běží celá řada vědeckých projektů, a kdy je tlak na 
zvyšování všech různých indexů, si cením času a energie, které do přípravy vložili členové 
organizačního týmu. 

 

Petr Kavka  
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HYDROLOGIE MALÝCH POVODÍ – SNADNO A RYCHLE? 

SMALL WATERSHED HYDROLOGY – FAST AND EASY? 

Luděk Strouhal, Petr Kavka 

Příspěvek představuje ukončené, probíhající i zamýšlené výzkumné aktivity týmu Fakulty stavební 
ČVUT zaměřené na praktickou hydrologii malého povodí. Tyto aktivity mají za cíl shromáždit nebo 
vytvořit a zpřístupnit dostatečně kvalitní a aktuální podkladová data a nástroje pro efektivní 
odvozování hydrologických charakteristik odtoku z malých povodí. Ty mají široké uplatnění při 
návrhu Komplexních pozemkových úprav, prvků protierozní či protipovodňové ochrany nebo při 
návrhu malých vodních nádrží. 

Na počátku zmíněných aktivit byla digitalizace, rozšíření a publikace historických srážkových 
podkladů maximálních denních úhrnů používaných pro odvození krátkodobých návrhových dešťů. 
Výstupem byla interpolovaná mapa denních úhrnů a GIS nástroj pro jejich redukci na libovolnou 
dobu trvání návrhového deště. Na tyto aktivity navázal v roce 2017 ukončený projekt, který 
uživatelům prostřednictvím webových nástrojů a služeb zpřístupnil nejnovější srážkové statistiky 
šestihodinových úhrnů včetně šesti typických průběhů intenzivních srážek pro libovolnou dobu 
opakování i místo v ČR. 

Podstatným prvkem při odvozování hydrologických charakteristik představují půdní podklady. 
V polovině roku 2019 bude zahájen projekt TAČR Fyzikální a hydropedologické vlastnosti půd ČR. 
Jeho cílem je mimo jiné sjednotit existující půdní databáze, odvodit a publikovat rovněž pomocí 
webových služeb a nástrojů charakteristiky půd potřebné pro hydrologické výpočty – 
hydrologické skupiny půd, zrnitosti a orientační hydraulické vodivosti. Na závěr příspěvku budou 
nastíněny další předpokládané aktivity zejména v oblasti hydrologických výpočtů a modelování 
prostřednictvím webových služeb. 

 

Obr. 1: Hydrologické modelování jako nástroj pro odvození návrhových hydrologických 
charakteristik na malém povodí 

Příspěvek vznikl díky projektům QK1910029 - Předchozí nasycenost a návrhové srážkové intenzity 
jako faktory odtokové odezvy na malých povodích a TJ02000234 - Fyzikální a hydropedologické 
vlastnosti půd ČR. 
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INVERTEBRATE COMMUNITY STRUCTURE AND HABITAT ASSOCIATIONS IN 
THE ARID DAVIS MOUNTAINS REGION OF WEST TEXAS 

E COMMUNITY STRUCTURE AND HABITAT ASSOCIATIONS IN THE ARID DAVIS 
MOUNTAINS REGION OF WEST TEXAS 

Nina Noreika, Weston Nowlin, Chad Norris 

In arid regions, springs often represent ecologically important aquatic habitats which are patchily 
distributed across the landscape. This separation can lead to localized endemic populations of 
organisms that exhibit small species distributions and are adapted to local environmental 
conditions. Desert spring aquatic organisms are also frequently of high conservation priority and 
are listed as imperiled and in need of protection. This study examined invertebrate community 
structure and habitat associations at seven sites in and around the Davis Mountains in the Trans 
Pecos region of west Texas. The overall purpose of this study was to determine mesohabitat 
associations and estimate population sizes of three endangered aquatic invertebrates found in 
the region: the Phantom springsnail (Pyrgulopsis texana), the Phantom tryonia (Tryonia cheatumi), 
and the diminutive amphipod (Gammarus hyalleloides). 

I conducted stratified random sampling at all sites quarterly for a year starting in March of 2017.  
Results indicate that the abundance of most of the endangered species was most strongly 
influenced by site (the particular location that was sampled) and that mesohabitat conditions 
were substantially less important in influencing the density of species. In addition, I found that two 
species of non-native and invasive snails (Melanoides tuberculata and Tarebia granifera) were 
found at most of the study sites sometimes at densities higher than populations of native 
invertebrates. These results suggest that regionally distributed invertebrates with low dispersal 
potential (such as snails and amphipods with no desiccation-resistant life stages) exhibit high 
site-specific occurrence. In addition, these results indicate that conservation of these populations 
in the wild should focus on site-specific objectives to preserve water quality and habitat 
conditions.  However, this management strategy is complicated by the fact that these spring 
systems are interconnected by a larger regional groundwater pool.  With agricultural demands 
and oil and gas development increasing in the Trans-Pecos region, the risk for groundwater over-
pumping and contamination place individual and collective regional populations at risk. 
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SETUP OF NUMERICAL GROUNDWATER FLOW AND TRANSPORT MODEL TO 
DETERMINE FLOW PATHS AND TRAVEL TIMES AT THE BERLIN-SPANDAU 

MAR SITE 

SETUP OF NUMERICAL GROUNDWATER FLOW AND TRANSPORT MODEL TO 
DETERMINE FLOW PATHS AND TRAVEL TIMES AT THE BERLIN-SPANDAU MAR SITE 

Tailin Li 

Managed aquifer recharge (MAR) has been applied in drinking water supply process for many 
places because of its economic and environmental values. This study investigates the numerical 
flow and heat transport model setup (by using flopy, MODFLOW, MT3DMS and SEAWAT) at the Berlin 
Spandau MAR site to determine the flow path and the travel time between the infiltration basins 
and the pumping wells. No numerical model has been set up to analyse the flow travel time in this 
MAR site before this study. Additionally, the results from previous study (using temperature as a 
tracer to determine the travel time) demonstrates the summer temperature peaks arrived earlier 
than the winter trough in the pumping well. To understand the difference between the travel time 
in winter and summer, the temperature dominated viscosity is included in the heat transport 
model. The model results show that the warm infiltrated water from summer had shorter travel 
time than the cold infiltrated water from winter. Moreover, the results illustrate that the infiltrated 
water from the two different infiltration basins have different flow velocities and travel times. 
Eventually, the model results can be compared with the previous study and provide an enhanced 
understanding of this MAR system. 
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SLEDOVÁNÍ PLOŠNÉ A RÝHOVÉ EROZE NA STRMÝCH SVAZÍCH POMOCÍ 
FOTOGRAMMETRIE 

MONITORING OF RILL AND INTERRILL EROSION ON STEEP SLOPES USING 
PHOTOGRAMMETRY 

Tomáš Laburda, Petr Kavka, Adam Tejkl, Martin Neumann 

Monitorování a vyhodnocování podílu plošné a rýhové eroze je součástí projektu, který se obecně 
zabývá posuzováním ochranného vlivu technických opatření na strmých svazích. V tomto projektu 
se hodnotí míra efektivnosti snížení odnosu půdy z plochy pokryté ochrannou technologií 
(geotextilie, geomříže, geobuňky, přírodní rohože atd.) a nechráněné plochy s holou půdou. Mimo 
celkové výsledky smyvu půdy a její zrnitosti, se monitoruje také stav povrchu těchto ploch pomocí 
fotogrammetrické metody „Structure from Motion“ (SfM).    

Pro sledování a posuzování těchto jevů došlo k vytvoření dvou měřicích lokalit. Pět kontejnerů 
s půdním vzorkem o půdorysu 4x2 m bylo vytvořeno ve venkovním areálu spolupracující firmy 
Strix Chomutov a.s. Zde byly tyto kontejnery ve sklonech 1:1,5, 1:1,75 a 1:2,5 vystaveny umělému 
i přírodnímu dešti. Druhou lokalitu představuje vodohospodářské experimentální centrum Fakulty 
stavební ČVUT v Praze, kde je využíván laboratorní dešťový simulátor. Toto zařízení umožňuje 
testovat půdní vzorky až do sklonu 1:1,5 na ploše o velikosti 4x1 metr. Během experimentů se 
sleduje celkové množství sedimentu, vznik erozních rýh a posuny celé humózní vrstvy pomocí 
fotogrammetrie. 

V letech 2017 a 2018 bylo provedeno celkem 57 simulací na venkovních 
plochách v areálu společnosti Strix a dalších 16 simulací v laboratoři 
ČVUT. Všechny provedené experimenty byly pomocí fotoaparátu 
nasnímány v několika fázích před, mezi a po skončení vždy dvojice 
experimentů. Ze získaných snímků byly pomocí softwaru Agisoft 
Photoscan vytvořeny digitální modely terénu, které byly dále 
analyzovány v prostředí ArcGIS. Z doposud vyhodnocených 
experimentů, kde došlo pomocí manuální editace k samostatné 
analýze půdního povrchu ovlivněného pouze plošnou a pouze rýhovou 
erozí, vyšel průměrný poměr ztráty půdy 72:28 ve prospěch plošné 
eroze. Objem rýh je na ukázkovém experimentu přibližně čtvrtinový z 
celkového množství ztráty půdy z celé plochy. Během pokračování 
projektu bude cílem zjistit poměr ztráty půdy z rýhové/plošné eroze i 
ze zbývajících provedených experimentů a také z ploch, které byly 
pokryty ochrannými technologiemi (po jejich odstranění po skončení 
experimentu). V tomto případě bude cílem zjistit, jaké morfologické 
změny povrchu se odehrály pod takto chráněnou půdou. 

