
SS03010364 Systém na podporu rozhodování při hodnocení kvality půdy z 
hlediska obsahu rizikových látek v zemědělských půdách České republiky



About

O čem to je ?

Cílem projektu je vytvořit otevřený nástroj, 
který by zpřístupnil informace o stavu půdy 
z hlediska obsahu rizikových látek 
využitelné ve veřejné správě, ale také pro 
subjekty hospodařící na zemědělské půdě, 
pro vlastníky pozemků či zájemce z řad 
veřejnosti. 
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About

Proč?

V posledních letech došlo k zásadní změně 
legislativního rámce pro oblast 
kontaminace zemědělské půdy (Vyhláška č. 
153/2016 Sb.) a aplikaci kalů na ZPF 
(Vyhláška č. 437/2016 Sb.), kdy došlo k 
implementaci nových limitních hodnot a 
zásad, v jejichž pozadí jsou nové poznatky 
získané v rámci výzkumu. 3



Posun od jednoduchých limitů k hierarchii vícestupňových, na účincích 
založených limitních hodnot

Preventivní  limit

• pozaďové hodnoty

• prahové hodnoty pro 
indikace zvýšené 

antropogenní zátěže

Indikační limit

• maximální možné obsahy v 
půdě pro zajištění 

bezpečnosti potravin a 
lidského zdraví 

Remediační limit

• limity pro remediaci
zemědělských půd
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– různá rizika, různá omezení
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Posun od jednoduchých limitů k hierarchii vícestupňových, na účincích 
založených limitních hodnot
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– různá rizika, různá omezení

Indikační limit



About

Výzkum ?

• BAM - nasazení progresivních 
nástrojů digitálního mapování 
půd – zapojení široké palety 
doplňkových proměnných

• BAD - optimalizace propojení 
různých datových zdrojů –
různé prostorové vzorkování, 
různé analytické metody 7



Různé typy rizikových látek

• těžké kovy  stopové prvky

• organické polutanty

Geografické faktory

• deriváty DEM

• land use

Půdní vlastnosti 

• geologie půdních substrátů

• geochemické anomálie

• pH

• zrnitost

8

Antropogenní zdroje

• atmosférické vstupy 

• bodové zdroje

• liniové zdroje

• Příprava BAD – nejlepší vstupní data 
pro model

• Příprava a validace dat na obsahy 
vybraných rizikových látek v 
zemědělských půdách ČR – datové 
zdroje VÚMOP, ÚKZUZ

• Příprava podpůrných dat pro tvorbu 
modelů prostorové distribuce –
výběr a příprava kovariantních dat

Příprava a 
zpracování dat 
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Antropogenní zdroje

• atmosférické vstupy 

• bodové zdroje

• liniové zdroje

• různé typy rizikových látek – různé datové 
zdroje, různé doplňkové proměnné = 
předpoklad různých modelů pro jednotlivé 
prvky – výběr nejlepšího dostupného 
modelu (BAM):
• preference modelů s kvantifikací 

nepřesnosti odhadu 
• dokumentace pro uživatele aplikace -

jak vstupních parametrů, tak nejistoty 
odhadu a krosvalidačních statistik 
použitého modelu

• možnosti kombinovat více datových 
vstupů – nezávislá krosvalidace

Výběr a validace 
modelů
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Antropogenní zdroje

• atmosférické vstupy 

• bodové zdroje

• liniové zdroje

• Nmap:
• prostorový odhad koncentrace 

jednotlivých prvků a sloučenin 
• prostorový odhad pravděpodobnosti 

překročení limitních hodnot (2 úrovně 
hodnot – preventivní limit, indikační limit)

• prostorový odhad pravděpodobnosti, že 
půda nesplňuje podmínky vyhlášky č. 
153/2016 Sb. – tj. pravděpodobnost, že 
dojde k překročení alespoň jednoho 
preventivního limitu) 
• prostorové vymezení oblastí s 

pravděpodobností  geogenních obsahů 
rizikových prvků v půdě

Výsledky
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Antropogenní zdroje

• atmosférické vstupy 

• bodové zdroje

• liniové zdroje

• Nmet:
• metodika pro operativní stanovení 

geogenního původu rizikových prvků v 
podmínkách zemědělských půd ČR

• význam nejen z hlediska odborně-
věcného, ale také z hlediska praktických 
aspektů pro rozhodování na základě 
legislativních norem 

• pro geochemicky anomální půdy lze 
uplatňovat specifický přístup z hlediska 
platných zákonných limitních hodnot pro 
půdy – při aplikaci dnových sedimentů dle 
Vyhlášek MZe a MŽP č. 257/2009 Sb., č. 
153/2016 Sb.) 

Výsledky
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Webové rozhraní

• Rsoft
• dotazovatelnost jednotlivých vrstev prostorového 

odhadu  - online dotazy
• prostorový odhad koncentrace/pravděpodobnosti 

překročení jednotlivých prvků a sloučenin
• použitá metoda pro tvorbu modelu
• použitá data 
• použité doplňkové proměnné
• nejistosta odhadu, pokud to metoda umožňuje (viz. 

preference modelů) 
• informace o půdním typu a pozaďové hodnoty pro 

daný půdní typ 
• informace o půdním substrátu a pozaďové hodnotě 

pro daný substrát 
• tvorba vlastních výstupů z datasetů
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Webové rozhraní

• Uživatelé
• dotčené odpovědné subjekty ochrany ZPF, 

dotčení aktéři na straně uživatelů půdy 
(vlastníci, hospodařící subjekty, 
poradenské a zájmové skupiny, veřejnost)

• Přínosy:
• nasměrování analytických ověření stavu 

půdy tam, kde existují předpoklady pro 
splnění hygienických indikátorů kvality 
půdy 

• rozvoj znalostní a informační společnosti 
• posouzení předpokladů pro původ 

zvýšených obsahů



Děkuji za pozornost

Otázky ????
Jan Skála

+420 257 027 241 

skala.jan @vumop.cz 

www.vumop.cz

http://www.fabrikcam.com/

