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Změny struktury a funkce krajiny přibližně v posledním 
půlstoletí způsobily vysoký přísun anorganických látek do 
povrchových vod.

Vnosy průmyslových hnojiv do půdy, změna organizace a 
hospodaření na zemědělské půdě způsobily nárůst 
eutrofizace povrchových vod.

TAČR gama PoC Remote Guard



Povodí Bedřichovského potoka

„horní povodí“ 
s uzávěrovým profilem H
orná půda: 0 ha

„dolní povodí“
s uzávěrovým profilem D
orná půda: 48 ha



Roky měření na dolním (D) a horním (H) profilu

Vodivost povrchových vod, odtékajících z dolního povodí (D) 
a horního povodí (H).



Roky měření na dolním (D) a horním (H) profilu

Obsah dusičnanového dusíku v povrchových vodách, 
odtékajících z dolního povodí (D) a horního povodí (H).



2004
H - orná půda 6 ha
D - orná půda: 155 ha

2018
H - orná půda: 0 ha

D - orná půda: 48 ha



Obsah dusičnanového dusíku pro jednotlivé měsíce v 
povrchových vodách, odtékajících z dolního povodí (D) a 
horního povodí (H) mezi roky 2004 a 2018.



Globální klimatická změn, která v našich podmínkách přináší 
snížení množství srážek a zvýšení průměrných teplot 
vzduchu proces eutrofizace ještě dále zhoršuje.

Tolasz, R. (ed.) et al. (2007): Atlas podnebí Česka. Český hydrometeorologický ústav, Praha.



V posledních desetiletích je tak patrný intenzivní nárůst 
znečištění především stojatých povrchových vod řasami a 
sinicemi.

S prohlubováním globální změny se nárůst eutrofního 
znečištění v kritických epizodách vysokých letních teplot 
vzduchu netýká pouze mělkých malých vodních nádrží 
(rybníků), ale i velkých hlubokých nádrží s přísně řízeným 
hospodařením s vodou.

Míra znečištění v průběhu vegetační sezóny značně kolísá, 
jeho prostorová distribuce je navíc velmi heterogenní, přímé 
laboratorní zpracování je pak objemově značně náročné. 
Přínosem jsou v takových případech možnosti kvantifikace 
znečištění prostředky dálkového průzkumu Země.



Vodní nádrž Římov



Zařízení pro měření spektrální reflektance znečištěných 

povrchových vod 

a) Spektroradiometr (ASD FieldSpec) pro pozemní bodová měření

b) Letecké hyperspektrální senzory (ITRES SASI 600) pro plošná měření 

s vyšším prostorovým (5 m) a spektrálním rozlišením (2 nm)

c) Satelitní multispektrální senzory (Sentinel 2B) pro plošná měření se 

středním prostorovým rozlišením (20 m)

a) b) c)



Spektrální projev (odrazivost – reflektance) různě 
znečištěné vody při různých vlnových délkách



Vegetační index NDVI

NIR NIRRED RED

𝑁𝐷𝑉𝐼 =
𝑁𝐼𝑅 − 𝑅𝐸𝐷

𝑁𝐼𝑅 + 𝑅𝐸𝐷

NDVI – normalizovaný rozdílový 
vegetační index

NIR – reflektance blízkého
infračerveného záření

RED – reflektance viditelného
červeného záření



Vodní nádrž Švihov
spektrální měření z hladiny 

22.8.2018
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Závislost spektrálního algoritmu pro chlorofyl z hladinového 
spektrálního měření a laboratorně stanovené koncentrace chlorofylu-a
z vodárenských nádrží a rybníků ve vegetační sezóně 2018.



Závislost spektrálního algoritmu pro fykocyanin z hladinového 
spektrálního měření a laboratorně stanovené koncentrace cyanobakterií
z vodárenských nádrží a rybníků ve vegetační sezóně 2018.



Vodní nádrž Hracholusky - spektrální měření z hladiny



Vodní nádrž Hracholusky – stanovení obsahu chlorofylu spektrálním 
měření z hladiny a analýzou satelitního snímku Sentinel 2B



Vodní nádrž Hracholusky – stanovení obsahu chlorofylu spektrálním 
měření z hladiny a analýzou satelitního snímku Sentinel 2B

26 μg/l

80 μg/l

703 μg/l



Sledování a hodnocení pro účely prevence a řešení epizod 
silného znečištění povrchových vod a vážného ohrožení 
jejich kvality je náročné (terénní odběry, laboratorní 
rozbory). Zvláště u vodárenských nádrží, které mohou být 
značně rozlehlé. 

Pro účely rychlé a poměrně přesné detekce takového 
znečištění mohou být použity metody dálkového průzkumu 
Země:

- multispektrální satelitní snímky
- hyperspektrální letecké snímky
- spektrální měření na hladině vody



Remote Guard – software pro hodnocení znečištění 
povrchových vod s využitím satelitních snímků