Obr. 1: Rozdílový model v ploše vytvořených erozních rýh pomocí 
manuální editace v ArcGIS 

Příspěvek vznikl za podpory Technologické agentury ČR (TH02030428) 
a studentského projektu SGS (SGS17/173/OHK1/3T/11).  
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EXPERIMENTÁLNÍ VÝZKUM TECHNICKÝCH OPATŘENÍ PRO PREVENCI 
EROZE NA UMĚLÝCH SVAZÍCH 

EXPERIMANTAL EVALUATION OF THE TECHNICAL EROSION PREVENTION 
MEASURES ON ARTIFFICIAL SLOPES 

Adam Tejkl, Petr Kavka, Tomáš Laburda, Martin Neumann, David Zumr, Ondřej Marek 

Násypy podél liniových staveb často nejsou konstruovány tak, aby byly chráněny proti půdní erozi 
a tvorbě rýh během stavebních prací a provozní fáze. Proto se stává rutinní praxí chránit tyto svahy 
před erozí krátce po stavbě, pomocí geosyntetických materiálů, přírodních a syntetických. 
Probíhající projekt studuje chování chráněných a nechráněných svahů za umělých extrémních 
srážek. Na typických sklonech pro liniové stavby je testováno osm (přírodních a syntetických) 
ochran proti erozi pomocí geosyntetiky. Projekt dále, zkoumá cenově dostupná a jednoduchá 
technická opatření, která mají potenciál chránit svahy před erozí a sesouváním ornice. 

Pro experimenty se používá nový laboratorní simulátor srážek a zdvojené experimentální plochy 
(polovina s holou půdou, polovina s ochranou) ve třech sklonech pod stabilním jednoduchým 
simulátorem srážek. Všechny plochy jsou vybaveny systémem sběru sediment, odtoku 
a systémem monitorování vodního režimu a teplotního režimu. Měřicí kampaň zkoumala 
7 materiálů - biologicky rozložitelná povrchová kokosová matrace (biomac-c), kokosová mřížka 
s jednotkovou hmotností 400 g/m2 (K400), kokosová mřížka s jednotkovou hmotností 700 g/m2 

(K700), permanentní 3D matrace z polypropylenu o tloušťce 9 mm (Macmat 9.1), s tloušťkou 18 mm 
(Macmat 18.1) a výztuž kořenové zóny z nylonu o tloušťce 7,5 mm (Encamat 7010) a tloušťce 
15,2 mm (Encamat 7020). Měřící kampaň porovnává povrchy s ochranou proti erozi a s holou 
půdou pro různé sklony svahu: 1: 1,5, 1: 1,75 a 1: 2,5. 

Porovnáváme a vyhodnocujeme změny odtoku, úbytku půdy a 
topografie povrchu (klouzání, hutnění půdy a vznika a vývoj rýh) na 
chráněných plochách a holé půdě. V současné době lze konstatovat, 
že testované materiály na ochranu proti erozi neměly na povrchový 
odtok výraznější vliv, avšak významně, někdy i více než desetkrát, 
snížily množství smívané ornice, a to především díky zabránění 
tvorbě rýh. Rozdíl mezi testovanými materiály na ochranu proti erozi 
je zanedbatelný. Výsledkem testování jsme mohli konstatovat, že 
jakákoli geosyntetická ochrana proti erozi je mnohem lepší než 
žádná ochrana. 

Obr. 1: Povrch plochy před (levý snímek) a po simulaci (pravý 
snímek) 

Výzkum je financován Technologickou agenturou České republiky 
(TH02030428) a Studentskou grantovou soutěží (SGS17/173/OHK1). 
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KATALOG VYBRANÝCH BIOTECHNICKÝCH OPATŘENÍ JAKO SOUČÁST 
MODELU „ATLAS HYDROLOGIE“ 

CATALOG OF SELECTED BIOTECHNICAL MEASURES AS PART OF THE MODEL „ATLAS 
HYDROLOGY“  

Barbora Jáchymová 

Projekt „Atlas HYDROLOGIE - moderní nástroj pro výpočet smyvu, odtoku a dimenzování prvků 
protierozní ochrany“ si klade za cíl vytvořit modul Atlas HYDROLOGIE pro hydrologické 
a hydrotechnické navrhovánı ́ prvků v krajinném inženýrstvı.́ Nástroj bude využitelný v přıṕravě 
pozemkových úprav a při dimenzovánı ́odváděcıćh, zasakovacıćh a retenčnıćh prvků.  

Hlavní benefity nástroje Atlas HYDROLOGIE jsou: Možnost stanovení návrhových parametrů 
(kulminační průtoka návrhová rychlost na základě empirické metody SCS-CN. Možnost stanovení 
návrhových parametrů na základě fyzikálně založeného modelu SMODERP. Možnost využití online 
dostupných dat (např. data BPEJ, data průběhu návrhových srážek). Možnost propojení s výstupy 
modulu Atlas EROZE (využití navržených prvků přerušujících odtok). Modul stanovuje pro vybrané 
prvky protierozní ochrany návrhové parametry (kulminační průtok, návrhovou rychlost) 
a umožňuje projektantovi dimenzovat vhodný typ prvku z katalogu biotechnických opatření, který 
je bude v prostředí implementován. 

Katalog biotechnických opatření implementovaný do prostředí Atlas HYDROLOGIE bude obsahovat 
základní parametry vybraných prvků (sklonové poměry, hloubka, možný typ opevnění prvku 
apod.). Na základě modelování v prostředí Atlas HYDROLOGIE budou definovány návrhové 
parametry tj. objem odtoku nebo kulminační průtok, na který je třeba prvek dimenzovat. Dále bude 
definována trasa (sklon trasy) a šířka prvku. Pro záchytné a odváděcí liniové prvky bude stanovena 
kapacita prvku, která bude porovnána s návrhovými parametry.  

Obr. 1: Digitální model terénu pokrytý texturou v prostředí Atlas 

Příspěvek byl podpořen projektem TJ01000270 - Atlas HYDROLOGIE - moderní nástroj pro výpočet 
smyvu, odtoku a dimenzování prvků protierozní ochrany. 
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VLIV VYBRANÝCH DRUHŮ REKULTIVAČNÍCH DŘEVIN NA HYDROFYZIKÁLNÍ 
VLASTNOSTI PŮD NA VÝSYPKÁCH 

EFFECT OF TREE SPECIES ON HYDRO-PHYSICAL PROPERTIES OF SOILS AT 
RECLAIMED SPOIL HEAPS 

Lukáš Jačka, Martin Kovář, Lenka Linzmayerová, Alena Walmsley 

Při rekultivaci výsypek se často využívá zalesňování. Využitím vhodných rekultivačních dřevin lze 
výrazně ovlivnit hydrofyzikální půdní vlastnosti, které určují pohyb a retenci vody v půdě. Množství 
a pohyblivost půdní vody významně ovlivňují růst rostlin, půdní organismy, vývoj půdy a celého 
ekosystému. Tento příspěvek prezentuje výzkum provedený na Velké podkrušnohorské výsypce. 
Měření bylo prováděno na třech lokalitách odlišných prakticky pouze použitou rekultivační 
dřevinou. Na každé lokalitě dominoval jiný druh dřevin, olše (Alnus glutinosa), dub (Quercus robur) 
nebo smrk (Picea abies). Na každé lokalitě byla provedena kopaná polosonda, infiltrační pokus 
s barevným stopovačem pro vizualizaci preferenčního proudění, měření s Guelphským 
permeametrem pro stanovení nasycené hydraulické vodivosti (Ks) a odebrány neporušené půdní 
vzorky pro stanovení retenční čáry (RETC) a objemové hmotnosti. 

Půdy na jednotlivých lokalitách vykazovaly výrazné rozdíly zejména ve vrchní části profilu. Nejvyšší 
mocnost humusového horizontu byla naměřena v lokalitě s olší, kde humusový horizont s vysokým 
obsahem půdních agregátů dosahoval mocnosti až 20 cm. Na lokalitě s dubem byla naměřena 
mocnost humusového horizontu pouze do 5 cm a byly zde pozorovány také půdní agregáty. Na 
lokalitě se smrkem humusový horizont téměř chyběl, ale nacházel se zde přibližně 9 cm mocný 
nadložní organický horizont (složený z plsťovitého mykogenního fermentačního horizontu 
a opadanky). Tyto rozdíly ve vrchní vrstvě půdy výrazně ovlivnily hodnoty Ks, objemovou hmotnost 
a vsak barevného stopovače. Nejvyšší hodnoty Ks byly naměřeny na lokalitě s olší (6,9×10-5 m.s-
1) a nejnižší u smrku (2,0×10-5 m.s-1). Tyto rozdíly byly statisticky významné. Výsledek 
koresponduje s nejvyšším obsahem velkých pórů u olše (stanoveno z RETC) a specifickou 
fermentační vrstvou u smrku (propletenec kořínků, vláken hub, plísní a organických zbytků). 
Průměrné hodnoty objemové hmotnosti dosahovaly nejvyšších hodnot na lokalitách s dubem 
(0,87 g.cm-3) a nejnižších u smrku (0,71 g.cm-3). Hodnota u smrku byla téměř shodná s lokalitou 
s převahou olše (0,73 g.cm-3). Nejvyšší podíl preferenčního proudění byl naměřen na lokalitě s olší 
a nejnižší na lokalitě se smrkem. Výsledky naznačují, že hydrofyzikální vlastnosti vrchní části půdy 
jsou významně ovlivňovány volbou druhu rekultivační dřeviny. 

