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PŘEDMĚT DÍLA 
Předmětem díla, na kterém se smluvní strany dohodly je: Na základě dat z DPZ Sentinel 2 z období                  
duben – říjen let 2015 – 2019 zhotovitel vyhodnotí koncentrace „chlorofylu a“ (CHLa) ve vodních               
nádržích povodí VN Orlík (včetně) o vodní ploše převyšující 0,5 ha. (dále jen „Dílo“). 

Vyhodnocená data budou Zadavateli předána ve formě následujících tabelárních, prostorových a           
grafických dat: 

a. technická zpráva 
b. vypočtené vrstvy s CHLa pro všechny hodnocené snímky DPZ Sentinel 2 
c. vektorové vrstvy pro povodí Orlické nádrže (maska nádrže, maska povodí, inverzní maska,            

vrstvy VN (modifikovaná vrstva z databáze DIBAVOD) zahrnující podsekce velkých VN           
včetně ID 

d. tabelární data z vyhodnocení jednotlivých VN 
● průměr 
● medián 
● minimum 
● maximum 
● max. počet hodnotitelných pixelů VN 
● počet vyhodnocených pixelů VN 

e. vektorové vrstvy z tabelárních dat 
f. grafy hodnot koncentrace CHLa v čase včetně indikace hodnot, u nichž je počet             

vyhodnocených pixelů VN menší než 50% maximálního možného počtu hodnotitelných          
pixelů příslušné VN 

g. export map nádrží popřípadě soustav nádrží, podle požadavku Zadavatele v maximálním po-    
čtu 300 exportů 

Dílo bude předáno objednateli následovně: 2 paré technické zprávy s datovým nosičem se všemi daty               
dle bodů čl. 2 odst. 2 písm. b) – f) smlouvy. Exporty dle bodu čl. 2 odst. 2 písm. g) smlouvy budou                      
dodány elektronicky ve formátu pdf na základě následné specifikace Zadavatele. Plnění bude           
navázáno na dodání výstupů dle bodů čl. 2 odst. 2 písm. a) – f), bod čl. 2 odst. 2 písm. g) bude                      
ponechán na dodatečné jednání. 
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POPIS ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ 

Zájmové území určené pro hodnocení je vymezeno povodím vodní nádrže Orlík (obr. 1). 

Obr. 1: Povodí VN Orlík. 

Zájmové území povodí VN Orlík bylo vymezeno na základě definice všech dílčích povodí IV. řádu               
podle aktuální verze databáze DIBAVOD (VÚV, 2019). Celková sledovaná plocha zájmového území            
povodí VN Orlík je 12 153 km2. 

Celkový počet identifikovaných nádrží v zájmovém území větších než 0,5 ha byl 3 834, se souhrnnou                
plochou 29 012 ha. 
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MATERIÁL A METODY 

Definice sledovaných nádrží 
Na základě databáze DIBAVOD (VÚV, 2019) bylo v zájmovém území identifikováno 3 834 nádrží s               
plochou větší než 0,5 ha. největší plochu měla VN Lipno s výměrou 4 503 ha. Z vlastní analýzy byly                   
nicméně vyloučeny nádrže, u kterých nebyl předpoklad kvalitního zpracování dat. Jednalo se zejména             
o nádrže bez dostatečně velké vodní hladiny, tj. nádrže zazemněné, nádrže zarostlé vegetací a nádrže               
evidentně zaniklé. Výsledný počet hodnocených vodních nádrží byl 3 689. Způsob vymezení nádrží             
nevhodných pro další analýzy je popsán v následujícím textu. 

Zásadním omezením pro zpracování satelitních dat a následný odhad obsahu chlorofylu a ve vodě je               
vlastní prostorové rozlišení satelitních snímků. Družicový systém Sentinel 2 snímá zemský povrch s             
rozlišením 10 x 10 m ve viditelné části spektra a v infračervené části spektra 20 x 20 m. Algoritmus                   
výpočtu obsahu chlorofylu a ve vodním prostředí využívá obou uvedených částí spektra (vychází tedy              
z rozlišení 20 x 20 m), přičemž výsledná vrstva je převzorkována na rozlišení 10 x 10 m s využitím                   
metody nejbližšího souseda (Nearest Neighbour). Abychom zabránili výskytu tzv. mixelů v analýze,            
tj. obrazových prvků, které zahrnují kombinaci zkoumaného prostředí a dalších povrchů (např. břehů,             
litorálních porostů, stromové vegetace, stínů stromů apod.), vytvořili jsme pro každou nádrž vnitřní             
obalovou zónu o šířce 20 m. Vznikla tak nová odvozená vektorová vrstva, která byla následně použita                
pro výpočet statistických ukazatelů nádrží. 

Vyloučení zazemněných, zarostlých a zaniklých nádrží bylo založeno na kontextové analýze           
mapových podkladů zájmového území, zejména dostupných leteckých snímků (ČÚZK, Mapy.cz,          
Google Maps). Hranice nádrží v odvozené vektorové vrstvě byly v případě některých nádrží upraveny              
na základě leteckých snímkům (ortofotomap a CIR snímků). Jednalo se zejména o nádrže, kde byla               
podkladová data nepřesná (nekvalitně vymezovala hranice nádrže), litorální porost zasahoval do           
vymezené oblasti vnitřní části nádrže a podobně. Ve většině případů se jednalo o malé nádrže s                
malým významem pro další hodnocení v rámci díla.  

V případě velkých anebo členitých vodních nádrží byla plocha nádrží rozdělena na několik samostatně              
hodnocených částí. Jednalo se o nádrže Staňkovský rybník (3 části), VN Římov (6 částí), VN               
Hněvkovice (5 částí), VN Lipno (11 částí) a VN Orlík (31 částí). Důvodem byl značný prostorový                
rozsah nádrží a proměnlivost jednotlivých částí nádrží, včetně jejich zátok. Vymezené části tak tvoří              
logicky vymezené celky, které usnadňují orientaci v prostoru nádrže a zároveň umožňují hodnotit stav              
a procesy v jednotlivých částech nádrže. 

