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  Abstrakt

Předmětem předkládané diplomové práce je popis různých typů 

matematických modelů zaměřených na šíření znečištění v toku, následný 

výběr nejvhodnějšího typu a konstrukce vlastního modelu s využitím programu 

MATLAB. Aplikace modelu je provedena na Karlickém potoce, kde bude 

uvedena do provozu nová ČOV Vysoký Újezd. Pomocí sestaveného modelu 

jsou prezentovány tři simulační studie, vyjadřující závislost času na koncentraci 

dusičnanů. Jedná se o:

 Simulace havárie čistírny odpadních vod Vysoký Újezd

 Nadměrný přísun dusičnanů způsobený splachem z přilehlých 

zemědělských pozemků

 Kombinace obou předchozích simulací

Cílem výše uvedených simulačních studií je ukázat, jak se dusičnany 

šíří jednotlivými kompartmenty po celé délce vodního toku a jaký je úbytek v 

čase. Porovnává dopady bodových a plošných zdrojů znečištění. Jednotlivé 

studie zároveň prezentují vliv dusičnanů na Karlický potok, který spadá do 

dvou kategorií ochrany, CHKO Český kras a Přírodní rezervace Karlické údolí.

Model je kalibrován a odlaďován na základě odběrů na Karlickém 

potoce, které jsem prováděla v období od 30.6.2008 do 1.12. 2009.

Výsledky simulačních studií dokázaly,  že havárie čistírny odpadních 

vod je mnohem výraznějším zásahem do Karlického potoka, než splach z 

plošných zdrojů. Zajímavý je také vývoj koncentrace v čase, který dokladuje 

důležitost časového úseku, po jakou daný kontaminant do vodního toku vnikal. 

Výsledky předkládané diplomové práce jsou především grafy 

matematického modelu vytvořené v MATLAB. Pro zlepšení přehlednosti 

výstupních dat simulačních studií byl použit GIS. Zájmová oblast povodí KP 

byla vyňata z mapových podkladů Orthophoto, do níž je u každého 

kompartmentu vodního toku přiložen graf koncentrace dusičnanů. Studie 

havárie ČOV a studie kombinace plošného a bodového zdroje znečištění jsou 

navíc doplněny souborem map, který barevně rozlišuje vodní tok dle 

koncentrací do čtyř kategorií a ukazuje změnu koncentrace v čase. 

Simulace havárie ČOV Vysoký Újezd může v praxi sloužit jako podklad 



pro řešení obdobných situacích v provozním řádu čistírny.

 Po změně parametrů a kalibrace může být tento matematický model 

použit na jakýkoli malý či střední vodní tok.



  Abstract

The subject of this thesis is a description of various types of 

mathematical models aimed at the spread of pollution in the river downstream. 

It was selected the most suitable type of model and design the new one with 

using MATLAB. The application of the model is performed on Karlický creek, 

where it will be put into operation a new wastewater treatment plant Vysoký 

Újezd. Using the assembled model are presented three simulation studies 

showing the dependence of time on the concentration of nitrate. These are: 

 Simulation of accident wastewater treatment plant Vysoký Újezd 

 Excessive intake of nitrate caused sheet erosion from adjacent 

agricultural land 

 Combination of both simulations 

The aim of the above simulation studies to show how the various 

compartments nitrate spread along the entire length of the watercourse, and 

what its loss over time. Compares the effects of point and diffuse sources of 

pollution. Individual studies also present the effect of nitrate on the  water 

quality in Karlický creek, which falls into two categories of protection, Český 

kras area and Nature Reserve Karlické údolí. 

The model is calibrated and debugged by taking the Karlik creek, which 

I made during the period from 30 June 2008 to 31.12. 2009th.

The results of simulation studies demonstrated the fact that the sewage 

treatment plant accident is much more robust intervention into Karlický stream 

sheet erosion than non-point sources. Also interesting is the evolution of 

concentration in time, which documents the importance of time, after which the 

contaminant penetrated into the watercourse.