Tento příspěvek vznikl s podporou Interní grantové agentury Fakulty životního prostředí ČZU 
v Praze (projekt 20174223) a s podporou Ministerstva zemědělství ČR (projekt NAZV QK1710241). 
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MODEL EFEKTU RAŽBY A ZATÁPĚNÍ EXPERIMENTÁLNÍHO TUNELU NA 
TLAKOVÉ POLE A TRANSPORT LÁTEK 

THE MODEL EFFECT OF DRILL AND FLOOD OF EXPERIMENTAL TUNNEL IN PRESSURE 
FIELD AND SUBSTANCES TRANSPORT 

Aleš Balvín, Milan Hokr 

Představená práce se zabývá modelováním pohybu vody, během ražby experimentálního tunelu 
v krystalickém prostředí podzemní laboratoře Mizunami v Japonsku, na základě monitoringu tlaků 
a iontového složení. Cílem experimentu je ověření návratnosti změn v horninovém prostředí po 
zásahu a opětovném uzavření. Práce je řešena v rámci mezinárodního projektu DECOVALEX 2019 
Task C pro Správu úložišť radioaktivních odpadů (SURAO) v rámci výzkumů pro budoucí hlubinné 
úložiště vyhořelého jaderného paliva ve spolupráci s dalšími dvěma týmy ze Sandia National 
Laboratories (SNL) z USA a z Japan Atomic Energy Agency (JAEA), která je zároveň koordinátorem 
řešení a vyhodnocení. 

Podzemní laboratoř se nachází ve střední části Japonska v krystalické hornině v hloubce 500 metrů 
pod povrchem a zhruba 300 m pod úrovní mořské hladiny. Ražba dvou paralelních přístupových 
šachet začala v roce 2004 a v dubnu 2013 začala ražba horizontální experimentální štoly CTD 
(Closure Test Drift) o délce 46,5 m, šířce 5 m a výšce 4,5 m, oddělené od ostatních chodeb 
laboratoře cca 50 m dlouhou šikmou přístupovou štolou. V lednu 2016 byla CTD uzavřena zátkou 
a zatopena. Celá laboratoř a okolní vrty byly osazeny měřicími čidly tlaku s kontinuálním 
záznamem a zařízením pro odběr vzorků z prostorů mezi pakry na chemický rozbor. V úsecích 
horizontálního vrtu souběžného s CTD byly provedeny tlakové testy na určení hydraulické 
vodivosti. Před zatopením CTD bylo provedeno mapování puklin a vývěrů vody na stěně tunelu. 
V rozpuštěných látkách dominují chloridové aniony, jejichž koncentrace roste s hloubkou 
a poskytují tak funkci přirozeného stopovače při vertikálních pohybech vody. 

Koordinátorem byly zvoleny rozměry modelu 100 m x 100 m x 150 m (v š d), zahrnujícího CTD 
a přístupovou štolu. V prezentovaném modelu autorů je tunel aproximován válcem o průměru 
4,5 m. Bližší okolí tunelu je reprezentováno hranolem 20m x 20m se štolou uprostřed a vybranými 
14 propustnými puklinami, které přesahují 3 m do vzdáleného pole reprezentovaného 
ekvivalentním kontinuem. Na vnějších stěnách modelu je předepsána piezometrická výška. 
Během ražby se podmínka na stěnách štoly mění z nulového toku na nulový tlak. Po uzavření CTD 
zátkou byly elementy na povrchu tunelu aktivovány jako 2D plochy fyzikálně odpovídající objemu 
vnitřku CTD. Model zachycuje změny v okolí CTD během čtyř let od dubna 2013 do dubna 2017 i se 
zátopou CTD v lednu 2016. Hydraulické vodivosti jsou odhadnuty z měřených dat a následně 
kalibrovány částečně manuálně a částečně s pomocí programu UCODE na měřené výtoky v tunelu 
a tlaky ve vrtech okolo tunelu. Počáteční a okrajové podmínky pro jednosložkový transport 
chloridů jsou voleny dle průměrného přirozeného vertikálního gradientu s lokální úpravou dle 
měření ve vrtu paralelně s CTD. 

Hlavní výzvou pro modelování bylo postihnutí rozdílné tlakové odezvy v různých úsecích 
monitorovacího vrtu podélně s CTD (od nulové komunikace po pokles na cca 1/3 přirozeného 
hydrostatického tlaku) a částečného návratu do původních hodnot po zatopení. To bylo dosaženo 
kalibrací propustností jednotlivých puklin a bloků kontinua blízkého pole. Experimentální 
pozorování bylo možné vysvětlit až zpětnou analýzou, nikoli predikovat jen na základě dat 
pilotního vrtu před ražbou. Měření rozsah změn koncentrace chloridů byl vyšší než rozsah 
vstupních dat na okrajové podmínce, odpovídající vertikálními rozsahu modelu. Částečné shody 
bylo dosaženo až ad-hoc předepsáním koncentrací, odpovídajícím pohybu vody ve větším 
objemu horniny. Z hlediska transportu se povedly řádově zachytit hodnoty koncentrací chloru ve 
vrtech. Model transportu chloru je v současné době dále rozvíjen. 

Tato práce byla podporována SÚRAO, v rámci smlouvy č. SO2018-035 a účasti v mezinárodním 
projektu DECOVALEX, který je v období 2016-2019 organizován za podpory celkem 10 financujících 
organizací. 
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FORMOVÁNÍ ODTOKU NA ORNÉ PŮDĚ 

RUNOFF FORMATION AT A CULTIVATED SOIL 

Jakub Jeřábek, David Zumr, Josef Krása, Tomáš Dostál 

Formování odtoku na orné půdě je ovlivněno agrotechnickými operacemi. Tyto operace způsobují 
vznik kolejových řádků a zhutnělé vrstvy pod úrovní orby. Úpravy ornice a rychlý růst rostlin 
zamezují vzniku strukturní půdy. Významnost těchto faktorů na formování odtoku byla 
experimentálně studovaná pomocí simulované srážky. Na experimentálním území Řisuty byl 
proveden experiment na dvou plochách. Obě plochy se stejnými charakteristikami, včetně 
vyvinuté zhutnělé vrstvy, byly vystaveny stejným předešlým agrotechnickým operacím. Na jedné 
z ploch byl ve směru svahu vytvořen kolejový řádek. Při experimentu na obou plochách byla 
použita simulovaná srážka o intenzitě 30 mm/hod a byly sledovány povrchové a mělké 
podpovrchové procesy (odtok, odnos půdy, vlhkost, tlak). Předběžné výsledky naznačují, že 
v daném případě zhutnělá vrstva odtok neovlivňuje. Srážková voda se volně infiltrovala do 
půdního profilu.  Nástup povrchového odtoku i odnos půdy byl ovlivněn přítomností kolejového 
řádku. Předběžné výsledky naznačují topografii povrchu a změnu propustnosti půdy vlivem 
energie dopadajících kapek jako hlavní kontrolní faktory formování povrchového odtoku.  

Obr. 1: Instrumentace experimentální plochy před měřením (autor fota: doc. Ing. Josef Krása, Ph.D.) 

Výzkum byl proveden v rámci projektu LTC18030 - „Vliv změny využití území na erozní ohroženost, 
transport splavenin, kvalitu vody ...“. Dále byl podpořen studentskými granty 
SGS17/173/OHK1/3T/11 a SGS18/122/OHK1/2T/11 a projektem 773903 - „SHui“. 
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SOLITÉRNÍ VČELY NA PŮDÁCH PO TĚŽBĚ UHLÍ 

SOLITARY BEES ASSEMBLAGE ON DEVELOPING SOILS IN POST MINING SITE 

Fabio Vincentini, Jan Frouz 

The town of Sokolov, located in the Karlovy Vary Region of the Czech Republic, there is a piece of 
land that has been subjected to intense extraction of coal. While the mining advanced in removing 
the vegetation mantle and the soil with it to reach to the worthy material, it left behind it spoiled 
patches of land with heaps of heterogeneous materials that had been separated from the coal. 
Here forest and non-forest ecosystems have developed after reclamation or spontaneous 
revegetation processes that have returned the bareness of the exposed soil to the cover of 
a vegetative mantle. 

Among them the arthropods population is a relevant variable that revolves around the 
characteristic of the sites they occupy the areas and of the sites nearby from where they had found 
lack of impediments to their moving. The solitary bees are a group of arthropods with good 
capacity for covering distances between sites and the choice of the optimal habitat for them is set 
out by two important elements to match their generative needs: as they lay eggs in the ground 
the texture of the soil and its structure is a component to make the digging more or less 
troublesome;and as the adults seek for food to provide their sustainment while investing energies 
on the survival of the offspring, the presence of flowers with their offer of pollen and nectar is of 
fundamental necessity. 