Každá nádrž byla označena unikátním identifikátorem označeným ve výstupních tabulkách a           
vektorových vrstvách jako OBJECTID. Jedná se o původní identifikátor definovaný v databázi            
DIBAVOD. V případě dílčích částí velkých nádrží byl každé nově definované části přidělen nový              
identifikátor OBJECTID. Identifikátor byl sestaven z původního identifikátoru OBJECTID s přidáním           
pořadového identifikátoru (01, 02 až n), tzn., že nový objekt (dílčí část) nese např. číslo 5852903,                
které značí, že se jedná o VN Orlík a třetí vymezenou část.  
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Přestože byla hodnocena pouze část vodních nádrží, které splňovaly výše uvedené parametry, je stále              
možné získat hodnoty pro všechny nádrže s využitím přiložených satelitních dat a původní vektorové              
vrstvy nádrží. 

Definice modelu pro odhad obsahu chlorofylu a v nádržích 
Odhad obsahu chlorofylu a byl založen na definici regresního modelu vztahu mezi spektrálními             
satelitními daty (Sentinel 2) a koncentrací chlorofylu a, zjištěnou v prostředí vodních nádrží             
laboratorním měřením. Model (Nedbal a Brom, 2019, nepubl.) byl založen na hodnocení 131 vzorků              
odebraných na různých typech nádrží v průběhu let 2017 a 2018 v oblasti Jižních a Západních Čech,                 
případně z Vysočiny. Jednalo se zejména o rybniční nádrže, pískovny a přehradní nádrže (VN              
Hracholusky, VN České Údolí, VN Římov, VN Švihov). Použitý model je založen na kombinaci              
lineární regrese (exponenciální funkce) a nelineárního modelu (Support Vector Regression). Model           
vykazuje konzistentní vztah pro různé typy vodních nádrží a pro data z různých období, kdy               
koeficient determinace regresního vztahu pro predikci hodnot je R2 = 0,89 (p << 0.05, df = 123).                 
Regresní model proložený měřenými daty ukazuje obr. 2. Nejistoty modelu jsou diskutovány v             
kapitole Nejistoty hodnocení. 

 

Obr. 2: Regresní model s naměřenými daty vztahu koncentrace chlorofylu a a spektrálního algoritmu. 
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Výběr družicových snímků pro analýzu 
Družicové snímky byly vybrány pro období, kdy jsou dostupné snímky z družic Sentinel 2, tj. od roku                 
2015 do současnosti. Družicové snímky jsou poskytovány Evropskou kosmickou agenturou (ESA)           
prostřednictvím portálu Copernicus Open Access Hub (https://scihub.copernicus.eu) ve formě         
kvadrátů. Každý kvadrát představuje výřez o velikosti přibližně 110 x 110 km. Zájmové území bylo               
analyzováno na základě čtyř kvadrátů (obr. 3). 

Vzhledem k tomu, že se části použitých kvadrátů překrývají, byly pro některé nádrže provedeny dva               
až tři odhady obsahu chlorofylu a pro jeden termín, které se nicméně mohou částečně lišit (viz                
kapitola Nejistoty hodnocení).  

Obr. 3: Kvadráty satelitních snímků z letových pásů, použitých pro analýzu obsahu chlorofylu a.  

Data byla vybrána pro období od předjaří do podzimu (duben až říjen). Vždy byl vybírán snímek s                 
minimální oblačností nad zájmovým územím, případně s oblačností pouze nad částí zájmového            
území, s cílem maximalizovat množství informací o zájmovém území. Snahou bylo vybírat družicové             
snímky bez viditelných atmosférických vlivů (kouřmo, vysoká oblačnost, zákal). Pro všechny snímky            
byly provedeny atmosférické korekce a případné vlivy atmosféry byly odstraněny (viz dále). Snímky             
byly vybírány pomocí portálu pro prohlížení družicových snímků EO Browser          
(https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/). Celkově bylo pro hodnocení použito 281 kvadrátů        
satelitních snímků ze 137 termínů. Průměrný počet hodnocených snímků pro nádrž byl 61, maximální              
172 a minimální 1. Přehled hodnocených termínů, včetně vyznačení použitých kvadrátů ukazuje            
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tabulka 1. Vzhledem k zahájení provozu družice Sentinel 2B v roce 2018, byl k dispozici větší počet                 
snímků v letech 2018 a 2019. 

Tabulka 1. Přehled termínů snímkování využitých pro analýzu dat. 

Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018  Rok 2019  

04.07.2015 29.04.2016 01.04.2017 01.05.2018 07.08.2018 01.04.2019 18.07.2019 

11.07.2015 06.05.2016 21.04.2017 06.05.2018 09.08.2018 04.04.2019 20.07.2019 

24.07.2015 09.05.2016 24.04.2017 14.05.2018 12.08.2018 09.04.2019 23.07.2019 

31.07.2015 26.05.2016 01.05.2017 19.05.2018 17.08.2018 16.04.2019 25.07.2019 

03.08.2015 29.05.2016 11.05.2017 21.05.2018 19.08.2018 19.04.2019 04.08.2019 

10.08.2015 08.06.2016 03.06.2017 26.05.2018 22.08.2018 21.04.2019 07.08.2019 

13.08.2015 25.06.2016 13.06.2017 29.05.2018 27.08.2018 24.04.2019 09.08.2019 

23.08.2015 08.07.2016 20.06.2017 31.05.2018 29.08.2018 19.05.2019 14.08.2019 

30.08.2015 18.07.2016 23.06.2017 03.06.2018 06.09.2018 03.06.2019 24.08.2019 

12.09.2015 25.07.2016 30.06.2017 05.06.2018 08.09.2018 05.06.2019 27.08.2019 

19.09.2015 04.08.2016 05.07.2017 08.06.2018 11.09.2018 10.06.2019 29.08.2019 

 07.08.2016 08.07.2017 18.06.2018 13.09.2018 13.06.2019 01.09.2019 

 14.08.2016 13.07.2017 30.06.2018 16.09.2018 15.06.2019 03.09.2019 

 24.08.2016 18.07.2017 03.07.2018 18.09.2018 18.06.2019 13.09.2019 

 27.08.2016 20.07.2017 05.07.2018 21.09.2018 20.06.2019 18.09.2019 

 13.09.2016 30.07.2017 08.07.2018 26.09.2018 25.06.2019 21.09.2019 

 16.09.2016  13.07.2018 28.09.2018 28.06.2019 01.10.2019 

 23.09.2016  15.07.2018 06.10.2018 30.06.2019 13.10.2019 

 26.09.2016  20.07.2018 11.10.2018 03.07.2019 16.10.2019 

 16.10.2016  23.07.2018 13.10.2018 08.07.2019 18.10.2019 

 23.10.2016  25.07.2018 16.10.2018 15.07.2019 26.10.2019 

   28.07.2018 18.10.2018   

   30.07.2018 31.10.2018   

   04.08.2018    
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Předzpracování družicových scén 
Abychom získali standardizovanou hodnotu spektrální odrazivosti povrchu, očištěnou o vliv          
atmosféry, bylo provedeno předzpracování družicových dat. Všechna použitá data byla získána na            
úrovni předzpracování L1C, tzn. data již zahrnovala geometrické korekce a byla registrována v             
geografickém souřadném systému WGS84/UTM zóna 33N. Předzpracování dat můžeme rozdělit do           
dvou částí: 

Radiometrické a atmosférické korekce 
Účelem radiometrické korekce v užším slova smyslu bylo provedení korekce geometrie záření, tzn.             
standardizace geometrie záření pro jednotlivé snímky. Cílem je definovat shodné podmínky záření pro             
všechny použité snímky. Účelem atmosférických korekcí pak bylo odstranění vlivu atmosféry na            
hodnotu spektrální odrazivosti povrchu, kdy získáváme tzv. bottom of atmosphere spectral reflectance            
(BOA). Atmosférické korekce odstraňují především vliv plynů a aerosolů na průchod záření            
atmosférou (Rayleighův a Mieův rozptyl a absorpce záření). Protože se práce zaměřovala na vodní              
plochy, které mají specifické spektrální chování, byl použit model ACOLITE vyvinutý speciálně pro             
vodní plochy (Vanhellemont & Ruddick, 2018, Vanhellemont, 2019). Použita byla verze ACOLITE            
Python 20190326.0 (https://github.com/acolite/acolite). 

Odstranění obrazových chyb, oblačnosti a stínů ze snímků 
Ve snímcích použitých pro účely této zakázky se v řadě případů vyskytovala oblačnost (zejména              
kupovitá oblačnost, ale též slohovitá a řasovitá oblačnost), případně další vlivy obtížně detekovatelné             
vizuálně, např. zákal, kouřmo apod., které omezují využití družicových dat. Vybírány byly přednostně             
snímky s minimální oblačností, případně s oblačností lokalizovanou pouze do části snímku.            
Problematické partie snímků byly odstraněny pomocí modelu FMask (Zu & Woodcock, 2012, Zu et              
al. 2015, Qiu et al. 2019). Model FMask umožňuje identifikaci jednotlivých typů oblačnosti a              
atmosférických vlivů na základě analýzy spektrálních charakteristik daného snímku, na základě           
geometrie záření a efektu paralaxy identifikuje plochy zastíněné oblačností. Model FMask vytváří            
masku pro problematické plochy ve snímku, která je následně použita pro odstranění ovlivněných dat              
přímo z vypočtené vrstvy obsahu chlorofylu a. Ukázku dat po odstranění atmosférických vlivů             
ukazuje obr. 4. 
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Obr. 4: Ukázka dat neošetřených (vlevo) a ošetřených (vpravo) metodou Fmask. Bílá barva uvnitř              
polygonů nádrží v pravém snímku představuje “žádná” data (Nodata), tzn. data odstraněná pomocí             
metody FMask. 

Odhad obsahu chlorofylu a v nádržích 

Odhad obsahu chlorofylu a v jednotlivých nádržích byl proveden na základě modelu definovaného             
pro mělké vodní nádrže (viz výše), kdy byla v prvním kroku vypočtena vrstva chlorofylu a (pro každý                 
snímek). Následně byly vypočteny zonální statistiky pro jednotlivé nádrže. Jako podklad pro výpočet             
zonálních statistik byla použita odvozená vektorová vrstva definovaná na základě modifikované           
vrstvy nádrží z databáze DIBAVOD (pouze nádrže větší než 0,5 ha), s vymezením vnitřní obalové               
zóny o šířce 20 m (viz kapitola Definice sledovaných nádrží). Vypočtené hodnoty pro každý              
statistický ukazatel byly uloženy do SQLite databáze a následně exportovány do tabulkového výstupu             
ve formátu csv (textový soubor kompatibilní s MS Excel, viz dále). Pro účely díla byly pro jednotlivé                 
nádrže vypočteny následující ukazatele: 

● aritmetický průměr - hodnocení pomocí aritmetického průměru může být problematické          
vzhledem k vysoké citlivosti k odlehlým hodnotám a hodnotám s vysokou frekvencí. Chybné             
hodnoty mohou vznikat zejména v případě menších nádrží, kde se v části nádrže může              
vyskytovat např. litorální vegetace nebo obnažené dno, jejichž (vypočtené) hodnoty obsahu           
chlorofylu a mohou vykazovat odlišný charakter než vodní hladina, vzhledem k odlišnému            
spektrálnímu projevu. 
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● medián - hodnocení nádrží pomocí mediánu dává, podle názoru předkladatelů zprávy, lepší            
pohled na střední hodnotu obsahu chlorofylu a v nádrži, vzhledem k tomu, že medián není               
citlivý na extrémní hodnoty, způsobené například přítomností břehové vegetace ve          
vyhodnocení. Získáváme zde tedy objektivnější střední hodnotu. 

● maximální hodnota - maximální hodnota obsahu chlorofylu a je spíše doplňkovým           
ukazatelem, který může informovat o problematickém projevu nádrže. V řadě případů se však             
může jednat o přítomnost např. břehové vegetace. 

