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1 Cíl metodiky
Hlavní cíl metodiky uvedený v návrhu projektu je následující: „Metodami obrazové
spektroskopie z dat pořízených leteckým snímkováním zájmového území a pomocí
spektrálních charakteristik získaných z maloplošných pokusů bude zhodnocena
„heterogenita“ porostů jako potenciální důsledek různého výživného režimu plodin,
způsobený heterogenním půdním prostředím i v rámci jednotlivých ploch se stejnou
plodinou“.

2 Vlastní popis metodiky
2.1 Úvod
Zdroje kvalitní pitné vody jsou základním předpokladem existence lidské společnosti
a jejich různé stupně ochrany jsou obvykle zajišťovány zákony a vyhláškami, vztahujícími
se k povoleným způsobům využití území, ve kterých se tyto zdroje nacházejí, popřípadě
i dalších území, která by mohla zdroje vody negativně ovlivnit i nepřímo. Hlavní důraz při
ochraně zdrojů vod je tedy kladen na preventivní opatření, protože znehodnocení zdrojů
je buď nevratné, nebo dlouhodobé, s nedozírnými následky na lidské zdraví i důsledky
ekonomického charakteru (Papadakis et al. 2015).
Podzemní zdroje poskytují nejkvalitnější pitnou vodu a jejich zranitelnost se na první
pohled zdá menší než u zdrojů povrchových. Zrádnost takového zdání spočívá především
v době zdržení, po kterou kontaminující látky putují k podzemnímu zdroji, pokud tedy
neuvažujeme člověkem provedené otevřené vrty ke zdrojům, kde kontaminace může
proběhnout velmi rychle.
Významným potenciálním zdrojem kontaminace podzemních vod je zemědělská činnost
v krajině (Puckett 1995), zejména intenzivní pěstování polních plodin na orné půdě.
Jedná se především o aplikace průmyslových hnojiv, hlavně syntetického dusíku a dalších
chemických přípravků používaných k ochraně polních plodin (Stehle a Schulz 2015;
Carpenter et al. 1998).

2.2 Důvody tvorby metodiky
Důvody, proč tato metodika byla vytvořena jako jeden z výstupů projektu NAZV, jsou
v zásadě dva. První je vázán na potřeby území povodí řeky Svitavy v Březové nad
Svitavou a problematiku omezení úniku hlavních živin v povodí. Bylo prokázáno, že
obsah dusičnanů v některých studnách březovských vodovodů již překračuje mezní
hodnotu pro pitnou vodu. Přestože jímaná voda z prameniště, která zásobuje pitnou
vodou druhou nejlidnatější aglomeraci České republiky – Brno, stále vyhovuje limitům
pitné vody, je v obecném zájmu zabránit nárůstu obsahu dusičnanů, případně i jiných
nežádoucích látek v podzemních vodách a pomoci stanovit účinná nápravná opatření.
Druhým důvodem je dokumentovat, jak nejnovější nástroje geoinformatiky, především
data pořízená různými senzory leteckého a satelitního dálkového průzkumu Země (DPZ)
v kombinaci s klasickými mapovými podklady zpracovávanými ve formě vrstev
geografických informačních systémů (GIS), mohou být využity pro hodnocení
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zranitelnosti vod, jak v kontextu celého povodí, tak i různé úrovně detailu jednotlivých
lokalit a polí. Metodika tak může být užitečným nástrojem a vodítkem pro hodnocení
ochrany podzemních vod i v jiných územích s intenzivním zemědělstvím.

2.3 Východiska pro tvorbu metodiky
Metodika identifikace potenciálního průsaku reaktivního dusíku do podzemních zdrojů
vod je založena na hodnocení kombinace konzervativních, těžko měnitelných a časově
stabilních faktorů povodí a těch faktorů, které může člověk svým působením v krajině
ovlivňovat (Obr. 1).

Obr. 1 Základní schéma pro identifikaci ploch potenciálního průsaku reaktivního dusíku do podzemních
zdrojů vod.