To investigate how soil dynamics affect the bees assemblages 10 transects of 8 pan traps each 
have been set along habitat that included grass, reclaimed and unreclaimed vegetation, and soil 
age from 10 to 50 years, during spring and summer 2017 and 2018. Plant functional traits and soil 
features [chemistry and texture] where analysed in a radio of 10 m from each trap, assuming this 
the area that the bees collected covered to forage from the nest location. 

A total of 360 specimens belonging to 19 taxas have been collected in the two years campaign. To 
expand the information that a single individual has carried with itself in the pan trap of its finding, 
the parameters measured around the trap regarding soil and vegetation have been matched with 
the bees specimens via canoco multivariate analysis, reaching thus a graphical virtualization that 
describes the spatialization of variables at their disposal where they have happened to be 
collected. 

The majority of the species recorded is clustered in areas with a dense grass layer sheltered by 
a not too thick canopy of trees, typical of the medium stages of reclamation, pointing out this to 
be the optimal habitat for the greatest abundance in bees taxas. On the other hand it is the case 
that other species differ from the common distribution and are found to be related with areas with 
vegetation in its early stages and greater presence of barren soil not supporting a great variety of 
nutrients but hosting a tender soil for the bees to find in it the womb where generations contained 
in their shells will not fall of receiving the warmth and sustainment they long for, suggesting that 
the care the land bestows to its dwellers, is in equal distribution to their needs, as each one of 
them has its own way to participate in the creative processes that sustain it and to it return to 
celebrate with its participation in the ceremonies that will bring the land to express its generative 
beauty. 
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SMĚRNICE INSPIRE A OPEN DATA V ČR 

INSPIRE DIRECTIVE AND OPEN DATA  

Michal Med 

Před 12 lety vešla v platnost směrnice Evropské komise a rady INSPIRE (INfrastructure for SPatial 
InfoRmation in Europe), která se zabývá poskytováním prostorových informací v Evropském 
společenství. Vedle definice datových modelů definujících strukturu a obsah datových sad se 
směrnice zabývá i způsobem poskytování těchto dat a jejich popisem (tj. metadaty). V České 
republice je směrnice implementována zákonem z roku 2009. Pro jednotlivé datové sady byli 
definováni gestoři, kteří jsou zodpovědní za implementaci směrnice pro jednotlivé datové sady. 
Za deset let se jedná především o Český úřad zeměměřický a katastrální (včetně Zeměměřického 
úřadu, který je součástí resortu), Agenturu ochrany přírody a krajiny, Českou geologická služba, 
Národní památkový ústav a jednotlivé kraje, především pak Vysočinu, Jihomoravský kraj, Jihočeský 
kraj a Plzeňský kraj. Primárním cílem INSPIRE bylo umožnit přístup k harmonizovaným datům 
zabývajícími se tematickými doménami napříč Evropským společenstvím při vycházení 
z jednotných datových modelů. To by mělo výrazně zjednodušit práci s daty bez ohledu na hranice 
členských států. To se do určité míry daří, ale jaké jsou další dopady směrnice INSPIRE? 

V České republice (i jinde v Evropě) se implementace směrnice řeší v době, kdy je ze strany 
veřejnosti (ale postupně i ze strany jednotlivých úřadů a ministerstev) zvyšujícící se poptávka po 
otevřených datech. Ze strany směrnice se o případné platbě za data vůbec nemluví, ale často se 
mluví o dostupnosti dat. Několika spolky byla samotná implementace směrnice zákonem 
380/2009 Sb. vykládána tak, že data podle tohoto zákona poskytovaná, by měla být publikována 
jako otevřená. Tomu trochu napomohl i fakt, že Český úřad zeměměřický a katastrální (s výjimkou 
Zeměměřického úřadu) od začátku poskytoval všechny datové sady INSPIRE jako otevřená data. 
Zde je nutno podotknout, že rozhodnutí data poskytovat takto vycházela z toho, že zdrojová data 
pro všechny poskytované datové sady již byly volně dostupné. Zeměměřický úřad se této 
interpretaci od začátku brání, dokonce v této souvislosti podnikl právní kroky. Data poskytovaná 
Zeměměřickým úřadem v rámci INSPIRE pochází převážně z databáze ZABAGED, jejíž obsah se 
běžně prodává.  

V posledních letech operuje při Ministerstvu vnitra pracovní skupina pro Open Data. Mezi její úkoly 
ze začátku patřilo zprovoznění Národního katalogu otevřených dat a tvorba metodiky pro úřady 
a instituce, které by chtěly otvírat data. Hlavně ze začátku se členové skupiny věnovali jednotlivým 
institucím dost individuálně, se snahou vysvětlit principy otevřených dat a výhody jejich publikace. 
Jedním z argumentů pro otevírání dat je i vyšší využitelnost integrovaných dat ze směrnice 
INSPIRE. V poslední době se činnost skupiny přesunuje k tvorbě datových modelů otevřených dat 
a jejich propojování. Mezi základní datové sady patří Registr územní identifikace, adres 
a nemovistostí (RÚIAN), který je dostupný de facto jako open data a který slouží jako jeden 
z nejdůležitějších datových zdrojů, protože spravuje adresní místa (a tedy i snadno 
identifikovatelná kontaktní místa) pro celou ČR, navíc se jedná o referenční data. Z dat dalšího 
z evropských projektů, Euro Regional Map (ERM) vznikla na půdě Zeměměřického úřadudatová 
sada Data200. Ta byla společně s datovou sadou Data50 (podrobnější datové podklady vycházející 
z databáze základní mapy v měřítku 1:50 000) otevřena a od 1. 4. 2019 je poskytována jako 
opendatová vlaštovka Zeměměřického úřadu. 
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REKULTIVACE VÝSYPEK PO TĚŽBĚ UHLÍ NA SOKOLOVSKU 

POST-MINING SITES RECULTIVATION IN SOKOLOV MINING DISTRICT 

Lucie Buchbauerová, Jan Frouz 

Výsypky po těžbě uhlí mají jako nový (uměle vytvořený) biotop řadu specifických vlastností, 
kterými se liší od okolní zemědělské krajiny. Hlušina, která výsypky tvoří, je velmi chudá na živiny a 
prakticky neobsahuje žádné diaspory. Probíhá tak na ní buď primární spontánní ekologická 
sukcese, nebu se musí nějakým způsobem rekultivovat. V našem týmu se zabýváme pozorováním 
jak zmíněné přirozené sukcese, tak vývoje ekosystému po výsadbě určitých druhů dřevin, jako jsou 
např. olše lepkavá (Alnus glutinosa), borovice lesní (Pinus sylvestris), modřín opadavý (Larix 
decidua), bříza bělokorá (Betula pendula), topol (Populus sp.), dub červený (Quercus rubra), lípa 
(Tilia sp.) and buk lesní (Fagus sylvatica), přičemž jedním z druhů s nejsložitějšími symbiotickými 
vztahy je zmíněná olše. Ta ve svých kořenech hostí hlízkové bakterie rodu Frankia, aktinomycety 
schopné fixovat vzdušný dusík, a také mykorhizní houby. Během své prezentace se zaměřím na 
to, jaký mají tyto symbiotické vztahy vliv na vývoj půdy a ostatních ekologických vztahů v ní a jak 
se tento vývoj může lišit od stanovišť rekultivovaných jinými druhy stromů. Zmíněny budou také 
implikace pro druhovou diverzitu a kvalitu životního prostředí na samotných výsypkách a jejich 
okolí. 

Projekt byl podpořen grantem GAČR - GA13-110377S. 
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VLIV VODNÍ EROZE NA TRANSPORT ORGANICKÉHO UHLÍKU S OHLEDEM NA 
PŮDNÍ AGREGÁTY 

SOIL ORGANIC CARBON TRANSPORT DUE TO WATER EROSION, WITH A VIEW ON 
SOIL AGGREGATES 

Jakub Stašek, Florian Wilken 

Půdní organická hmota je nejvýznamnější součástí půdy. Má klíčový vliv na vlastnosti půdy. 
Společně s kořeny rostlin a jílovými částicemi se podílí na odolnosti půdních agregátů vůči vnějším 
vlivům. Stabilní agregáty zvyšují infiltrační a drenážní kapacitu, retenční kapacitu půdy a dochází 
tak ke snížení povrchového odtoku a eroze půdy. Agregáty lze podle velikosti dělit na 
makroagregáty (>250 µm), mikroagregáty (250 – 53 µm) a jemné částice (<53 µm). Částice menší 
než 250 µm jsou odolnější proti smáčení a mechanickému rozrušování. Stabilita makroagregátů 
závisí na kořenech rostlin a hyfách hub, které podléhají rozkladu, a je ovlivněna zemědělskými 
operacemi. (Tisdall, 1982) 

Data prezentovaná v tomto příspěvku byla získána jako vedlejší produkt experimentálního měření 
na katedře hydromeliorací a krajinného inženýrství v roce 2018. Podstatou experimentu bylo 
aplikování umělé srážky o vysoké intenzitě na experimentální plochy s polními plodinami za 
účelem zjištění hodnot jejich ochranného účinku na zemědělskou půdu. Probíhal odběr vzorků 
povrchového odtoku a z následného měření množství sedimentu filtrováním, byly filtry vysušeny, 
uschovány a odeslány na pracoviště Institutu geografie Augsburské univerzity. Zde byl sediment 
zachycený na filtrech rozdělen metodou mokrého prosévání na frakce makroagregátů, 
mikroagregátů a jemných částic. Metodou TOC/TN analýzy byl jednotlivých frakcí sedimentu 
zjištěn obsah organického uhlíku a dusíku. Byly odebrány a analyzovány i referenční vzorky půdy 
mimo experimentální plochy. Vzorky na TOC/TN analýzu byly odebírány během kampaní od 20. 
června do 8. srpna. Během experimentu docházelo, vlivem intenzivní srážky, k rozpadu málo 
stabilnilních makroagregátů. Selektivita plošné eroze vedla k obohacení sedimentu jemnou frakcí. 
Navzdory tomu, že vzorky byly odebrány v rozmezí 50 dnů, nejsou pozorovány změny vlivem 
termínu odběru. Nejvyšší rozptyl v obohacení uhlíkem je patrný u makroagregátů a písku. 
Následné měření, které proběhne v roce 2019, poskytne podrobnější výsledky. 