● minimální hodnota - minimální hodnota obsahu chlorofylu a naopak informuje o části            
nádrže, která vykazuje nejlepší hodnoty kvality vody z hlediska obsahu chlorofylu a. Rozdíl             
mezi mediánem a minimální hodnotou je pak ukazatelem heterogenity obsahu chlorofylu a v             
nádrži. 

● směrodatná odchylka - směrodatná odchylka ukazuje heterogenitu obsahu chlorofylu a v           
nádrži. Obdobně jako aritmetický průměr, též směrodatná odchylka může být významně           
ovlivněna odlehlými hodnotami, zejména v případě malých vodních nádrží.  

● počet analyzovaných hodnot - počet analyzovaných hodnot (pixelů) ukazuje počet skutečně           
použitých hodnot pro výpočet zonálních statistik. Důvodem pro hodnocení počtu použitých           
pixelů je častá přítomnost atmosférických vlivů (např. oblačnosti), které byly odstraněny           
metodou FMask. “Prázdné” pixely odstraněné metodou FMask v rámci plochy nádrže (často            
se jedná pouze o část nádrže) nebyly ve výpočtu zonálních statistik použity. Součástí přehledu              
o počtu analyzovaných hodnot v rámci nádrže je též přehled o maximálním analyzovatelném             
počtu hodnot v rámci dané nádrže. Počet analyzovaných hodnot podává na jedné straně             
informaci o velikosti hodnocené plochy vodní nádrže, na druhé straně podává informaci o             
hodnověrnosti odhadu s ohledem na velikost statistického vzorku. 

Tabelární data obsahují v některých případech odlehlé hodnoty. Odlehlé hodnoty byly v datech             
zachovány, z důvodu jejich následné možné interpretace. Předkladatelé zprávy se domnívají, že se             
může jednat o vlivy jako je výskyt litorální vegetace v hodnocených datech, výskyt dna nádrže v                
období vypuštění nádrže, zimování nebo letnění, případně se může jednat o významné znečištění             
nádrže. Z dat může být též patrná změna charakteru nádrže daná např. odbahněním.  

Vedle tabelárních výstupů byly připraveny grafické výstupy ve formě grafů a kartogramů. Grafy             
zaznamenávají časový průběh uvedených veličin pro každou hodnocenou nádrž. Vedle vlastního           
statistického ukazatele je v každém grafu vyjádřeno procentické zastoupení počtu hodnot na výpočtu             
konkrétní statistiky barevným odlišením, tj. čím je barva bodu hodnoty v grafu tmavší, tím bylo               
použito větší procento bodů v rámci nádrže. V grafu je uveden též maximální počet analyzovatelných               
hodnot. Na základě dohody mezi Zadavatelem a Zpracovatelem byl využit uvedený přístup, oproti             
jednoduchému vymezení hodnot se zvýrazněním většího/menšího než polovičního počtu pixelů. V           
rámci příloh této zprávy jsou grafy uvedeny jako obrázky s označením identifikátoru dané nádrže.  

Pro část nádrží byl vytvořen grafický výstup ve formě kartogramů pro obsah chlorofylu a. V rámci                
příloh zprávy uvádíme pouze ukázku grafického zpracování mapových výstupů. Mapové výstupy           
budou Zadavateli poskytnuty následně, v závislosti na dodatečném vymezení zájmových území, v            
souladu se smlouvou. Součástí příloh zprávy jsou připravené projekty pro ArcGIS ve formátu mxd,              
určené pro následné grafické zpracování dat (viz dále)  

12 



STRUKTURA VÝSLEDKŮ 
Výsledky analýzy stanovení obsahu chlorofylu a ve vodních nádržích prostřednictvím satelitních           
snímků jsou uvedeny v této zprávě ve formě stručného přehledu pro vybrané vodní nádrže formou               
ukázky grafického hodnocení a souhrnu výsledků. Vlastní výsledky analýz jsou uvedeny ve formě             
digitálních příloh zprávy ve struktuře znázorněné na obr. 5. Všechny přílohy zprávy jsou v              
elektronické podobě, uložené na flash disku. 

 

Obr. 5: Znázornění struktury příloh této zprávy. Fontem písma Curier jsou uvedeny názvy adresářů,              
ve kterých jsou data a výsledky uloženy. 

Zpráva 
Zpráva je přiložena ve formátu pdf. Název adresáře se zprávou je Zpráva . 

Kartogramy  
Kartogramy jsou zpracovány jako mapové výstupy v obrazovém formátu jpg s velmi vysokým             
rozlišením. Všechny mapové přílohy jsou zpracovány tak, aby je bylo možné zvětšit na monitoru              
počítače a získat tak informaci o hodnotách chlorofylu a a jeho prostorové distribuci v nádrži. Pro                
účely zprávy bylo připraveno několik ukázek kartogramů (VN Lipno, části VN Orlík a vodní nádrže               
(rybníky) v jihozápadní části povodí VN Orlík, tj. Staňkovský rybník, Špačkov, Hejtman a             
Chlumecká rybniční soustava). Pro každou nádrž je zobrazen identifikátor nádrže OBJECTID.           
Mapové výstupy jsou uloženy v adresáři Kartogramy_ukázka . 
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Datové podklady, výstupy a ArcGIS projekty 
Datové podklady, výstupy analýz a ArcGIS projekty určené pro tvorbu kartogramů jsou uvedeny v              
adresáři Data_projekty . Datové podklady zde můžeme rozdělit na:  

● projekty ArcGIS pro tvorbu mapových výstupů ve formátu mxd. Projekty jsou uloženy v             
kořenovém adresáři Data_projekty 

● rastrové vrstvy odhadu obsahu chlorofylu a vypočtené z družicových snímků uložené v            
adresáři Data_projekty/rastry 

● tabelární data obsahující vypočtené statistické ukazatele pro jednotlivé nádrže nebo jejich           
části. Tabelární data jsou uložena v adresáři Data_projekty/tabulky_stat 