Do první kategorie jsme zařadili orografii povodí, charakteristiky území z hlediska
pedologického, hydrologického, hydrogeologického a hlavními datovými vstupy jsou zde
digitální tematické mapy a atributy mapových objektů. Teoretickým základem řešení
této části metodiky jsou výstupy z projektů NAZV QC0242 „Uplatnění systému
alternativního managementu ochrany půdy a vody v krajině“, NAZV QH82096 –
„Vytvoření konceptuálního modelu tvorby syntetických map zranitelnosti podzemních
vod a srovnání s modelem DRASTIC“, přístupy uplatněné při tvorbě syntetické mapy
zranitelnosti podzemních vod (Slavík et al. 2014, Novotná et al. 2014) a metody ochrany
zemědělských půd před erozí (Janeček et al. 2002) a osobní konzultace s geologem.
Druhou kategorii tvoří faktory, které jsou výslednicí způsobu a intenzity pěstování
polních plodin na orné půdě povodí, zejména množství živin a látek určených k výživě
a ochraně rostlin, způsob a načasování aplikace s ohledem na efektivní využití rostlinami.
Kvantitativní charakteristiky této skupiny parametrů jsou získávány na základě dat
dálkového průzkumu Země, terénních měření a laboratorních rozborů rostlin. Zde
řešitelé reagovali na možnost využití nového typu satelitních dat, ESA Copernicus
program mise Sentinel-2. Data začala být uvolňována pro vědecké a další účely od druhé
poloviny roku 2015. Metodiku původně orientovanou na letecká data obrazové
spektroskopie (hyperspektrální data) přizpůsobili novému, bezplatně dostupnému zdroji
multispektrálních dat, u kterého je zaručena standardní kvalita a častá frekvence snímání
stejného území. Tímto krokem se výrazně usnadňuje aplikace a zpřístupnění využití
navrhovaných metod pro další území s podobnou problematikou, ale také možnost
průběžného sledování a upřesňování zdrojů kontaminace na základě hodnocení reakce
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porostů i jiných plodin a pro různé průběhy povětrnostních podmínek. Obdobnou
strategii zvolili řešitelé při volbě software pro zpracování dat v dílčích krocích metodiky.
Zpracovatel, který využije satelitní data Sentinel-2, vystačí kromě volně dostupného
softwaru pro práci s daty Sentinel (SEN2COR, SNAP) s běžně používaným tabulkovým
procesorem, např. EXCEL a geografickým informačním systémem, např. ArcGIS.
Hlavními výstupy metodiky jsou tematické mapy v digitální podobě, které zobrazují
i/ výchozí zdrojová data a z nich odvozené charakteristiky zranitelnosti na základě
konzervativních prvků povodí a ii/ mapy území s místy potenciálního průsaku živin do
podzemních vod odvozených z dat DPZ. Všechny výstupy jsou ve formě vrstev GIS
v plném prostorovém rozlišení, které je deklarováno u jednotlivých zdrojů dat.
Protože digitalizované vstupní vrstvy byly historicky vytvořeny v různých mapových
projekcích (JTSK, S42) a současné geoinformační technologie jsou orientovány na využití
GPS navigace (WGS 84), zvolili jsme jako sjednocující projekci systém UTM (33N) pro
případ snadného uplatnění i v mezinárodním kontextu.

2.4 Datové zdroje použité v analýzách
Aktuální situace pokryvu zájmového povodí a jeho okolí v roce 2016 je zachycena
v barevné kompozici satelitního snímku Sentinel-2 (23. 5. 2016) na Obr. 2.
Pro identifikaci potenciálních zón zranitelnosti byla využita existující a přejatá nebo nově
vytvořená data ve formě GIS vrstev, data odvozená ze satelitních a leteckých obrazových
dat, a data generovaná na základě pozemních měření, šetření, sběru vzorků
a následných chemických analýz.
Do GIS databáze (prostředí ArcGIS, UTM 33N projekce) byly zahrnuty tematické vrstvy,
které jsou reprezentanty environmentálních faktorů, potenciálně se podílejících na
vodním režimu zájmového území. Formátově představují dva typy GIS vrstev:
a/ vektorová data
i.

geologie zájmového území odvozená ze zdrojových map 1:50 000, (Obr. 3)

ii. mapa bonitně půdně ekologických jednotek (BPEJ), pro naše účely zdroj
zastoupení půd a jejich vlastností (zdrojové mapy 1:10 000), (Obr. 4)
iii. vrstva využití zemědělských půd získaná z celorepublikového systému LPIS (Land
Parcel Identification System) jako informaci o způsobu zemědělského využití půd
s vrstvou polygonů zachycující plochy, na kterých byla provedena v minulosti
meliorační opatření, převážně v podobě systematické drenáže (Obr. 5)
b/ rastrové vrstvy
i.

digitální model reliéfu terénu (DMR) s prostorovým rozlišením 10 m (zdroj
z LiDAR dat, DMR 4G, původní rozlišení 5 m) (Obr. 6)

ii. orografické charakteristiky území odvozené z DMR
iii. potenciální drenážní síť povodí (Obr. 6)
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iv. svažitostní poměry území v kombinaci s meliorovanými plochami (Obr. 7)
v. letecká hyperspektrální data snímaná skenerem CASI (prostorové rozlišení 2 m,
spektrální rozlišení 7 nm; spektrální rozsah 380-1050 ηm; termíny snímání 5. 6.
2015 a 6. 5. 2016)
vi. satelitní multispektrální data Sentinel-2 (původní data převzorkována do
prostorového rozlišení 10 m; 13 spektrálních pásem; termín snímání 23. 5. 2016;
viz barevná syntéza Obr. 2). Detailní informace o tomto zdroji dat je možné
získat na např. https://earth.esa.int/web/sentinel/user-guides/sentinel-2msi/resolutions/spatial, a jejich stažení ze serveru:
https://scihub.copernicus.eu/dhus/#/home.
Dalšími vstupy pro identifikaci zranitelnosti podzemních vod jsou pozemní měření
a šetření prováděná v průběhu řešení projektu. Tato měření mají dvojí účel. Prvním je
sběr pozemních dat pro kalibraci a validaci obrazových leteckých a satelitních dat při
jejich předzpracování. Do této kategorie jsou zahrnuta spektrální měření kalibračních
a vybraných povrchů sledované vegetace, prováděná mobilním spektrometrem (ASD
FieldSpec-4) a měření charakteristik atmosféry (sunphotometer Microtops II) v průběhu
leteckého a satelitního skenování. Druhým účelem je získání kalibračních a validačních
dat hodnoceného parametru, v našem případě množství dusíku v zelené biomase
sledované plodiny. Takovéto vstupy jsou zajištěny odběrem biomasy na
experimentálních a náhodně vybraných plochách zájmového povodí a následnou
chemickou analýzou odebraných vzorků. Všechna terénní šetření jsou doprovázena GPS
měřením pozice měřeného/odběrového místa.
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Obr. 2 Barevná kompozice zájmového povodí – březovského povodí a jeho okolí. Vytvořeno ze snímku
Sentinel-2, datum snímání 23. 5. 2016, kanály kompozice B2, B3, B4.
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Obr. 3 Geologie zájmového území odvozená ze zdrojových map 1:50 000.
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Obr. 4 Mapa hlavních půdních jednotek (HPJ) odvozená z bonitně půdně ekologických jednotek (zdrojové
mapy 1:10 000).
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Obr. 5 Kategorie využití zemědělských půd v roce 2016 na základě LPIS se zákresem meliorovaných ploch.
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Obr. 6 Digitální model reliéfu terénu území s odvozenou potenciální odtokovou sítí a plochami, na kterých
byly provedeny meliorační zásahy.
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Obr. 7 Svažitostní charakteristika území odvozená z digitálního modelu reliéfu terénu.
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2.5 Metody zpracování
Hodnocení zranitelnosti bylo provedeno pro plochy povodí s aktuální kategorií využití
orná půda. Předpokládáme, že ostatní kultury vyskytující se v území (louky, rychle
rostoucí dřeviny, sady a les na původně zemědělské půdě) podléhají režimu
hospodaření, který by neměl významněji ovlivnit úniky dusíku do podzemních vod.
2.5.1