  



Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství & Katedra geomatiky, FSv ČVUT v Praze 
Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování, FŽP ČZU v Praze 

Katedra fyzické geografie a geoekologie, PřF UK 
HYDROLOGIE, GIS A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2019 

 

18 
 

NIVA - VÝZNAMNÝ RETENČNÍ A TRANSFORMAČNÍ KRAJINNÝ PRVEK. 

FLOODPLAIN – IMPORTANT RETENTION AND TRANSFORMATIONAL LANDSCAPE 
ELEMENT 

Václav Hradilek, Petr Bašta, Daniel Franke 

V posledních letech pociťuje většina občanů ČR vliv globální změny klimatu na své vlastní okolí 
a začíná ho vnímat jako jeden z významných problémů současné doby. Vzrůstající společenská 
poptávka po ochraně před hydrologickými extrémy nám může pomoci prosadit ochranu míst v 
krajině s přirozenou retenční a transformační schopností. Nejprve je však vhodné místa, která 
pomohou zmírnit a přizpůsobit se probíhající klimatické změně, definovat. Jedno z míst v krajině, 
které takovou funkci přirozeně má, je niva vodních toků. Pro stanovení oblasti nivy však dosud 
neexistuje certifikovaná metodika, která by pomohla tato cenná území v praxi chránit. 

Niva je rovinaté území v těsném kontaktu s vodním tokem, které je jím periodicky zaplavováno 
a ve kterém tok přirozeně meandruje a vytváří tak svou silou nekončící proces života nivy. Je to 
území cenné z pohledu hydrologie, ekologie a druhové rozmanitosti. Takových přirozených 
„živých“ niv je však již v české krajině velice málo a jsou většinou chráněny. Nivy, které je třeba 
chránit, jako přirozené nivy, většinou již nefungují. Jsou zorněné, tok je v nich napřímen a dochází 
v nich k tlaku na novou zástavbu a to především v aglomeracích velkých měst. Místa kolem toků, 
která nesplňují podmínky nivy, je také žádoucí chránit, a proto byla definována další oblast kolem 
toků s názvem Vztahová zóna vodního toku. Tato zóna definuje minimální území kolem vodních 
toků, kde vodní tok ovlivňuje své okolí, ale je jím také ovlivňován. Stanovení takovéto vztahové 
ochranné zóny je žádoucí s přihlédnutím k faktu, že především u menších toků je do toků 
nevhodně zasahováno, například orbou.  

Byla provedena analýza území ORP Černošice na základě dat digitálního modelu reliéfu ČR 5. 
generace (DMR5g), polygonové vrstvy hlavních půdních jednotek (HPJ), vodních toků a nádrží 
a konsolidované vrstvy ekosystémů (KVES). Z bodového mračna DMR5g byl vytvořen rastrový 
podklad pomocí interpolace IDW v rozlišení 1m. Následně byly pomocí fokální statistiky vybrány z 
rastru rovinaté plochy charakteristické pro nivu.  Dále byly vybrány skupin půdních typů, které 
odrážejí vývoj půdy ve vztahu k vodnímu toku. Těmito typy půd jsou: fluvizemě (FL), gleje (PG, SG, 
GL), regozemě (RG), černice (CC), lužní půda (LP), koluvizem (KO) a pak obecně subtypy q – glejový 
a f –fluvický. Dle starší metodiky je možné dohledat nivní půdy (NP) a lužní půdy (LP). U některých 
HPJ je důležité udělat kontrolu teras v okolí velkých vodních toků, které již tokem ovlivňovány 
nejsou. Dle KVES byly vybrány polygony: aluviální vlhké louky, lužní a mokřadní lesy, makrofytická 
vegetace stojatých vod a mokřady s pobřežní vegetací.  

Pokud rovinaté plochy v okolí toku splňovaly podmínku krajinného pokryvu KVES typ lužní 
a mokřadní lesy a fluviálních půd tzn. nivní a lužní půdní typ byly zahrnuty do jednoho polygonu 
s názvem Niva. Pokud rovinaté plochy v okolí toku splňovaly podmínku krajinného pokryvu KVES 
typy aluviální vlhké louky, makrofytická vegetace stojatých vod, mokřady a pobřežní vegetace 
a z hlediska HPJ jde o půdy, které mají sklon k převlhčení (subtypy q a f v klasifikaci HPJ) byly 
zahrnuty do polygonu s názvem Vztahová zóna vodního toku. K takto vytvořené vrstvě bylo 
následně přidáno území (buffer) ve vzdálenosti 10, 8 a 6 m od břehové čáry v závislosti na 
významnosti vodního toku. Vzdálenosti těchto zón vychází z Vodního zákona č. 254/2001 Sb. Tyto 
vrstvy slouží jako jedny z podkladů pro územní studii krajiny. 
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PROSTOROVÁ ANALÝZA EFEKTU MĚSTSKÝ TEPLÝ OSTROV, PŘÍPADOVÁ 
STUDIE V TURECKÉM SAMSUNU 

SPATIOTEMPORAL ANALYSIS OF THE URBAN HEAT ISLAND EFFECT, A CASE STUDY 
IN SAMSUN, TURKEY 

Ing. Tugba Dogan, Associate Professor Derya Ozturk 

Rapid urbanization causes replacement of the natural land cover with high thermal capacity built-
up surfaces, thus alters microclimate in the urban areas. This microclimatic Urban heat island effect 
is widely considered to be the most important urban climate phenomenon due to its effect on 
human health and urban environment.  

A growing body of literature has examined this effect in numerous cities. Particularly, coastal cities 
are unique in terms of their sensitivity and unique responses to temperature changes. However, 
the limited number of studies investigates the phenomenon in the coastal cities. Therefore, for this 
study, a fast-growing coastal city in northern Turkey, was selected. The aim of this study is to 
investigate the spatiotemporal changes of the urban heat island effect in the Samsun city and 
analyze its relationship with the land cover changes effected by the rapid urbanization. Time series 
data comprised of Landsat satellite images were used to extract land surface temperature with 
the NDVI-based (Normalized Difference Vegetation Index) threshold method and create the land 
cover classification. 
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VÝZKUM SRÁŽKO-ODTOKOVÝCH PROCESŮ NA EXPERIMENTÁLNÍM 
POVODÍ NUČICE 

RAINFALL-RUNOFF PROCESSES AS STUDIED ON THE NUČICE EXPERIMENTAL 
CATCHMENT 

David Zumr, Jakub Jeřábek, Tomáš Dostál 

Povodí Nučice je od roku 2011 provozováno jako terénní experimentální lokalita Katedry 
hydromeliorací a krajinného inženýrství, FSv ČVUT v Praze. Povodí se nachází poblíž Kostelce nad 
Černými lesy, v průměrné nadmořské výšce 401 m n.m. Průměrný roční srážkový úhrn je 630 mm, 
průměrná teplota 7,9 °C. Rozloha povodí je 53,1 ha, jeho plocha je tvořena téměř výhradně ornou 
půdou bez zastoupení intravilánu, trvalého travního porostu nebo lesů. Zastoupené půdní typu 
jsou kambisoly a luvisoly. Celá plocha je rozdělena jen do tří zemědělských pozemků, patřících 
dvěma subjektům. Sklon terénu se pohybuje v rozmezí 1–11 %, průměrný sklon odpovídá 4 %. 
V blízkosti uzávěrového profilu je povodí instrumentováno meteorologickou stanicí pro 
kontinuální sledování meteorologických charakteristik (srážky, teplota vzduchu, vlhkost vzduchu, 
rychlost větru a sluneční radiace) a měrným přelivem (H-žlab) pro charakterizaci odtoku vody a 
sedimentu z povodí (průtok a koncentrace nerozpuštěných látek, teplota, elektrická konduktivita). 
V případě výskytu odtokové události spojené s transportem splavenin jsou automaticky odebírány 
odebírány vzorky vody pro pozdější laboratorní analýzu. Dále je monitorována hladina podzemní 
vody a objemová vlhkost půdy. 

Předmětem příspěvku bude shrnutí vybraných výzkumných aktivit, které byly na povodí Nučice 
realizovány. Jmenovitě, studium formování odtoku během intenzivních srážek, využití 
geofyzikálních metod (elektrická rezistivní tomografie) pro pozorování zhutnělého podorničí, 
časová variabilita nenasycené hydraulické vodivosti ornice, a transformace povodňové vlny 
a režim transportu splavenin v korytu potoka. 