● grafy zobrazující informace o časovém průběhu změn statistických ukazatelů pro jednotlivé           
nádrže nebo jejich části. Grafy jsou uloženy v adresáři Data_projekty/grafy 

● vektorové vrstvy určené pro tvorbu mapových výstupů a vektorové vrstvy obsahující           
vypočtené statistické ukazatele pro jednotlivé nádrže jsou uloženy v adresáři          
Data_projekty/vektory . Podkladové vrstvy jsou dále uloženy v osobní geodatabázi         
Data_projekty/vektory/vektory.gdb , vrstvy se statistickými ukazateli jsou      
uloženy v geodatabázovém souboru 
Data_projekty/vektory/Vektory_stat.gpkg 

Všechny GIS datové podklady jsou propojeny do uvedených ArcGIS projektů. Všechna GIS data             
(rastrová i vektorová) jsou registrována v souřadnicovém systému WGS84/UTM Zóna 33N. Podrobný            
popis jednotlivých datových podkladů, uvedených v přílohách zprávy, je uveden v následujícím textu. 

Projekty ArcGIS 

Projekty ArcGIS jsou adresářovou strukturou, uloženou v adresáři Data_projekty , obsahující          
všechna potřebná data pro jejich prohlížení, případnou další analýzu i tvorbu mapových výstupů.             
Adresář obsahuje i soubory projektů ve formátu mxd, které je možné otevřít v programu ArcGIS. Ve                
složce Data_projekty/rastry jsou všechna rastrová data distribuce chlorofylu a ve vodních           
nádržích. Ve složce Data_projekty/vektory jsou podkladové vektorové vrstvy pro orientaci v           
datech a tvorbu kartogramů ve formátu file geodatabase.V hlavním adresáři Data_projekty jsou            
následující projekty mxd: 

● Celek.mxd - Projekt zahrnuje celé sledované území se zobrazením kvadrátů satelitních           
snímků a jejich identifikace 

● Stankov_Chlumecka_soustava.mxd - Projekt zahrnuje jihozápadní část povodí VN Orlík s          
vysokým zastoupením vodních ploch (zejm. rybníky tzv. Chlumecké rybniční soustavy) 

● VN_Lipno.mxd - Projekt zahrnuje oblast VN Lipno 
● VN_Orlik_jih.mxd - Projekt zahrnuje jižní část VN Orlík 
● VN_Orlik_sever.mxd - Projekt zahrnuje severní část VN Orlík 

Projekty byly koncipovány tak, aby zahrnovaly významné vodní nádrže nebo jejich soustavy.            
Vzhledem k tomu, že projekty odkazují na všechny podkladové vrstvy (rastrové i vektorové) potřebné              
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pro další analýzy, je možné je dále využít pro hodnocení a grafické vyjádření dalších lokalit podle                
potřeby. Projekty jsou uloženy v adresáři Data_projekty . 

Vrstvy obsahu chlorofylu a 
Jedná se o rastrové vrstvy odhadu koncentrace chlorofylu a vypočtené z družicových snímků pomocí              
matematického modelu definovaného na základě porovnání spektrálních dat a hodnot měřených           
laboratorně (Nedbal a Brom, 2019, viz výše). Rastrové vrstvy prostorově odpovídají původním            
kvadrátům družicových snímků, při rozlišení 10 x 10 m. V některých případech distributor neposkytl              
kvadráty celé a část území tak může u několika rastrů chybět. Přiloženy jsou všechny hodnocené               
vrstvy odhadu koncentrace chlorofylu a, tj. 283 vrstev. Vrstvy jsou označeny následovně: 

 

kde 1 - typ družice Sentinel (2A); 2 - druh senzoru (MSI - Multispectral Instrument); 3 - datum                  
pořízení snímku (4. 7. 2015); 4 - čas pořízení snímku GMT (+2 hodiny pro SELČ); 5 - označení                  
kvadrátu; 6 - označení pro reflektanci povrchu; 7 - označení vrstvy odhadu koncentrace chlorofylu a;               
8 - digitální formát vrstvy (GeoTiff). 

Všechny přiložené rastrové vrstvy jsou uloženy v 32 bitovém formátu GeoTiff přímo jako hodnoty              
koncentrace chlorofylu a v μg.l-1 a jsou registrovány v geografickém souřadnicovém systému            
WGS84/UTM zóna 33N. Pro kompresi dat byla použita metoda DEFLATE. 

Význam přiložených vrstev spočívá zejména v poskytnutí detailní informace o konkrétní nádrži,            
kterou lze jednoduše zobrazit pomocí GIS nástrojů a přiložených podkladových vektorových vrstev. 

Data jsou uložena v adresáři Data_projekty/rastry . 

Tabelární data 
Tabelární data obsahují statistické přehledy hodnot pro jednotlivé nádrže. Data jsou uspořádána v             
jednotlivých souborech pro každý statistický ukazatel zvlášť. Součástí příloh jsou statistické přehledy            
pro průměrné hodnoty, medián, minimální a maximální hodnoty, směrodatnou odchylku a pro počet             
hodnocených bodů v rámci nádrže. 

Formát souborů je CSV (Comma Separated Values). Jedná se o textový formát kompatibilní s MS               
Excel, soubory jsou tedy vhodné pro další automatické zpracování. Hodnoty jsou v tomto případě              
odděleny tabelátorem. Název souborů je složen ze slova vysledky a označení dané statistiky,             
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respektive proměnné, např. vysledky_prumer.csv , vysledky_median.csv ,     
vysledky_min.csv  apod. 

Struktura každé tabulky je definována označením jednotlivých nádrží identifikátorem OBJECTID (v           
řádcích) a označením datumu pořízení dat (ve sloupcích). Pro každý snímek je použit jeden sloupec               
tabulky. Označení datumu je v tabulce uvedeno ve formátu: _20190614, případně _20190614:2, kde             
podtržítko uvozuje textový řetězec (časový zápis pro definici proměnných je problematický), první            
čtyři číslice představují rok, další dvě měsíc a poslední dvě den. Případná hodnota za dvojtečkou značí                
další záznam ze stejného dne. Všechny tabulky obsahují též informaci o názvu nádrže, je-li uveden v                
databázi DIBAVOD. V případě tabulky přehledu počtu pixelů použitých pro výpočet statistických            
ukazatelů (tabulka vysledky_pocet_pixelu.csv ) je navíc uvedena pro každou nádrž hodnota          
maximálního počtu hodnotitelných pixelů (pole Max_poc ). 