Analýza potenciální zranitelnosti podzemních vod na základě
hydrogeologických a pedologických charakteristik povodí
Výchozími datovými vrstvami pro hodnocení zranitelnosti podzemních vod v této části
úlohy byly geologické a pedologické mapy. Hlavní charakteristikou, která je na základě
těchto dat hodnocena, je rychlost infiltrace přes různý půdní a horninový profil
v plochách půdních bloků orné půdy. Schematicky je řešení zachyceno na Obr. 8.

Obr. 8 Schéma řešení detekce oblasti potenciální zranitelnosti na základě konzervativních faktorů
prostředí.

2.5.1.1 Geologické podloží
Velmi rozmanité geologické podloží bylo, na základě konzultace s geologem (RNDr.
Stanislav Škoda, PhD.), kategorizováno do tří skupin s ohledem na složení, fyzikálněchemické vlastnosti hornin a jim odpovídající puklinově-průlinovou propustnost. Na
základě těchto vlastností je jednotlivým horninám jako kvantitativní charakteristika
přiřazován koeficient filtrace.
Z tohoto pohledu se vyskytují v území jako nejpropustnější následující horniny:


pískovce arkózovité a živcové (facie kvádrových pískovců)



pískovce vápnito-jílovité, glaukonitické
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pískovce vápnito-jílovité, glaukonitické, místy s rohovci

Jejich koeficient filtrace je v rozmezí 10-4 až 10-6 m.s-1.
Na opačném konci rychlosti filtrace (10-7 až 10-8 m.s-1) z hornin, které se v území
vyskytují, jsou:


vápnité jílovce až slínovce



vápnité jílovce, slínovce a prachovce, podřadní vložky jílovitého vápence



vápnité jílovce, slínovce, vápnité prachovce

U této skupiny hornin se nepředpokládá propustnost dusičnanů do podzemních vod.
Zbylé skupiny hornin v povodí jsou brány jako málo pravděpodobná, ale ne zcela
vyloučitelná území, kterými by se mohl reaktivní dusík do podzemních vod migrovat.
Pro účel našeho zjednodušeného hodnocení byly přiřazeny skupinám hornin, podle
koeficientu filtrace, koeficienty 1 až 3, přičemž 1 značí vysokou zranitelnost, 2 střední a 3
nízkou zranitelnost. Výsledky této klasifikace jsou zobrazeny na mapě (Obr. 9).
2.5.1.2 Půdní vlastnosti
Na základě hydrologických vlastností hlavních půdních jednotek a jim přiřazených
rychlostí infiltrace (Janeček a kol. 2002), jsme provedli z map BPEJ kategorizaci do čtyř
základních tříd (Tab. 1) a tří mezitříd.
Tab. 1 Kategorie hydrologických skupin půd.

Charakteristika hydrologických vlastností
Půdy s vysokou rychlostí infiltrace (> 0,12 mm.min-1) i při úplném nasycení,
zahrnující převážně hluboké, dobře až nadměrně odvodněné písky nebo
štěrky.
Půdy se střední rychlostí infiltrace (0,06 - 0,12 mm.min-1) i při úplném
nasycení, zahrnující převážně půdy středně hluboké až hluboké, středně až
dobře odvodněné, hlinitopísčité až jílovitohlinité.
Půdy s nízkou rychlostí infiltrace (0,02 - 0,06 mm.min-1) i při úplném
nasycení, zahrnující převážně půdy s málo propustnou vrstvou v půdním
profilu a půdy jílovitohlinité až jílovité.
Půdy s velmi nízkou rychlostní infiltrace (< 0,02 mm.min-1) i při úplném
nasycení, zahrnující převážně jíly s vysokou bobtnavostí, půdy s trvale
vysokou hladinou podzemní vody, půdy s vrstvou jílu na povrchu nebo těsně
pod ním a mělké půdy nad téměř nepropustným podložím.