Obr. 1: Experimentální povodí Nučice 

Příspěvek je prezentován v rámci řešení projektu SHui financovaného v rámci programu 
HORIZON2020, č. 773903. 
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PŘEDCHOZÍ NASYCENOST - FAKTORY ODTOKOVÉ ODEZVY NA MALÝCH 
POVODÍCH 

ANTECEDENT SATURATION AS FACTOR OF HYDROLOGICAL RESPONSE IN SMALL 
CATCHMENTS 

Petr Kavka, Luděk Strouhal, Marek Kašpar, Lenka Crhová 

Cílem příspěvku je představit začínající projekt s názvem „Předchozí nasycenost a návrhové 
srážkové intenzity jako faktory odtokové odezvy na malých povodích“, jehož cílem je redukce 
nejistot při odvozování návrhových veličin při projektování a posuzování vodohospodářských 
opatření na drobných vodních tocích a v ploše povodí. Kombinací radarových a staničních dat 
budou odvozeny návrhové subdenní intenzity deště v ČR za celý rok i jednotlivé měsíce 
bezmrazového období. V návaznosti na předchozí projekt bude popsána sezónní a prostorová 
distribuce předchozích srážek, půdní vlhkosti a stav retenční kapacity území ve vztahu k průběhu 
a intenzitě srážky. Takto snížené nejistoty v návrhových veličinách budou ověřeny pomocí 
matematických modelů kalibrovaných na experimentálních výsledcích a měřených průtocích 
a budou využity pro definování rizika v malých povodích ČR a zdrojových plochách mimo tok.
 "Hydrologické a erozní modely jsou nepostradatelným nástrojem při navrhování staveb 
a opatření v ploše povodí a na drobných vodních tocích. Nejistoty spojené s návrhovými stavy 
a vstupy použitých modelů však značně omezují jejich použitelnost, validitu získaných návrhových 
veličin a v důsledku i funkčnost, efektivitu a bezpečnost projektovaných staveb a opatření.  

Historie předchozích úhrnů má úzkou spojitost s aktuální retenční schopností území a tím 
významně ovlivňuje charakter odtokové odezvy na intenzivní srážku. Jedním z cílů projektu je 
proto podrobně prozkoumat v předchozích výsledcích naznačenou vazbu indexů předchozích 
srážek a aktuálního stavu povodí na jednotlivé typy průběhů a extremitu úhrnů krátkodobých 
srážek. Podkladem pro tuto analýzu budou kromě srážkových intenzit I dlouhodobá bodová 
měření vlhkosti půdy a teploty vzduchu, pro jejichž prostorovou interpolaci bude využito plošně 
distribuovaných vlhkostních indexů odvozených z družicových snímků. Plánované výsledky 
projektu doplní současný deficit a umožní přesnější a efektivnější navrhování a funkčnost 
technických úprav v kulturní krajině. Zpřesnění pravděpodobných návrhových stavů se zahrnutím 
aktuální retenční schopnosti území umožní. 

Jako podpora odborné veřejnosti bude provedena identifikace a klasifikace zdrojových 
odtokových ploch na území ČR, na nichž se využití modelů předpokládá - povodí do 5 km2 a oblasti 
mimo vodní tok. Tato území budou klasifikována na základě charakteristik krátkodobých srážek, 
potenciálu hydrologické odezvy a výskytu kritických prvků do tříd dle ohroženosti extrémními 
odtoky. Výsledek bude v projektu využit pro lokalizaci reprezentativních povodí. 

Tento příspěvek vznikl v rámci řešení projektů QK1910029. 
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ZMĚNY CHARAKTERISTIK SUCHA V OBDOBÍ 1900-2018 

CHANGES IN DROUGHT CHARACTERISTICS IN THE 1900-2018 PERIOD 

Yannis Markonis, Vojtěch Moravec, Petr Máca, Martin Hanel 

Od počátku 21. století byla Evropa opakovaně zasažena závažnými událostmi sucha s vážnými 
socioekonomickými důsledky. Aktuální otázkou je, zda dochází k nárůstu četnosti událostí sucha, 
jeho trvání nebo intenzity a do jaké míry jsou tyto události spojeny s tématem globálního 
oteplování. Jasnou vazbou je zvyšování výparu, které přímo souvisí s teplotou. Existují však 
i důkazy o přetrvávajícím nárůstu srážek ve střední a severní Evropě v posledních desetiletích. 

Od počátku století byl dominantním procesem vzniku sucha deficit srážek. Naše simulace však 
ukazuje, že s nárůstem globální teploty je sucho iniciováno rostoucí potenciální evapotranspirací 
(viz obr. 1). Největší posun je pozorován ve Středozemí, kde podíl událostí sucha iniciovaný 
srážkami v posledním desetiletí postupně klesal z 90 % na méně než 50 %. Podobně jsou ovlivněny 
i charakteristiky sucha v severní Evropě, zatímco ve střední Evropě je tato změna méně výrazná. 
Pro půdní sucha nastupující v letním období lze kromě očekávané závislosti na teplotě pozorovat 
také překvapivé zvýšení výskytu sucha vyvolaného srážkami (viz obr.). Možným vysvětlením by 
mohlo být, že menší sucha související s deficitem srážek se v důsledku nárůstu potenciální 
evapotranspirace s větší pravděpodobností rozvíjí na delší, závažnější sucha, což zhoršuje dopady 
těchto menších such.  

 

Obr. 1: Podíl letního sucha iniciovaného srážkami (P), teplotou (T) a oběma veličinami (P & T). 
V horním řádku (a) se odhaduje podíl pro všechny události sucha, zatímco ve spodním řádku (b) 
se analyzuje pouze půdní sucho. 
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GLOBAL CHANGES IN DAILY PRECIPITATION OVER LAND 

GLOBAL CHANGES IN DAILY PRECIPITATION OVER LAND 

Yannis Markonis, Simon M. Papalexiou, Marta Martínková, Martin Hanel 

The change in the empirical distribution of future global precipitation is one of the major 
hypotheses regarding the intensification of global water cycle. Heavier events are expected to 
occur more often, compensated by decline of light precipitation and/or number of wet days. Here, 
we scrutinize a new global, high-resolution precipitation dataset, namely the Multi-Source 
Weighted-Ensemble Precipitation (MSWEP) v2.0, to determine changes in the precipitation 
distribution over land during 1979-2016. To this end, the fluctuations of wet days precipitation 
quantiles on an annual basis and their interplay with their annual totals and number of wet days 
were investigated. The results show increase in total precipitation, number of wet days and heavy 
events over land, which confirms the intensification hypothesis. However, a non-uniform, almost 
negligible reduction of light/medium precipitation and no decrease in wet days is also observed, 
debating the "compensation" mechanism. 
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METODY STANOVENÍ OBJEMU EROZNÍ RÝHY – TERÉNNÍ EXPERIMENT 

VOLUMETRIC ASSESSMENT OF EROSION RILL BY DIFFERENT METHODS – FIELD 
EXPERIMENT 

Markéta Báčová, Josef Krása, Daniel Žížala, Jiří Kapička 

Příspěvek pojednává o experimentu, jehož náplní bylo ověřit možnosti stanovení objemu erozní 
rýhy pomocí fotogrammetrie ze snímků pořízených pomocí několika druhů zařízení, jak 
profesionálních (zrcadlovky, UAV), tak také těch běžně dostupných, jako jsou kompaktní 
fotoaparáty či mobilní telefony. Cílem experimentu bylo vyhodnotit přesnost stanovení objemu 
erozní rýhy pomocí těchto technologií, a zároveň porovnat výsledky s laserovým skenováním 
a také s klasickými kontaktními metodami měření objemu, jako jsou měření pomocí řetězu, 
erodoměru, pásma, či s metodou odhadu objemu bez použití měřícího zařízení.  

Erozní rýha, která byla pro účely experimentu zkoumána, byla formována přirozeně během 
srážkové události v červnu 2018 na zemědělském pozemku u obce Čelivo ve Středočeském kraji. 
Šířka rýhy se pohybovala v rozmezí 0,7-1,3 m, a její délka dosahovala přibližně 40 m. Experiment 
byl proveden v rámci jednoho dne. Pro měřící kampaň byl předem stanoven přesný postup prací, 
který musel být dodržen zejména z toho důvodu, aby rýha zůstala v nepoškozeném stavu až do 
konce provádění bezkontaktních způsobů měření. 

Porovnání výsledků měření poukazuje na skutečnost, že pro účely vyhodnocení objemu takto 
velkého erozního útvaru je při terénním měření možné přistoupit k určitým zjednodušením, která 
vedou k rychlejšímu získání a zpracování dat, za současného zachování objektivity výsledků 
(v závislosti na požadavku přesnosti a účelu výsledku). 