Data jsou uložena v adresářích Data_projekty/tabulky_stat . 

Grafy 
Výstup v podobě grafů poskytuje rychlý přehled o vývoji odhadnutých (vypočtených) hodnot obsahu             
chlorofylu a pro jednotlivé nádrže v čase. Osa x představuje datum pořízení satelitních snímků, na ose                
y jsou vyneseny koncentrace chlorofylu a ve vodě. Odstín vynesených bodů představuje procento             
počtu pixelů použitých pro výpočet dané charakteristiky z celkového použitelného počtu, který je v              
grafu též uveden. Každý graf nese označení identifikátoru nádrže (OBJECTID), případně název            
nádrže, je-li k dispozici. Grafy byly zpracovány pro všechny sledované statistické ukazatele, tj. pro              
průměrné hodnoty, medián, minimální a maximální hodnoty a pro směrodatnou odchylku. 

Grafy byly vytvořeny pro všechny hodnocené nádrže nebo jejich části. Název souborů je odvozen od               
identifikačního čísla nádrží (OBJECTID). Všechny grafy jsou uloženy ve formátu jpg. 

Grafy jsou v příloze zprávy uvedeny ve dvou variantách. První varianta (adresář            
Data_projekty/grafy ) vykresluje grafy s variabilní osou y, proto, aby bylo možné detailně            
hodnotit časové změny obsahu chlorofylu a v dané nádrži. Druhá varianta (adresář            
Data_projekty/grafy_konst_Y ) obsahuje grafy s konstantním rozsahem osy y od 0 do 800            
μg.l-1, z důvodu snadné porovnatelnosti jednotlivých nádrží. Grafy s konstantní škálou hodnot byly             
použity ve zprávě pro ukázku dat. 

Vektorové vrstvy 
Jako přílohy zprávy jsou uvedeny podkladové vektorové vrstvy a vektorové vrstvy s extrahovanými             
statistickými hodnotami pro jednotlivé nádrže. 

Podkladové vektorové vrstvy jsou v přílohách zprávy uvedeny ve formě file geodatabase, která je              
propojena s jednotlivými ArcGIS projekty (vektory.gdb , viz výše). Jedná se o vrstvy určené pro              
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zobrazení výsledků, jejich další analýzu a pro tvorbu mapových výstupů. Přiloženy jsou vektorové             
vrstvy: 

● vrstva velkých vodních toků z databáze DIBAVOD 
● vrstva malých vodních toků z databáze DIBAVOD 
● vrstva vodních nádrží s rozlohou nad 0.5 ha s atributem „OBJECTID“, identifikujícím danou 

vodní nádrž, případně její část pro účely jejího spárování s tabelárními daty a grafy (viz výše) 
● vrstva masky vodních nádrží pro účely vymaskování jejich okolí (inverzní vrstva vodních 

nádrží) 
● vrstva hranic povodí VN Orlík 
● vrstva kvadrátů satelitních snímků 
● vrstva statistických ukazatelů distribuce chlorofylu a v nádržích, vypočtené ze satelitních 

snímků (počty hodnocených pixelů, maxima, minima, mediány, průměry a směrodatné 
odchylky) 

Vektorové vrstvy obsahující hodnoty statistických ukazatelů pro jednotlivé hodnocené nádrže jsou           
uloženy v geodatabázovém souboru vektory_stat.gpkg . Soubor obsahuje vrstvy pro průměrné          
hodnoty, mediány, minimální hodnoty, maximální hodnoty, směrodatné odchylky a vrstvu pro počet            
použitých pixelů pro výpočet jednotlivých ukazatelů vodních nádrží. Geometrie souborů (tj. počty            
polygonů a jejich prostorový rozsah) odpovídá podkladové vrstvě nádrží. Každá vrstva obsahuje            
identifikátor nádrží OBJECTID, název nádrže, informaci o ploše nádrže a statistické hodnoty pro             
jednotlivé termíny pořízení satelitních dat. Struktura je stejná jako u tabelárních dat. 

Data jsou uložena v adresáři Data_projekty/vektory . 
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NEJISTOTY HODNOCENÍ 
Hodnocení obsahu chlorofylu a v mělkých vodních nádržích pomocí dálkového průzkumu Země je,             
přes všechny své výhody, zatíženo chybami a nejistotami. Nejistoty mohou být způsobeny celou             
řadou vlivů, které zahrnují jak vnitřní vlivy způsobující systematické a náhodné chyby vznikající             
přímo na vlastním snímacím zařízení, tak i vlivy, které působí z vnějšku. Jedná se především o vliv                 
atmosféry na spektrální informaci, ale význam má například i otázka období ve kterém dochází ke               
snímkování apod. Nejistoty hodnocení jsou shrnuty v následujících bodech 

● přístrojové chyby - problematika přístrojových chyb je značně rozsáhlá, nicméně          
poskytovatel dat se snaží o maximální přesnost při předzpracování dat. Můžeme předpokládat,            
že význam přístrojových chyb je pro účely této práce zanedbatelný. 

● vliv atmosféry - význam vlivu atmosféry na informaci měřenou snímacím zařízením je            
naprosto zásadní. Záření procházející atmosférou je silně ovlivňováno rozptylem a absorpcí           
na plynech a aerosolech. Značný význam mají též atmosférické jevy, jako je oblačnost, zákal,              
kouřmo apod. Všechny uvedené vlivy se snažíme odstranit pomocí sofistikovaných algoritmů,           
nicméně složitost uvedených vlivů a jejich prostorová heterogenita ve vertikálním i           
horizontálním profilu atmosféry je značná. 