Skupina
A

B

C

D

V mapě na Obr. 10 Prostorové zastoupení hydrologických skupin půd v povodí je
zachycena prostorová distribuce kategorií hydrologických skupin půd v zájmovém
povodí.
Poslední GIS vrstva, která byla využita při analýze území z hlediska zranitelnosti
podzemních vod, je mapa odvodnění (Obr. 5). Odvodněné plochy představují celkem
2 754 ha (kolem 9 % z plochy povodí), ale téměř 17 % z celkové zemědělské půdy povodí.
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Interpretace toho zda, popřípadě jak, může ovlivnit drenážní systém zranitelnost
podzemních vod, závisí na jeho funkčnosti. Pokud je voda odváděna drenáží jako
povrchový / podpovrchový odtok do vodoteče, nepřispívá k narušení podzemních vod.
V případě nefunkčnosti a stagnaci vody v území by mohlo docházet k „přelévání“ na
geologicky citlivá místa a následně k průsaku do podzemních vod. Tuto hypotézu je
nutné ověřit terénním průzkumem a nebyla předmětem řešení této metodiky.
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Obr. 9 Kategorizace území podle potenciální zranitelnosti podzemních vod provedená na základě
vlastností hornin.

16

Obr. 10 Prostorové zastoupení hydrologických skupin půd v povodí.
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2.5.1.3 Syntéza konzervativních faktorů prostředí
Na základě kombinace tříd zranitelnosti, odvozených z geologické a pedologické mapy,
jsme provedli kategorizaci území využívaného jako orná půda do tří tříd zranitelnosti
podzemních vod (Obr. 11) a (Tab. 2). Výsledky analýz ukazují, že většina půdních bloků
orné půdy zájmového povodí spadá do nevyšší kategorie potenciálního ohrožení (Tab.
3).
Relativní zastoupení jednotlivých kategorií zranitelnosti v území, kde byly provedeny
meliorace, udává Tab. 4. Zároveň se 90 % meliorovaných ploch nachází na orné půdě.
Tab. 2 Hodnocení stupně ohrožení na základě zranitelnosti hornin a půd.

Zranitelnost horniny
1
2
3

Zranitelnost půdy
A, B, A-B
B-C, C
C-D, D

Stupeň ohrožení
vysoký
střední
nízký

Tab. 3 Relativní zastoupení kategorií ohrožení na orné půdě v povodí.

Kategorie ohrožení
vysoké
střední
nízké

Zastoupení [%]
71,53
21,81
6,67

Tab. 4 Relativní zastoupení kategorií ohrožení v území, kde byly provedeny meliorace.

Kategorie ohrožení
vysoké
střední
nízké

Zastoupení [%]
21,28
41,23
6,85
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Obr. 11 Výsledná mapa tříd zranitelnosti podzemních vod pod kategorií využití orná půda.
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2.5.1.4 Shrnutí výsledků z analýzy konzervativních faktorů prostředí
Analýza zranitelnosti podzemních vod provedená na základě geologických a půdních
podmínek ukazuje, že převážná část ploch orné půdy v území (71,5%) spadá do kategorie
vysoké zranitelnosti podzemních vod. Výsledky jsou ale jen orientační a upřesnění by
vyžadovalo doplňující geologický průzkum/měření a zapojení expertů z oboru geologie.
Zvýšená pozornost by se měla věnovat územím, na kterých byly provedeny v minulosti
meliorační zásahy. Jejich funkčnost a případný vliv na zranitelnost vod není zatím
dostatečně řešen.
2.5.2 Dynamické faktory prostředí
Hlavními faktory, které nás zajímají v rámci této části řešení z pohledu infiltrace
reaktivního dusíku do podzemních vod, jsou koncentrace dusíku v biomase pšenice
a heterogenita koncentrace dusíku v rámci půdních bloků nad plochami ohrožení,
odvozenými z geologických a půdních vlastností území (viz zpráva 2014).
Vycházíme z předpokladu, že při celoplošné aplikaci přípustných dávek dusíkatých
hnojiv v rámci jedné plodiny, může vyšší heterogenita koncentrace dusíku v biomase být
důsledkem buď jeho dřívějšího vyplavení, a tím nepřítomností N pro plodinu, nebo
nemožnosti využití N rostlinou z důvodů narušení standardních fyziologických procesů.
Druhý případ může být spojen například s delším obdobím sucha v době důležitých
růstových fází tvorby biomasy, kdy rostlina není schopna dusík využít, část zůstává v
půdě a může být vyplavena v případě následných intenzivních srážek.
Výchozími datovými vrstvami pro analýzu dynamických faktorů prostředí jsou data
dálkového průzkumu Země doplněná o výsledky chemických analýz odebraných vzorků
biomasy pšenice na obsah dusíku. Analýza těchto vstupů je schematicky znázorněna na
Obr. 12.
Identifikaci půdních bloků s vysokou variabilitou množství dusíku v biomase uvnitř
jednotlivých bloků lze pro zjednodušení rozdělit do následujících kroků:


předzpracování leteckých a satelitních dat



výpočet spektrálních indexů



vytvoření regresních modelů a jejich aplikace na spektrální indexy



odstranění systematické variability obrazových dat a polygonů s více plodinami
uvnitř jednoho polygonu



vyloučení „homogenních“ polí na základě prahu pro variační koeficient,
určeného na základě statistického rozdělení



„hot spot“ analýza polygonů s vysokým variačním koeficientem pro dusík
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Obr. 12 Schéma analýzy prostorové distribuce dusíku v nadzemní biomase pšenice.