Obr. 1: Fotogrammetrické snímkování erozní rýhy 

Příspěvek byl podpořen projekty QK1720289 „Vývoj automatizovaného nástroje pro optimalizaci 
monitoringu eroze zemědělské půdy pomocí distančních metod“ a SGS17/173/OHK1/3T/11 
„Experimentální výzkum erozních a transportních procesů v zemědělsky využívané krajině“.  
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3D MODEL HISTORICKÉHO ÚDOLÍ VLTAVY 

3D MODEL OF HISTORIC VLTAVA RIVER VALLEY 

Jiří Cajthaml, Darina Kratochvílová 

"V rámci řešeného projektu NAKI II Ministerstva kultury ČR ""Vltava – proměny historické krajiny 
v důsledku povodní, stavby přehrad a změn ve využití území s vazbami na kulturní a společenské 
aktivity v okolí řeky"" řešíme na Katedře geomatiky tvorbu 3D modelu historického údolí Vltavy. 
Tento 3D model bude sloužit jako základ pro vizualizace údolí tak, jak vypadalo před stavbou 
Vltavské kaskády. Protože stará mapová díla neobsahují prakticky žádné absolutní výškopisné 
údaje (zpravidla je použito pouze šrafování či stínování), je prvním použitelným dílem 
s výškopisem Státní mapa odvozená 1:5000 (SMO-5). Ta byla zpracována na začátku 50. let 20. 
století, tedy v době těsně před stavbou většiny přehrad kaskády. Výšky jsou zde prezentovány 
vrstevnicemi a výškovými kótami. Mapové dílo pokrývá celou ČR a proto je použitelné i na údolí 
Vltavy. Bohužel kvalita i podrobnost zobrazení výškopisu je velmi různorodá. Interval vrstevnic na 
různých mapových listech bývá rozdílný (v intervalu 2m až 20m). Všechny mapové listy byly 
georeferencovány s použitím projektivní transformace na známé souřadnice rohů mapových listů. 
Z nich byla vytvořena mozaika, která pokrývá celé Vltavské údolí (jedná se o 395 listů). Výškopisný 
obsah mapových listů byl vektorizován poloautomatickou vektorizací. Proces vektorizace byl 
poměrně náročný 

 mapové listy bylo nejdříve nutné předzpracovat, poté provést automatickou vektorizaci, ručně 
začistit a vytvořit návaznosti na stycích mapových listů. Tento proces byl proveden a výsledkem je 
vektorová liniová třída vrstevnic a bodová třída výškových kót. Kromě map SMO-5 byl pro tvrobu 
výškového modelu využit podélný profil Vltavy v úseku České Budějovice - Praha z roku 1940. Po 
vektorizaci břehové čáry z map SMO-5 byly jednotlivým lomovým bodům břehovky přiřazeny výšky 
na základě interpolace mezi známými body podélného profilu. Do výsledného modelu tak vstupují 
vrstevnice a kóty z map SMO-5 a body na březích řeky s výškami. Z těchto dat byl vytvořen model 
v podobě TIN a dále odvozen I rastrový výškový model." 
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EFEKTIVITA NAVRHOVANÝCH PROTIEROZNÍCH OPATŘENÍ KE SNÍŽENÍ 
TRANSPORTU EROZNÍCH SPLAVENIN A EROZNÍHO FOSFORU 

EROSION SEDIMENT AND PHOSPHORUS REDUCTION EFFECTIVENESS DUE TO 
DESIGNED SOIL EROSION CONTROL MEASURES 

Tomáš Dostál, Josef Krása, Miroslav Bauer, Barbora Jáchymová, Jan Devátý 

Protierozní opatření jsou chápána primárně jako opatření k omezení degradace půdy na 
zemědělských pozemcích. V rámci přípravy listů opatření typu A jako podkladu procesu plánování 
bylo vytipováno celkem 3000 lokalit v povodí Vltavy z hlediska vstupu erozních splavenin 
a erozního fosforu do hydrografické sítě. Pro tyto lokality, soustředěné v rámci omezeného počtu 
povodí 4. řádu byla navržena ochranná opatření s cílem snížení ztráty půdy, ale zejména snížení 
zatížení vodních toků erozními splaveninami a fosforem. Navrhována byla prioritně opatření 
investičního charakteru - technická protierozních opatření, záchytné odváděcí a retenční prvky -  
a plošná opatření - plošné a liniová zatravnění. opakovaný modelový výpočet pomocí 
matematického simulačního modelu WATEM/SEDEM ukázal, že především odváděcí liniová 
opatření sice přispívají ke snížení ztráty půdy na pozemku, ale v řadě případů nejen že nesnižují 
vstup erozních splavenin do vodních toků, ale mohou mít často i negativní efekt. Dáno je to tím, že 
zatímco pokud dochází k erozním a transportním procesům v ploše povodí, je transportovaný 
materiál zachycován v přirozených retenčních prvcích v ploše povodí, je-li ale zachycen 
v odváděcím přerušovacím prvku, je transportován v nezměněném množství přímo do vodního 
toku. Uvedené poznatky byly následně formulovány do systému doporučení, směřujícího 
k navrhování efektivnějších systémů ochranných protierozních opatření z pohledu ochrany kvality 
vody před plošným povrchovým znečištěním. jedná se zejména o nutnost navrhovat ochranné 
travní pásy podél vodních toků, preferovat retenční prvky před odváděcími (retenční prvky by ale 
měly být vybaveny nouzovým přelivem a odváděcím korytem), retenční tůně na odtoku vody 
z pozemků a záchytné jímky před zaústěním odváděcích prvků do vodotečí. Ve všech případech 
odvádění je vhodné dávat přednost plošnému odtoku zatravněnou údolnicí před stabilizovanými 
kanály. V příspěvku bude prezentován katalog ochranných opatření, výběr kritických lokalit 
a výsledky posouzení efektivity různých systémů ochranných opatření v povodí Vltavy. 

Příspěvek vznikl za podpory projektů Mobility7AMB18DE006. 
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NOVÁ GENERACE EROZNÍHO MODELU SMODERP2D 

NEW GENERATION OF SMODERP2D SOIL EROSION MODEL 

Jakub Jeřábek, Martin Landa, Petr Kavka, Ondřej Pešek 

SMODERP is a long-term running project driven by the Department of Landscape Water 
Conservation at the Czech Technical University in Prague. At the beginning SMODERP has been 
developed as a surface runoff simulated by profile model (1D). Later the model has been 
redesigned using spatially distributed method. This version is named SMODERP2D. Ongoing 
development (https://github.com/storm-fsv-cvut/smoderp2d) is focused on obtaining 
parameters of the hydrological models, incorporating new infiltration and flow routing routines, 
and conceptualization of a rill flow and rill development. 

The model belongs to a family of so called GIS-based hydrological models utilizing capabilities of 
GIS software for geodata processing. Importantly, the SMODERP2D project is currently entering the 
open source world. Originally the model could be run only in proprietary Esri ArcGIS platform. 
A new version of the model presented by this contribution adds support for two key open source 
GIS platforms, GRASS GIS and QGIS. A newly developed GRASS module and QGIS plugin significantly 
increases accessibility of the SMODERP2D model for research purposes and also for engineering 
practice. 

Obr. 1: QGIS plugin prototype 

The research has been supported by the research grants TJ01000270, QK1910029 and internal CTU 
grant SGS17/173/OHK1/T3/11. 
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SOLVING THE EROSION TRANSPORT EQUATION ON THREE DIMENSIONAL 
CATCHMENTS 

SOLVING THE EROSION TRANSPORT EQUATION ON THREE DIMENSIONAL 
CATCHMENTS 

Michal Kuráž, Petr Mayer  

Modeling the kinematic wave equation and sediment transport equation enables a deterministic 
approach for predicting surface runoff and resulting sediment transport. Both the kinematic wave 
equation and the sediment transport equation are first order differential equations. Moreover the 
kinematic wave equation is a quasilinear problem. In many engineering applications this set of 
equations is solved on one-dimensional representative cross-sections. However, a proper 
selection of representative cross-section(s) is  cumbersome. On the other hand integrating this set 
of equations on real catchment topography  yields difficulties for standard variational methods 
such as continous Galerkin method. These difficulties are two-fold (1) the nonlinearity of the 
kinematic wave, and (2) the absence of diffusion term, which acts as a stabilization term for 
convection-diffusion equation. In a theory, the Peclet number of numerical stability reaches infinity 
here. 

In this contribution we will focus on a stable numerical approximation of this convection-only 
problem using least square method. With this method we are able to reliably solve both the 
kinematic wave equation and the sediment transport equation on computational  domains 
representing real catchment topography. Several examples representing real-world scenarios will 
be given. 
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KALIBRACE INFILTRAČNÍHO MODULU FYZIKÁLNĚ ZALOŽENÉHO EROZNÍHO 
MODELU EROSION-3D 

CALIBRATION OF INFILTRATION MODULE OF PHYSICALLY BASED EROSION MODEL 
EROSION-3D 

Hana Beitlerová, Jonas Lenz, Jan Devátý 

Infiltrace je jednou z nejdůležitějších vlastností půdy ovlivňujících vznik povrchového odtoku a tím 
vodní erozi. Úspěšnost erozního modelování je tak u fyzikálně založených modelů vysoce závislá 
na správném nastavení infiltračního modulu. Fyzikálně založené erozní modely většinou zahrnují 
zjednodušující přístup k výpočtu infiltrace, kde je uvažována homogenní půdní matrice. Infiltrace 
je ovšem ovlivněna vysoce časově a prostorově variabilními procesy, jako je tvorba půdní krusty, 
trhlin, kompakcí či aktivitou půdních živočichů. Erozní model Erosion-3D využívá přístupu Green 
and Ampt a pro zahrnutí výše zmíněných procesů je zaveden opravný parametr Skinfactor 
ovlivňující nasycenou hydraulickou konduktivitu. Skinfaktor je empiricky odvozován na základě 
experimentů se simulátorem deště. Na experimentálních plochách pracovišť VÚMOP, ČVUT a TU 
Bergakademie Freiberg bylo provedeno celkem přes 600 experimentů. Vznikla tak obsáhlá 
databáze pro kalibraci infiltračního modulu modelu Erosion-3D obsahující data na různých 
půdách, plodinách, vegetačních fázích a vlhkostních podmínkách. Data VÚMOP a TU Bergakademie 
Freiberg byla zpracována nezávisle na sobě, přičemž obě pracoviště dospěla ke stejným závěrům. 
Skinfaktor je ovlivněn především kombinací dvou vstupních parametrů – počáteční vlhkosti půdy 
a objemové hmotnosti. Korelace mezi ostatní parametry, jako zrnitost půdy či typ a vegetační fáze 
plodiny nebyla prokázána. Na validačním setu experimentálních dat byla testována spolehlivost 
infiltračního modulu na základě regresní funkce mezi Skinfaktorem a počáteční půdní vlhkostí. 
Modelové výsledky ukázaly chybu objemu povrchového odtoku do 50 %. V dalším kroku budou 
zahrnuta data ČVUT a nalezena transferová funkce zahrnující oba ovlivňující parametry - počáteční 
půdní vlhkost a objemovou hmotnost. 