The results presented by this thesis are mainly charts the mathematical 

model created in MATLAB. To improve the clarity of output data, simulation 

studies were used GIS. CP basin area of interest was excluded from 

Orthophoto maps in which each compartment is a water flow chart attached 

nitrate concentrations. Two studies are supplemented with extra set of maps 

with a color resolution of the watercourse by concentrations of the four 

categories.

Crash simulation wastewater treatment plant Vysoký Újezd may in 

practice serve as a basis for solving similar situations in the operating rules of 



the plant. 

After changing the parameters and calibrations may be the 

mathematical model used for any small or medium water flow.
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  1 Úvod

Modelování je v dnešní době používáno ve velkém množství procesů, 

které se mohou odehrávat v lidském těle, přírodě, ekonomice nebo technice. V 

podstatě je možno chápat matematické modely tak, že si položíme otázku a 

použijeme matematiku aby nám na ni odpověděla.

Simulace a modely nám umožňují lépe chápat příčiny a principy 

složitých systémů, které se mění v prostoru a čase.

Někteří lidé považují model za určité „nahrazení“ vědeckého 

experimentu. Model a experiment mají největší cenu fungují-li dohromady. Bez 

experimentálních podkladů lze velmi těžko nastavit matematický model tak, 

aby co nejúžeji korespondoval s reálným stavem. Při modelování se nelze 

vyhnout zobecňování a zjednodušování dat, tato prázdná místa pak skvěle 

dokáže vyplnit experiment. Na druhé straně existují situace, kdy nelze použít 

vědecký experiment, neboť je příliš nákladný, ohrožuje zdraví lidí čí 

ekosystémů. 

Ve své diplomové práci se zaměřuji na matematické modelování 

simulačních studií na konkrétním vodním toku. Cílem práce je vytvořit 

matematický model, který co nejlépe vystihuje reálnou situaci na Karlickém 

potoce. Model je nakalibrován pomocí reálných dat chemického rozboru vody 

Karlického potoka. Následně je vypracováno několik simulačních studií, které 

se zabývají různými aspekty a jejich hlavním cílem je prezentovat funkčnost 

modelu. 

Mezi další cíle předkládané diplomové práce patří posoudit vliv nově 

zbudované ČOV Vysoký Újezd na recipient Karlického potoka. Následně 

porovnat tento vliv s jiným možným druhem znečištění. 

Vytyčila jsem si zjistit jakost vody v Karlickém potoce před spuštěním 

čistírny, kde využiji dat získaných chemickými rozbory vody.

Dalším bodem, který by použitý matematický model měl splňovat je 

použitelnost mnou navrženého matematického modelu na všechny malé a 

střední vodní toky. 
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  2 Modelování systémů

2.1. Základní informace o matematickém modelování, pojmy

Modelování je proces, kdy zkoumanému systému nebo objektu 

odpovídá, podle určitých kritérií, druhý systém nebo objekt. Odpovídající 

systém (objekt) je nazývám model. Modelování patří mezi obecné způsoby 

zobrazování vnějšího světa a slouží především ke zkoumání zákonitostí, které 

v něm existují. Takový model, který odráží zpětné působení na zkoumaný 

objekt je označován jako simulace.

Model je definován  jako  zjednodušené, vhodně zvolené zobrazení 

reálného nebo abstraktního systému (objektu), který je v dané situaci 

předmětem zkoumání. Používá se ke zobrazení reality, ověření teorie nebo 

výsledku  (Schmittner, K.,E., 1996).

S tématem modelů a modelování souvisí i pojem experiment, což je 

praktická činnost vedoucí k danému cíli a provozována za účelem rozvoje 

vědeckého poznání. Experiment může být chápán jako nadřazený pojem k 

modelování, neboť většina vědeckých experimentů se zároveň opírá o měření 

a modelování. Do výzkumu je možno zahrnovat i modelové experimenty.