2.5.2.1 Předzpracování leteckých hyperspektrálních dat
Do metodiky byla zahrnuta letecká hyperspektrální data nasnímaná senzorem CASI
(ITRES Res. Lim.) ve dvou po sobě následujících letech (2015 a 2016). Prvním krokem,
nutným pro využití této kategorie dat, je provedení jejich předzpracování za účelem
odstranění vlivu atmosféry na spektrální signál snímaný senzorem a geometrického
zkreslení dat způsobeného pohybem nosiče a optikou zařízení. Předzpracování zahrnuje
provedení radiometrických, geometrických a atmosférických korekcí. Výsledkem tohoto
postupu je odrazivost na úrovni povrchu vegetace, která je verifikována pomocí dat
získaných při pozemních spektrálních měřeních v průběhu náletu.
Na základě aktuálních vědeckých publikací pro využití dat Sentinel-2 (Delegido et al.
2011; Li et al. 2014; Vincini, Amaducci, a Frazzi 2014) k odhadu množství dusíku
v nadzemí biomase a výsledků získaných z předchozích let řešení projektu na zkusných
maloplošných parcelách i náhodně vybranými bodovými měřeními provedenými na
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provozních polích, byl použit „Red Edge Position“ index – REP (Guyot and Baret 1988).
Pro odhad zapojenosti porostu a heterogenity z hlediska více kultur na jednom půdním
bloku LPIS jsme použili normalizovaný rozdílový index (NDVI) (Rouse et al. 1973).
Pro výpočet indexů byly použity kanály spektrálně nejbližší k původním definicím
vegetačních indexů (Tab. 5).
2.5.2.2 Předzpracování satelitních dat
Na satelitních datech Sentinel-2 byla provedena atmosférická korekce pomocí k tomu
určenému
softwaru
„SEN2COR“
(http://step.esa.int/main/third-party-plugins2/sen2cor/) . Atmosféricky korigovaná data byla převzorkována na společné prostorové
rozlišení 10 m a exportována do formátu ENVI. Pro tuto operaci byl použit software
SNAP (freeware), který je používán pro zpracování dat řady Sentinel 1, 2, 3.
Z atmosféricky korigovaných dat byly vypočteny vegetační indexy NDVI a REP. Vzhledem
k multispektrálnímu charakteru dat byly pro výpočet indexů použity modifikace vztahů
pro data Sentinel-2 (Tab. 5).
Tab. 5 Vztahy použité pro výpočet vegetačních indexů.

𝑅𝐵8 − 𝑅𝐵4
𝑅𝐵8 + 𝑅𝐵4
𝑅670 + 𝑅780
(
) − 𝑅700
2
𝑅𝐸𝑃 = 700 + 40 (
)
𝑅740 − 𝑅700
𝑁𝐷𝑉𝐼 =

𝑅𝐸𝑃𝑆𝑒𝑛 = 705 + 35 (

𝑅
+𝑅
( 665 2 783 ) − 𝑅705
𝑅740 − 𝑅705

(Rouse et al. 1973)
(Guyot a Baret 1988)

(Herrmann et al. 2011)
)

2.5.2.3 Odhad množství dusíku v biomase porostů pšenice
Protože nelze očekávat, že všechny porosty pšenice daného povodí se nacházejí ve
stejné vegetační fázi růstového vývoje v okamžiku snímkování, nelze zde uplatnit nějaký
normovaný přístup v hodnocení obsahu dusíku na všech polích a variabilitu vztahovat
např. k průměru za všechny porosty. Zvolený postup hodnotí variabilitu obsahu za každé
pole zvlášť. Navíc je potenciální variabilita porostů, způsobená růstovým režimem
plodin, navýšena o reálnou, systematickou variabilitu, vnesenou do porostů ve formě
pojezdových řádků mechanizace. Systematickou variabilitu je proto nutné potlačit,
pokud možno úplně odstranit.
Řešení sestává z následujících dvou kroků:
1. vytvoření regresního modelu vztahů mezi obsahem dusíku z odebraných vzorků
a zvoleným spektrálním indexem
2. úprava dat DPZ za účelem odstranění variability spektrálních indexů z důvodu
pojezdových řádků
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2.5.2.4 Vytvoření regresních modelů
Na základě souřadnic odběrových míst vzorků biomasy z let 2015 a 2016 k nim
byla z odpovídajících leteckých/satelitním datových přiřazena hodnota indexu REP.
V případě indexu odvozeného z hyperspektrálních dat byl vypočten průměr hodnot
pixelů (použita data v původním prostorovém rozlišení 2 m) do vzdálenosti 2,5 m od
odběrového místa. V případě indexu odvozeného ze satelitních dat byla odečtena
hodnota pixelu, ve kterém se bod polohově nalézá. Následně byly sestaveny lineární
modely pro odhad množství dusíku pro rok 2015, pro rok 2016 na základě
hyperspektrálních dat CASI (Obr. 13, Obr. 14) a satelitních dat Sentinel-2 (Obr. 15).
Regresní modely byly pak zpětně aplikovány na odpovídající index REP obrazových
leteckých/satelitních dat. Výsledkem je odhad množství dusíku (gm-2) porostů pšenice
pro každý pixel celého půdního bloku.
2.5.2.5 Odstranění systematické variability
Mapy množství dusíku v biomase odvozené z hyperspektrálních dat byly převzorkovány
z původního prostorového rozlišení 2 m na prostorové rozlišení 10 m, tedy shodné
s prostorovým rozlišením Sentinel-2 dat a následně byl aplikován mediánový filtr
(velikost okna 3x3). Mediánový filtr byl rovněž aplikován na mapu množství dusíku
odvozenou z dat Sentinel-2.