Obr. 1: Exponenciální regrese počáteční půdní vlhkosti a skinfaktoru s vlivem objemové hmotnosti, 
experimenty VÚMOP 

Tento příspěvek byl podpořen projektem QK1810341 „Vytvoření národní databáze parametrů 
matematického simulačního modelu Erosion 3D a jeho standardizace pro rutinní využití 
v podmínkách ČR.“  
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PROSTOROVĚ SOUVISLÉ REKONSTRUKCE GLOBÁLNÍCH HYDROLOGICKÝCH 
SIMULACÍ: VÝZVY A PŘÍLEŽITOSTI 

SEAMLESS RECONSTRUCTION OF GLOBAL SCALE HYDROLOGIC SIMULATIONS: 
CHALLENGES AND OPPORTUNITIES 

Oldřich Rakovec 

Tento příspěvek se zabývá popisem a analýzou globálních hydrologických modelů, pro 
vyhodnocení hydrologické bilance během 20. století. Ačkoli se současné globálních hydrologické 
modely používají stále častěji ve větším rozlišení (ať prostorovém, či časovém), jejich přesnost 
a schopnost reprodukovat měřené veličiny zůstává velmi omezená. Tato studie se snaží vyplnit 
toto slabé místo pomocí modelu mHM (mesoscale Hydrologic Model) a více úrovňové 
parametrizaci MPR (Multiscale Parameter Regionalization), které jsou vyvíjeny pro celý svět pomocí 
flexibilního prostorového rozlišení a zahrnují nejnovější zdroje fyziografických dat. Výsledky jsou 
vyhodnoceny s řadou pozorovaných a referenčních údajů, například měřených odtoků, 
evapotranspirace či GRACE anomalie (tj. Global Terrestrial Water Storage). 
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PRŮZKUM OSEVNÍCH PLÁNŮ MEZI UŽIVATELI PŮDY V POVODÍ VN BRNO 

CROP-CYCLE SURVEY AMONG LAND USERS IN BRNO RESERVOIR WATERSHED 

Jan Devátý, Barbora Jáchymová, Miroslav Bauer, Josef Krása 

Získání časově a prostorově relevantních dat o zastoupení zemědělských plodin pěstovaných na 
orné půdě je problém, se kterým se setkává každý, kdo sestavuje erozní modely. ČSÚ poskytuje 
souhrny osetých výměr pro jednotlivé plodiny po krajích. Toto administrativní geografické 
rozdělení však ignoruje některé vlivy, které jsou pro zastoupení pěstovaných plodin klíčové jako 
nadmořská výška a sklonitost terénu. Kromě velmi malých povodí cca do 1km2 je přímý terénní 
průzkum časově a/nebo personálně náročná úloha, kterou je nutné pro delší časové řady 
pravidelně opakovat. Každý uživatel půdy využívající evidenční systém LPIS může k jednotlivým 
dílům půdních bloků definovat i osevní postupy, které však nejsou veřejně přístupné. 

Pro sestavení erozního modelu WaTEM/SEDEM na povodí vodní nádrže Brno (1 586 km2) byla 
provedena telefonická dotazníková kampaň s cílem zjistit zastoupení pěstovaných plodin. Pro 
zjednodušení dotazníku a zvýšení množství úspěšně zodpovězených dotazníků bylo 
předpokládáno, že variabilitu ve střednědobém časovém měřítku lze nahradit při dané rozloze 
řešeného území variabilitou geografickou a všechny otázky se tak týkaly pouze osetých ploch 
v sezóně 2018. Dále jsou prezentována pouze metadata dotazníkového šetření o zastoupení 
jednotlivých skupin respondentů – uživatelů půdy. Údaje o orné půdě (OP) a jejích uživatelích byly 
získány z veřejně dostupné části evidenčního systému LPIS. 

Z kompletního seznamu uživatelů byli uvažováni pouze ti, jež obhospodařovali rozlohu OP větší 
než 100 ha. Z celkového počtu uživatelů OP v řešeném území to bylo 9 % subjektů (77 z 825), což 
odpovídá 76 % rozlohy OP (35 887 z 47 111 ha). Pro tyto uživatele byly na internetu vyhledány 
kontaktní údaje, což se podařilo pro 55 z nich (s obhospodařovanou rozlohou OP 32 500 ha, 69 % 
z celkové rozlohy OP). Získat odpovědi na otázky se podařilo u 34 subjektů (4 % z celkového počtu 
uživatelů). Rozloha obhospodařovaná těmito subjekty však tvořila těsně nadpoloviční zastoupení 
OP v řešeném území: 23 937 ha (51 % z celkové rozlohy OP). Zpracování a homogenizace získaných 
dat, jejich geografická distribuce a syntéza vrstvy C-faktoru představuje již téma na samostatný 
příspěvek. 

Obr. 1: Zastoupení jednotlivých skupin uživatelů dle rozlohy obhospodařované OP  
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URČENÍ POKRYVNOSTI VEGETACE S VYUŽITÍM SENZORŮ REDEDGE-M 
A DRUŽICE SENTINEL 2  

ASSESSING CANOPY COVER BY SENTINEL 2 AND REDEDGE-M SENSORS 

Josef Krása, Tomáš Najman 

Příspěvek se zabývá využitelností družicových a RPAS dat v oblasti stanovení prostorové distribuce 
pokryvnosti vegetace. Za tímto účelem byly nad zemědělským pozemkem osetým řepkou ozimou 
provedeny dva nálety (podzimní a jarní) pomocí technologie bezpilotních systémů (hornoplošník 
Raptor). Pro snímkování byla na nosiči využita multispektrální kamera RedEdge-M. Byly porovnány 
vlnové délky jednotlivých pásem pro data Sentinel 2, Landsat 8 a Rededge-M. Poté byla vybrána 
vhodná pásma pro výpočet porovnatelného vegetačního indexu z uvedených datových zdrojů. 
K detekci vegetace byl využit vegetační index NDVI stanovený z dat kamery RedEdge-M, dle 
kterého byla určena reálná plošná pokryvnost. Analýza proběhla na základě vztahu hodnot NDVI 
v jednotlivých pixelech mezi daty družice Sentinel 2 a daty kamery RedEdge-M.  

Na základě vizuálního zkoumání zpracovaných multispektrálních dat s RGB daty v řádově vyšším 
rozlišení (GSD v jednotkách mm) pořízenými Mavicem 2 PRO, byly stanoveny hraniční hodnoty 
NDVI, pro které je možné považovat pixel za listovou plochu. Díky tomu bylo možné s vysokou 
přesností určit reálný pokryv vegetací. Pro podzimní data byla tato hraniční hodnota určena na 
0,45. Pro jarní nálet byla hodnota stanovena na 0,55. Při podzimním náletu byla ještě značná část 
pozemku ještě nepokryta vegetací (pokryvnost cca 25%), při jarním náletu naopak (pokryvnost cca 
90 %). Z prezentovaných výstupů lze jednoznačně potvrdit využitelnost dat snímaných 
multispektrální kamerou RedEdge-M pro stanovení reálného pokryvu. Ať už přesného na základě 
podobnější analýzy, tak i hrubého – po převzorkování dat do rozlišení 1, 2, 5 nebo 10 m) s chybou 
do 10 % pro hrubší analýzy. 

Při podzimním náletu je relativně průkazná shoda trendu dat RedEdge-M a Sentinel 2 v nízkých 
a středních hodnotách NDVI, ačkoliv data Sentinel 2 mají skoro dvojnásobný rozptyl oproti 
Rededge-M v identických místech pozemku. Pro analýzy velkých ploch by tedy mohla družicová 
data relativně dobře sloužit jako hrubý odhad. Ovšem v případě jarních dat, družicová data 
Sentinelu 2, i za předpokladu ignorace hraničních bodů, udávají plošné zastoupení vegetace pro 
hodnoty NDVI s rozptylem téměř 40 % oproti Rededge-M. 

Příspěvek je výstupem projektu EIP „Implementace nových a inovovaných technologií precizního 
zemědělství do pěstebních systémů“ s registračním číslem 16/003/1611a/120/000095. 
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