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1 Tvorba map 

1.1 Použitý software 

K účelu zpracování geografických dat byl použit software ARCMap, s jehož pomocí byla 

terénní data zpracována a dále použita k vizualizaci a tvorbě jednotlivých map. 

1.2 Syntéza vrstev 

K tvorbě map bylo v prostředí ARCMap použito několik způsobů vkládání vrstev.  Jedním ze 

zdrojů byl HEIS-VUV, který posloužil jako zdroj informací o tocích. Dalším zdrojem byl výstup 

modelu SWAT – rozdělení povodí na jednotlivá subpovodí. Dále byly dle souřadnic vloženy 

body zobrazující polohu čistíren odpadních vod (ČOV). Jako podkladová mapa byla použita 

prohlížecí služba WMS – ZM 25, Základní mapa v měřítku 1:25 000, poskytovaná Českým 

ústavem zeměměřičským a katastrálním. 

1.3 Legenda 

Pro potřeby projektu byla pro celkový fosfor rozdělena škála do 5 skupin kvality vody. 

Maximální přípustnou koncentrací je 0,15 (eutrofizační limit). Tato koncentrace současně 

slouží jako návrhový parametr TMDL (Total Maximal Daily load) pro celkový fosfor. 

 

Skupina MIN MAX 

1 0 0,02 

2 0,02 0,05 

3 0,05 0,1 

4 0,1 0,15 

5 0,15 max 

Tabulka 1 Stupnice tříd jakosti vody 

Stupnice používá detailnější členění oproti:  Třídy jakosti vody a jejich mezné hodnoty - výpis z ČSN 

75 7221, Klasifikace jakosti povrchových vod 

celkový fosfor / total phosphorus mg.l
-1 < 0,05 < 0,15 < 0,4 < 1  1 

 

Tabulka 2 Tabulka koncentrací pro měrný profil Samšín 

 

 



 

 

 

 

Pro potřeby podrobnější analýzy vlivu rekonstrukce ČOV Pacov na kvalitu vody v Kejtovském 

potoce byla zvolena podrobnější stupnice kvality vody v toku (pro parametry N celk. a N-NH4), 

která neodpovídá hodnotám uvedeným v ČSN 75 7221 Klasifikace jakosti povrchových vod ( 

obdobně jako pro P celk.). Toto členění umožňuje lepší vizualizaci výsledků. Hodnoty pro 

jednotlivé třídy kvality jsou uvedeny v tabulce 1. 

 

Tabulka 3 
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2014 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec prumer

Pcelk PVL 0.068 0.058 0.061 0.13 0.15 0.19 0.16 0.15 0.3 0.15 0.092 0.072 0.132

N celk. PVL 7.9 8 7.3 7.1 6.5 5.9 5.9 5.1 5.4 6.8 9.4 8.1 6.950

Pcelk mg/l Třída Ncelk mg/l Třída

0 0.02 1 0 3 1

0.02 0.05 2 3 6 2

0.05 0.1 3 6 10 3

0.1 0.15 4 10 13 4

0.15 max 5 13 max 5
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1.4 Mapové výstupy 

Výsledkem této dílčí činnosti je výstup projektu     TA04021421-2015V005 Výzkumná zpráva – 

Ověření změny koncentrací N a P z plošného znečištění při různých způsobech zemědělského 

hospodaření v povodí fáze I.- Nmap. 

V této I. Fázi řešení ověření  změn koncentrací N a P z plošného znečištění  v návaznosti na různé 

způsoby hospodaření  byly práce soustředěny na získání relevantních dat od hospodařících subjektů, 

jejich transformace do formátu využitelného pro zpracování modelem a tvorba metodiky kalkulace 

vstupů N a P pro jednotlivé produkční bloky podle LPIS. Získaná data byla porovnávána  

s koncentracemi N a P v závěrovém profilu Kejtovského potoka na datech v rámci jednoho 

hydrologického roku.  Analýzou dat získaných terénním šetřením, z analýz kvality vody prováděné 

podnikem Povodí Vltavy, s.p. v profilu Samšín a vlastními analýzami dílčích profilů (viz monitorovací 

síť dílčích subpovodí) prováděné VŠCHT byla zkoumána korelace mezi způsobem zemědělského 

hospodaření a kvalitou vody. S ohledem na velké objemy mnohdy nesourodých dat nebylo v této fázi 

jednoznačně definovat závislost vlivu hospodaření na koncentrace N a P v Kejtovském potoce. Data je 

potřebné ověřit na delší časové řadě ( pět let), což bude předmětem další fáze řešení projektu. Ze 

získaných dat byla vytvořena databáze a vytvořeny GIS vrstvy s vlastní relační databází. Pro další 

závěry bude nezbytné zpřesnit hydrologickou a látkovou bilanci a zejména eliminovat vliv některých 

bodových zdrojů P a N ( zejména ČOV Pacov). Dílčí výsledky jsou shrnuty v mapě s odborným 

obsahem.( Viz mapa – kombinace plodiny, kvalita v profilu Samšín pro jednotlivé části roku) 

 

2 Mapy 



 



 



 



 



 



 

 

 

3 Závěr 
 

V rámci této etapy projektu probíhal zejména sběr dat o způsobech zemědělského hospodaření 

v povodí Kejtovského potoka. Byly shromážděny velké objemy dat v různých formátech (nejčastěji 

v tištěné podobě), které bylo nutné před jejich zpracováním digitalizovat, transformovat a upravit do 

využitelné podoby. Souběžně probíhaly práce na metodice kalkulace vstupů N a P a to jednak ze 

záznamů hospodařících subjektů a jednak z objemů NPK hnojiv doporučených pro jednotlivé plodiny 

podle produkčních půdních bloků LPIS. Vhodnost obou postupů bude v další fázi testována  modelem 

SWAT. Ze získaných podkladů je možné si vytvořit poměrně ucelený pohled na velikost vstupu N a P 

z plošných zdrojů. Vliv těchto vstupů na kvalitu vody v Kejtovském potoce byl v prvním přiblížení 

porovnán s kvalitou vody v závěrovém profilu.Výsledky tohoto porovnání jsou obsaženy v Nmap – viz 

příloha. V této fázi nebyly zvažovány transformační procesy N a P v rámci jejich uložení v rostlinných 

pletivech. Otázka využití vstupujících hnojiv plodinami bude řešena v následné fázi modelem a 

ověřena podle dat o sklizni jednotlivých plodin na produkčních půdních blocích. Tento postup, 

společně s výsledky agrochemického zkoušení obsahu N a P v půdách (prováděného v letech 2009 – 

2014 ÚKZUZ), by měl přinést komplexní obraz o efektivitě využití aplikovaných hnojiv a jejich migraci  

v povodí. 