Obr. 13 Regresní model vztahu mezi množstvím dusíku (g.m-2) v biomase pšenice a REP indexem. REP je
vypočten z dat CASI (2015) a množství dusíku v biomase je určeno z pozemního odběru vzorků biomasy
a jejich chemickým rozborem.
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Obr. 14 Regresní model vztahu mezi množstvím dusíku (g.m ) v biomase pšenice a REP indexem. REP je
vypočten z dat CASI (2016) a množství dusíku v biomase je určeno z pozemního odběru vzorků biomasy
a jejich chemickým rozborem.
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Obr. 15 Regresní model vztahu mezi množstvím dusíku (g.m ) v biomase pšenice a REP indexem. REP je
vypočten z dat Sentinel-2 (2016) a množství dusíku v biomase je určeno z pozemního odběru vzorků
biomasy a jejich chemickým rozborem.

2.5.3 Identifikace zranitelných ploch
Identifikace zranitelných ploch byla provedena pod maskou polygonů půdních bloků
s osevem pšenice a spadajících do všech tříd zranitelnosti, zjištěných na základě analýzy
konzervativních faktorů prostředí. Pro jednotlivé polygony byl vypočten variační
koeficient množství dusíku v biomase porostu pšenice. Pro identifikaci zranitelných ploch
byly vybrány pro jednotlivé roky a termíny snímkování polygony s variačním
koeficientem vyšším než 90% kvantil tohoto souboru. Z důvodů různých termínů pořízení
dat a tedy i různé vegetační fáze vývoje porostů pšenice, byl tento postup proveden
nezávisle pro jednotlivá obrazová data z těchto termínů. Z provedených analýz vyplývá,
že spektrální variabilita porostů klesá směrem k senescenci porostů: 6. 5. 2016 – 90%
kvantil je 25,7%; 23. 5. 2016 – 18,8%; 5. 6. 2015 – 11,7% (Obr. 16, Obr. 17, Obr. 18).
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Obr. 16 Histogram variačního koeficientu vypočteného z množství dusíku (g.m ) pro jednotlivá pole
pšenice. Množství N bylo odvozeno z vegetačního indexu REP (data CASI 2015) a regresního vztahu
určeného na základě pozemních šetření a chemických rozborů.

-2

Obr. 17 Histogram variačního koeficientu vypočteného z množství dusíku (g.m ) pro jednotlivá pole
pšenice. Množství N bylo odvozeno z vegetačního indexu REP (data CASI 2016) a regresního vztahu
určeného na základě pozemních šetření a chemických rozborů.
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Obr. 18 Histogram variačního koeficientu vypočteného z množství dusíku (g.m ) pro jednotlivá pole
pšenice. Množství N bylo odvozeno z vegetačního indexu REP (data Sentinel-2) a regresního vztahu
určeného na základě pozemních šetření a chemických rozborů.

Jednou z příčin, kdy je některý půdní blok s deklarovanou kulturou pšenice zařazen do
třídy polygonů s vysokou variabilitou obsahu dusíku v nadzemní biomase, může být
zastoupení více kultur na tomto polygonu, aniž by tato informace byla uvedena
v systému LPIS. Protože se jedná o poměrně nízký počet polygonů identifikovaných na
základě extrémně vysokého variačního koeficientu (kolem 15 polygonů pro každý
z termínů), vyloučení polygonů s více kulturami lze provést na základě vizuální
interpretace z NDVI indexu. Příkladem je půdní blok na Obr. 19. Mapy indikující hodnoty
variačního koeficientu pro jednotlivá pole pšenice z dat CASI 2015, CASI 2016 a Sentinel2 2016 jsou postupně na Obr. 20, Obr. 21, Obr. 22.

27

Obr. 19 Ukázka polygonu s dvěma kulturami na jednom půdním bloku a z toho důvodu vysokým
variačním koeficientem obsahu dusíku v nadzemní biomase.
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Obr. 20 Mapa indikace variability množství dusíku v nadzemní biomase pšenice pěstované na půdních
blocích v roce 2015. Vypočteno na základě vegetačního indexu REP z dat snímaných skenerem CASI 5. 6.
2015. Pozadí tvoří hodnoty vegetačního indexu NDVI.
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Obr. 21 Mapa indikace variability množství dusíku v nadzemní biomase pšenice pěstované na půdních
blocích v roce 2016. Vypočteno na základě vegetačního indexu REP z dat snímaných skenerem CASI 6. 5.
2016. Pozadí tvoří hodnoty vegetačního indexu NDVI.
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Obr. 22 Mapa indikace variability množství dusíku v nadzemní biomase pšenice pěstované na půdních
blocích v roce 2016. Vypočteno na základě vegetačního indexu REP ze satelitních dat Sentinel-2,
snímaných 23. 5. 2016. Pozadí tvoří hodnoty vegetačního indexu NDVI.
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Výsledná syntéza zobrazuje distribuci ploch pšenice, charakterizované variačním
koeficientem množství dusíku v biomase pšenice pěstované na povodí v letech 2015
a 2016, v kombinaci s třídami zranitelnosti vod na základě analýzy konzervativních
faktorů (Obr. 23). Většina polygonů charakterizovaných vyšším a vysokým variačním
koeficientem leží v území s vysokou a střední zranitelností z hlediska půdních
a geologických vlastností. Nebyl ale prokázán statisticky významný rozdíl v zastoupení
polygonů z třídy s nejvyšším variačním koeficientem (> 90% kvantil) mezi nejvyššími
kategoriemi zranitelnosti.
Stejně tak není statisticky významný rozdíl ve svažitosti půdních bloků s nejvyšším
variačním koeficientem (> 90% kvantil) a ostatními půdními bloky Obr. 24.
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Obr. 23 Výsledná syntéza zobrazuje distribuci ploch pšenice, charakterizované variačním koeficientem
množství dusíku v nadzemní biomase pšenice pěstované na povodí v letech 2015 a 2016, v kombinaci
s třídami zranitelnosti vod na základě analýzy konzervativních faktorů. Variační koeficient N odvozen z dat
CASI 2015 a 2016.
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Obr. 24 Popisná statistika hodnocení rozdílu ve svažitosti mezi třídami s nejvyššími hodnotami variačního
koeficientu obsahu dusíku v nadzemní biomase a třídami ostatními. Nebyl prokázán statisticky významný
rozdíl mezi svažitostí pod různými třídami.