● použité algoritmy korekcí - korekce prováděné nad družicovými snímky lze rozdělit na            
geometrické a radiometrické (atmosférické). První skupinu zajišťuje poskytovatel dat, který          
garantuje dobrou prostorovou přesnost dat. Druhá skupina korekcí je problematičtější s           
ohledem na výše uvedenou složitost problematiky vlivu atmosféry na kvalitu měřené           
spektrální informace. Použité modely pro radiometrické (atmosférické) korekce vycházejí ze          
statistických a fyzikálních vlastností celého snímku (kvadrátu) a kontinua snímku. Jestliže           
jsou hodnoceny části překrývajících se kvadrátů pro jeden časový záznam, může docházet k             
určitým posunům. Do určité míry je problematické též použití metod pro odstranění vlivu             
oblačnosti a dalších atmosférických jevů. Použitý model FMask identifikuje oblačnost na           
základě spektrálních vlastností. Zjednodušeně můžeme říci, že jako oblačnost jsou          
identifikovány všechny pixely s vysokou odrazivostí v určitých spektrálních pásech. Problém           
může nastat ve chvíli, kdy se jedná o vysoce odrazivou plochu přítomnou na povrchu.              
Typicky se jedná o některé typy střešních krytin. Model FMask vytváří kolem            
identifikovaného objektu definovanou obalovou zónu, která může neúměrně omezit         
hodnocenou oblast. Dalším problémem je identifikace zastínění povrchu definovaného na          
základě principu paralaxy. Zde hraje významnou roli výška oblačnosti a geometrie záření. V             
některých případech nemusí být zastíněné plochy odstraněny a může dojít k chybě následného             
odhadu pro zastíněnou plochu. 

● definice odhadního modelu - model pro odhad obsahu chlorofylu a je definován na základě              
porovnání spektrální informace získané ze satelitních dat a dat z přímých odběrů a             
laboratorních měření (Nedbal a Brom, 2019). Jak ukazuje obr. 3, je patrná užší závislost mezi               
nižšími hodnotami koncentrace chlorofylu a a spektrální reflektancí, naopak u vyšších hodnot            
je zřejmý větší rozptyl hodnot. Nejistoty odhadu hodnot chlorofylu a pomocí spektrálních            
družicových dat jsou dány několika vlivy. Prvním zásadním vlivem je problematika přesné            
korekce dat na vlivy atmosféry. V případě, že bychom model sestavili na základě přímých              
spektrálních měření, získali bychom vyšší prediktivní schopnost modelu (R2 > 0.90). Druhým            
problematickým aspektem je spektrální rozlišení senzorů satelitu Sentinel 2. Zatímco je           
spektrální optimum pro stanovení chlorofylu a přibližně 709 nm (Randolph et al., 2008),             
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vrchol spektrální informace pátého pásma skeneru MSI je posunut do hodnoty přibližně 704             
nm, která navíc představuje průměr pro širší spektrální rozsah pásma. Třetím problematickým            
okruhem je otázka odběru vzorků a korektního stanovení obsahu chlorofylu a ve vzorcích.             
Jedná se zejména o časový posun mezi časem snímkování a odběrem vzorků (řádově hodiny,              
v některých případech byla časová prodleva až jeden den), kdy může dojít ke změně              
podmínek ve vodní nádrži. Další nejistotou je pak vlastní laboratorní rozbor vzorků. Při             
sestavování univerzálního modelu se jako problematická projevuje též otázka ročního období,           
během kterého se významně mění druhové složení společenstva fytoplanktonu a jeho           
biologický stav (např. v pozdně letním období dochází k masivnímu odumírání sinic a tudíž k               
biofyzikální změně vodního prostředí). Omezení samozřejmě přináší i vlastní matematická          
definice modelu, který pouze popisuje přibližnou podobu stavu zkoumaného povrchu (vodní           
plochy) a dějů na něm probíhajících.  

● vodní zákal - vliv vodního zákalu může působit jako významný faktor při odhadu obsahu              
chlorofylu a ve vodních nádržích, nicméně s ohledem na konzistentnost odhadního modelu            
považujeme tento vliv za zanedbatelný. 

● průběh počasí - průběh počasí má vliv nejenom na kvalitu spektrálních družicových dat, ale              
též na jejich dostupnost. Bohužel v prostoru Střední Evropy jsou vlivem oblačnosti často             
nedostupná kvalitní data pro delší časová období. Přestože lze použít i data s větším              
zastoupením oblačnosti, je problematické precizní provedení atmosférických korekcí a         
odstranění oblačnosti (viz výše) s řadou možných negativních vlivů na data. 

● definice hranic nádrží - definice hranic vodních nádrží se může projevit jako problematická             
při statistickém vyhodnocení dat. Pokud jsou ve vymezeném prostoru přítomny např. břehová            
vegetace, obnažené dno, stavby, případně další artefakty, může dojít k ovlivnění výsledných            
statistických ukazatelů citlivých na odlehlé hodnoty (aritmetický průměr, směrodatná         
odchylka, minimální a maximální hodnoty). Uvedený problém je významný zejména u           
maloplošných vodních nádrží. 
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PŘÍKLADY HODNOCENÍ VODNÍCH NÁDRŽÍ POMOCÍ 
SATELITNÍCH DAT 
V následujícím textu uvádíme pouze několik příkladů zpracování dat ve formě grafických výstupů             
(mapových listů a grafů). Konkrétní mapové výstupy budou Zadavateli předány podle požadavku v             
následujícím období. 

VN Orlík 
Vodní nádrž Orlík je rozsáhlou vodní nádrží se značnou prostorovou členitostí. Z tohoto důvodu byl               
prostor nádrže rozdělen do 31 samostatných částí, které byly hodnoceny samostatně. Části nádrže byly              
označeny pomocí identifikátoru OBJECTID 5852901 až 5852931. V následujícím textu prezentujeme           
ukázku grafických výstupů pro jižní a severní část vodní nádrže. 