Skladba, syntéza nebo konstrukce je označován proces tvorby modelu, 

který vychází ze vstupních a výstupních informacích a jejich vzájemné funkční 

závislosti (Topalova, et al., 2009).

 Následně je vytvořený model třeba ověřit takzvaně verifikovat, což 

spočívá v porovnávání výsledků vypočítaných a experimentálně naměřených. 

Pokud se jedná o složitější modely je běžné verifikovat každý dílčí děj systému 

samostatně. Verifikace přechází do procesu kalibrace modelu, kde hledáme 

vhodné parametry modelu tak, aby dosahovaly co největší schody hodnot 

vypočítaných a experimentálně získaných.  Kalibraci je možno provádět 

vhodnými metodami nelineární regrese nebo zkusmo. Validace modelu 

znamená, že je testován pro podmínky, které jsou různé od vstupních, 

experimentálně naměřených a používaných při kalibraci a verifikaci. Pokud je 

rozdíl mezi validačním výpočtem a experimentem příliš velký je nutno lépe 

nastavit parametry modelu (Štamberg, 1996).

V souvislosti s modelem se udávají i parametry jako valence, variabilita 
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a adaptabilita. Valence blíže specifikuje uplatnění modelu v praxi. Variabilita 

udává schopnost přizpůsobit model změnám podmínek. Adaptabilita  vyjadřuje 

přizpůsobivost modelu, tedy je-li takový model schopen fungovat jako jedna 

část velkého systému modelů (Kuneš, a kol., 1989).

2.2. Rozdělení matematických modelů

Matematické modely můžeme dělit do různých skupin, podle různých 

kritérií rozdělení. Rozlišujeme například modely izomorfní a homomorfní. 

● Izomorfní modely můžeme používat, pokud modelovaný objekt a 

všechny jeho složky korespondují s modelem, každá funkce a chování 

složek je možno modelem popsat. Souhrnně řečeno, pokud se všechny 

části modelovaného objektu dají popsat modelem, je takový model 

nazýván izomorfní. Tento typ je pro modely v oblasti životního prostředí 

nevhodný, neboť není možné popsat populace, ekosystémy a další 

přírodní vazby dle výše uvedené definice. 

● Homomorfní modely zahrnují všechny typy modelů, které jsou 

používány k modelování přírodních procesů. Vzhledem k tomu, že 

přírodní systémy jsou ovlivněny obrovským množstvím aspektů a 

zároveň jsou velmi složité sami o sobě, je nutné zavádět takzvané 

skupinové charakteristiky, které zobecňují reálné objekty tak, abychom 

mohli vytvořit jejich model (Gestev, Gesteva, 2003). 

Další způsob jak rozdělit matematické modely je podle jejich průběhu v 

čase. Jedná se o modely: 

● Stacionární

●  Dynamické (časově závislé) modely, které vykazují závislost na čase 

jsou založeny na principu argumentu, který je do nich zaváděn. Na 

zavedeném argumentu jsou závislé funkce (Liden, et al., 1999).

Podle rozmístění pozorovaného objektu v prostoru dělíme modely:

● S rozloženými parametry, jejichž modelovaný objekt je v prostoru 

rozložen 

● S koncentrovanými parametry, kde je modelovaný objekt zasazen do 

myšlených bodů.

12



Do dvou skupin je možné dělit modely i dle dynamiky:

● Spojité modely vystihují objekt, který v čase nabývá hodnot z daného 

časového intervalu. Jedná se o idealizované vnímání objektu se 

spojitým průběhem času.

● Diskrétní modely uvažují vnímání času skokově. Skoky odpovídají 

určitým událostem, které v modelovaném objektu probíhají. Časovou 

osu lze v tomto modelu rozdělit do nespojitých úseků. 