2.5.3.1 Analýza prostorové variability obsahu dusíku v biomase v jednotlivých
půdních blocích – HotSpot analýza
Pro identifikaci míst s výrazně nižším obsahem dusíku v biomase v rámci jednotlivých
polí pšenice byla použita HotSpot analýza (Getis a Ord 1992). Metodicky vychází analýza
z předpokladu normálního rozdělení daného parametru v bodové síti uvnitř plochy,
v našem případě hodnot atributů bodů v polygonu půdního bloku. Z výpočtů
autokorelace mezi hodnotami bodů v různé vzdálenosti a Getis-Ord Gi* statistiky,
představující hodnoty z-score normálního rozložení celého souboru bodů daného
polygonu, jsou body s hodnotami pixelů původního obrazu prostorově začleněny do tříd
definovaných kvantily na základě počtu směrodatných odchylek.
Výsledkem této analýzy je prostorové rozdělení jednotlivých bodů uvnitř polygonu do
sedmi tříd na základě intervalů spolehlivosti pro ±90%, ±95% a ±99% kvantily
a zbytkovou třídu, v našem případě klasifikaci bodů s atributem množství dusíku. Ukázka
detailu vybraného území na Obr. 25 zachycuje výsledky HotSpot analýzy leteckých dat
CASI polí pšenice z let 2015 a 2016. Je zde zároveň dokumentován prostorový kontext
míst s nízkým obsahem dusíku v biomase mezi poli (navazující červené plochy), přestože
se jedná o porosty z různých let. Z toho se dá usuzovat na zachování „charakteristického
(ne)využití“ dusíku kulturou.
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Z výsledků HotSpot analýzy byly půdní bloky rozděleny na dvě třídy: 1/plochy náležející
do intervalu spolehlivosti < -95%, tzv. „ColdSpot“, tj. plochy s nízkým obsahem dusíku
v nadzemní biomase pšenice; 2/ plochy náležející do intervalu spolehlivosti > 95%, tzv.
„HotSpot“, tj. plochy s vysokým obsahem dusíku v nadzemní biomase pšenice. Ani mezi
plochami pod těmito třídami nebyl nalezen statisticky průkazný rozdíl ve svažitosti.

Obr. 25 HotSpot analýza variability množství dusíku v nadzemní biomase pšenice v rámci jednotlivých
půdních bloků, vypočtená z dat CASI 2015 a 2016. Pozadí tvoří hodnoty vegetačního indexu NDVI.

2.6 Shrnutí poznatků a doporučení
Navržená metodika umožňuje z bezplatně přístupných, standardizovaných satelitních
dat Sentinel-2 získat informaci o variabilitě množství dusíku v nadzemní biomase pšenice
v průběhu vegetace. Ověřené postupy jsou uživatelsky jednoduché a využívají
standardními softwarové prostředky. Popsaná HotSpot analýza je aplikovatelná i pro
další zemědělské plodiny pěstované na orné půdě pokud zvolíme vhodný indikátor,
odvoditelný ze spektrálních charakteristik dat.
Hlavním přínosem metodiky je možnost získávání informace o variabilitě množství
dusíku v nadzemní biomasy vegetace v časové řadě nejen v průběhu jednoho
vegetačního období, ale v průběhu následujících let. Tím vzniká možnost usadit získané
informace do souvislosti s průběhem povětrnostních podmínek daného roku a vyvozovat
závěry o plochách podezřelých z úniku reaktivního dusíku do podzemních vod v kontextu
těchto podmínek.
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V území s provedeným odvodněním v minulém století a spadajícím převážně do střední
třídy zranitelnosti z pohledu půdně-geologických podmínek, se vyskytují polygony polí
napříč všemi hodnotami variability množství dusíku v nadzemní biomase pšenice.
Protože neexistují dostatečné informace o funkčnosti či nefunkčnosti drenážních
systému, měla by tomuto území být věnována zvýšená pozornost.