Obrázek 6 ukazuje přehled jižní části VN Orlík s vyznačením identifikačních čísel jednotlivých             
vymezených částí nádrže a nádrží v okolí VN Orlík s plošnou výměrou větší než 0,5 ha. Hodnoty                 
odhadu obsahu chlorofylu a v rámci nádrží pak ukazuje obrázek 7 pro termín 4. 7. 2015. Protože se                  
jedná pouze o jeden časový záznam, uvádíme jako ukázku přehled změn obsahu chlorofylu a v čase                
pomocí grafu mediánů hodnot pro tři vybrané kontrastní části nádrže (obr. 8). Z grafů je patrný                
sezónní vývoj obsahu chlorofylu a v nádrži, přičemž jednotlivé části nádrže se značně liší. Např. část                
nádrže s označením 5852920 vykazuje významně vyšší hodnoty obsahu chlorofylu a (zhruba            
násobek) oproti dalším dvěma částem nádrže (5852916 a 5852924). Patrná je též zvýšená koncentrace              
obsahu chlorofylu a v průběhu roku 2016 ve všech uvedených částech nádrže. 

Obrázek 9 ukazuje situaci v případě severní části VN Orlík pro 4. 7. 2015. Zde je vidět poměrně                  
homogenní distribuce obsahu chlorofylu a, s mírným poklesem hodnot od nátoku směrem k hrázi              
nádrže. Průběh mediánů hodnot během období let 2015 až 2019 ukazují vybrané grafy pro části               
nádrže s označením 5852901, 5852914 a 5852915. Poslední uvedená část nádrže představuje jednu ze              
zátok VN Orlík. Grafy ukazují, že u hráze byla zjištěna v průměru nejnižší koncentrace obsahu               
chlorofylu a, vyšší je pak v části s označením 5852914. Nejvyšší střední hodnoty obsahu chlorofylu a                
pak byly zjištěny v zátoce s označením 5852915. Zde je možným důvodem omezené proudění vody               
zátokou. 

Z grafů a snímků je patrné, že VN Orlík vykazuje jasný gradient vzrůstu koncentrace chlorofylu a ve                 
směru od hráze k nátoku, přičemž některé části nádrže mohou vykazovat odlišné chování. Grafy              
ukazují patrný sezónní trend koncentrace obsahu chlorofylu a v jednotlivých částech VN Orlík. 
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Obr. 6. Přehledová mapa jižní části VN Orlík s vyznačením identifikačních čísel (OBJECTID) pro              
jednotlivé části nádrže.  
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Obr. 7. Ukázka prostorové distribuce obsahu chlorofylu a v jižní části VN Orlík. Obsah chlorofylu a                
byl odhadnut pro termín 4. 7. 2015.  
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Obr. 8. Přehled mediánů hodnot obsahu chlorofylu a pro vybrané části VN Orlík mezi lety 2015 až                 
2019. 
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Obr. 9. Ukázka prostorové distribuce obsahu chlorofylu a v severní části VN Orlík. Obsah chlorofylu               
a byl odhadnut pro termín 4. 7. 2015. 
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Obr. 10. Přehled mediánů hodnot obsahu chlorofylu a pro vybrané části VN Orlík mezi lety 2015 až                 
2019.  
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VN Lipno 
Dalším uvedeným příkladem je VN Lipno. Obrázek 11 ukazuje rozložení obsahu chlorofylu a v              
prostoru přehradní nádrže 4. 7. 2015. Na snímku je patrné, že jižní část nádrže nebyla hodnocena.                
Důvodem je rozsah hodnoceného kvadrátu satelitního snímku, který nepokrývá celou část nádrže.            
Snímek opět ukazuje významný gradient změna koncentrace chlorofylu a od nátoku ke hrázi. Graf              
uvedený v obrázku 12 ukazuje časovou distribuci změn mediánů obsahu chlorofylu v centrální části              
nádrže (identifikátor 6898705). 

 
Obr. 11. Ukázka prostorové distribuce obsahu chlorofylu a ve vodní nádrži Lipno. Obsah chlorofylu a               
byl odhadnut pro termín 4. 7. 2015. 

  
Obr. 12. Přehled mediánů hodnot obsahu chlorofylu a pro centrální část VN Lipno mezi lety 2015 až                 
2019. 
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Chlumecká rybniční soustava 
Poslední ukázka zahrnuje jihovýchodní část povodí VN Orlík, konkrétně tzv. Chlumeckou rybniční            
soustavu a rybníky Staňkov, Hejtman, Špačkov a další. Vodní nádrže ve sledované oblasti vykazují              
značnou variabilitu obsahu chlorofylu a jak v rámci prostoru jednotlivých nádrží, mezi nádržemi, tak i               
v čase. Ve většině případů se jedná o hypertrofní rybníky určené pro chov ryb, zejména kapra,                
nicméně např. Staňkovský rybník je využíván pro rekreaci a má spíše charakter údolní nádrže. Přehled               
prostorové distribuce odhadnutých hodnot obsahu chlorofylu a pro termín 4. 7. 2015 ukazuje obrázek              
13, přehled časových změn středních hodnot pro Staňkovský rybník (centrální část), Špačkov a Starý              
Hospodář ukazuje obrázek 14. Z grafů uvedených v obrázku 14 je patrné, že maximální střední               
hodnoty obsahu chlorofylu a se v případě Staňkovského rybníka pohybují kolem 100 μg.l-1, zatímco              
koncentrace v rybníce Špačkov dosahuje v srpnu až září k 500 μg.l-1 a rybník Starý Hospodář tyto                 
koncentrace dokonce přesahuje. Jedná se tedy o výrazně hypertrofní nádrže. 

 
Obr. 13. Ukázka prostorové distribuce obsahu chlorofylu a pro Chlumeckou rybniční soustavu a             
rybníky Staňkovský, Špačkov, Hejtman a další. Obsah chlorofylu a byl odhadnut pro termín 4. 7.               
2015. 
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Obr. 14. Přehled mediánů hodnot obsahu chlorofylu a pro centrální část Staňkovského rybníka,             
rybníka Špačkov a rybníka Starý Hospodář mezi lety 2015 až 2019. 
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