3 Srovnání novosti postupů
Navržené metody přináší zcela nové postupy pro kontrolu zranitelnosti a ochranu
podzemních vod. Jediným přístupem, který bychom mohli přirovnat k této metodice, je
letecké snímkováni multispektrálními kamerami, komerčně prováděné několika firmami,
jehož cílem je hodnocení koncentrace dusíku v biomase porostů za účelem stanovení
dávek pro přihnojení. Problém využití této metody spočívá hlavně ve dvou faktorech.
Prvním je velká ekonomická náročnost na jedno snímkování a z toho vyplývající zátěž pro
objednatele. Ten získá dané informace z toho důvodu jen jednou za vegetační období,
k termínu snímání, který umožnily povětrnostní podmínky (bezoblačnost) a tedy se
nedozví nic o změnách množství a kvalitě nadzemní biomasy v průběhu vegetace.
Opakované snímkování je pro něj ekonomicky naprosto nepřijatelné. Druhým, z našeho
pohledu mnohem závažnějším problémem, je spolehlivost výsledků. Metoda je založena
pouze na hodnocení NDVI z širokospekrálních pásem použitých kamer. Tento index,
který je často nazýván strukturálním indexem, dostatečně charakterizuje přítomnost či
nepřítomnost zelené vegetace, popřípadě její množství a jen částečně množství dusíku
v nadzemní biomase. Významným zdrojem nepřesnosti je nízká kvalita nasnímaných dat,
navíc bez nutných atmosférických korekcí.

4 Popis uplatnění Certifikované metodiky
Hlavními přednostmi je jednoduchá a rychlá aplikovatelnost, dobrá přesnost a finanční
nenáročnost. Konzervativní prvky hodnoceného povodí mohou být získány pro každé
území České republiky jako hotové vrstvy GIS. Jedná se o geologickou mapu, mapu
půdních charakteristik BPEJ a digitální model reliéfu terénu 4G odvozený z LiDAR dat.
Hodnocení dynamických faktorů vychází z dat bezplatně dostupných přes internet
(program ESA Copernicus , mise Sentinel-2).
Metoda umožňuje opakování v průběhu celého vegetačního období a pro celé sledované
území. Protože cílem mise Sentinel-2 je získávat data s frekvencí skenování stejného
území maximálně do 5 dnů po vypuštění dalšího satelitu Sentinel-2B (březen 2017), je
zaručeno dostatečné časové rozlišení i za předpokladu občasných výskytů oblačnosti nad
daným územím. Softwarové nástroje jsou dostupné na většině pracovišť, nástroje pro
zpracování satelitních dat jsou dostupné na stránkách ESA.
Metodika je uplatnitelná jak na úrovní malých tak i velkých povodí z důvodu velké šíře
prostorového záběru skeneru MSI mise Sentinel-2 (290 km).
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5 Ekonomické aspekty
Zavedení metodiky je ekonomicky nenáročné, zpracování dat může být prováděno
standardně kvalifikovaným GIS pracovníkem a navíc, některé postupy z metodiky je
možné automatizovat. Pokud zahrneme do celkového kalkulu data a práci nezbytné
k identifikaci heterogenitu porostů a jejich prostorové variability z důvodu různé
koncentrace obsahu dusíku v nadzemní biomase plodin, půjde o následující položky:


digitalizované mapové vrstvy GIS geologie, BPEJ a DMR 4G, mapa meliorovaných
ploch: pro státní správu lze data zajistit bezplatně



satelitní data Sentinel-2: lze získat bezplatně z portálu ESA



analýza na obsah dusíku v nadzemní biomase u vybraných plodin, včetně
pšenice, patří k standardním úkonům, obvykle prováděných za účelem stanovení
přihnojovacích dávek dusíkatých hnojiv v průběhu vegetace. Cena jednoho
vzorku se pohybuje kolem 200 Kč. Náklady na základě námi provedeného
vzorkování, cca 100 vzorků a práce terénního technika provádějící odběry (3
dny) a cestovné činí přibližně 32 000 Kč; předpokládáme dva odběry a dvě
chemické analýzy v průběhu vegetační sezony, tedy 64 000 Kč



náklady na pracovníka, který bude provádět vyhodnocení všech dat v průběhu
tvorby biomasy pšenice (cca 2 měsíce), celkem 90 000 Kč

Software a hardware nástroje předpokládáme, že jsou standardní součástí vybavení
zpracovatele.
Celkové náklady za rok činí cca 154 000 Kč. Ty zahrnují zpracování celkem 6 termínů
snímkůSentinel-2 v průběhu jednoho vegetačního období. Tento odhad je přitom velmi
konzervativní, protože předpokládá využití pouze jedné třetiny nasnímaných dat
(skenování stejného území je opakovaně prováděno každých 5 dní), pro dvě třetiny
předpokládáme nepoužitelnost dat z důvodu oblačnosti. V případě zahrnutí pouze ploch
pšenice v jednom roce (3 350 ha v roce 2016), budou náklady 7,60 Kč na 1 ha.
Námi zjištěné údaje o ceně za doposud prováděné hodnocení koncentrace dusíku
v nadzemní biomase na základě NDVI indexu udávají hodnotu cca 40 Kč/ha. Zásadní
rozdíl v námi zpracované metodice spočívá nejen v nižší ceně, ale hlavně v získání
informace o dusíku v opakovaně v průběhu celého vegetačního vývoje plodiny.
Ekonomický přínos vztažený k udržení zdrojů kvalitní pitné vody nelze v tomto případě
vyčíslit, protože se jedná o prakticky nenahraditelný a neobnovitelný zdroj základní
lidské potřeby.
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7 Seznam publikací, které předcházely metodice
Protože se jedná o zcela nový přístup ve využití jak leteckých hyperspektráních, tak
nových satelitních multispekrálních dat, byly dosavadní získané výsledky publikovány ve
formě průběžných zpráv projektu a jsou připravovány ve formě manuskriptu do
recenzovaného periodika.
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