Dělení matematických modelů je možné podle charakteru procesu na:

● Stochastické se označují modely objektů a vlivů, které nejsou předem 

dokonale popsány. Objekty jsou zkoumány a popisovány pomocí 

statistických metod.

● Deterministické modely mají přesný popis všech dějů probíhajících v 

objektu. Stav objektu v daném místě a čase má známé příčiny i 

následky.

Způsob popisu rozděluje modely na: 

● Analytické, jsou takové, kde je možno nalézt přesné řešení v libovolném 

bodě, prostoru a čase.

● Numerické, pro které není možné nalézt přesné řešení analytickými 

metodami. Proto je třeba daný matematický model diskretizovat na 

konečný počet bodů v prostou a čase. Model je tedy řešen pomocí 

numerických algoritmů na počítači. 

Dalším možným rozdělením modelů je do dvou skupin podle charakteru 

modelového systému:

● Abstraktní modely, někdy nazývány jako ideové vyjadřují zákonitosti 

reálného světa a popisují je, forma popisu je však velmi subjektivní. 

Informace z tohoto typu modelu jsou získávány odvozováním (Gestev, 

Gesteva, 2003).

● Druhou skupinu tvoří model fyzický (materiální, realizační) informace 

jsou z něj získávány experimentálně a je tvořen hmotným systémem 

(přirozeným nebo umělým) (Kuneš, a kol., 1989).

Dále můžeme dělit matematické modely na lineární a nelineární. 

Kompartmentové a maticové. Modely dle podobnosti s originálem spadají do 

tří skupin – fyzikální, fyzikálně matematické a matematické (Gestev, Gesteva, 

2003).
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2.3. Typy matematických modelů

V této kapitole bych se ráda zaměřila pouze na typy matematických modelů, 

které souvisí s tématem mé práce a řeší problematiku šíření kontaminantů ve 

vodních tocích a nádržích. Takové modely můžeme schématicky rozdělit 

následovně:

 1. Difúzně-konvektivní modely 

 a) 3-D model - FLESCOT

 b) 2-D model 

• vertikálně-podélný (z-x model) – VERTOX, SERATRA,

• příčně-podélný (y-x model) – WATOX-2, FETRA, COASTOX

 c) 1-D model – RIVTOX, TODAM

 2. Modely kaskády průtočných míchaných reaktorů – WATOX-1, RIVER 

TOXINS

    (Štamberg, 1996; Hannon, Ruth, 1994)

2.3.1. Difúzně-konvektivní modely

2.3.1.1. 3-D model 

Celá skupina difúzně-konvektivních modelů je řešena pomocí 

parciálních diferenciálních rovnic druhého řádu. Pro popis šíření kontaminantů 

ve vodních nádržích a tocích se nejčastěji používá deterministický typ modelu. 

V praxi to znamená, že 3D rozměr má v modelu pouze jeden nebo několik 

členů, nikoli však všechny členy rovnice. Jsou to zpravidla disperzní, 

disperzně-difúzní, konvektivní či advektivní členy. Ostatní členy modelu jsou 

považovány za konstantní v celém modelovaném objektu nebo za funkci času.

Zjednodušená bilanční rovnice, která modeluje šíření kontaminantů ve 

vodních tocích a nádržích má následující tvar:

Cმ
tმ

= D – K – R – λC + P (1)

kde:

C koncentrace kontaminantu ve vodě
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t čas

D disperzní, resp. disperzně-difúzní člen

K konvektivní člen

R popisuje interakci kontaminantu se suspendovanými látkami

P zdrojový člen kontaminantu (záchyt / uvolňování)

λ rozpadová konstanta (pokud se jedná o radionuklid)

Členy D a K mají trojrozměrný charakter a jsou popsány rovnicemi:

D = 
მ
xმ D x

Cმ
xმ  + 

მ
yმ D y

Cმ
yმ  + 

მ
zმ Dz

Cმ
zმ  (2)

K = ux
Cმ
xმ

+ uy
Cმ
yმ

+ uz 
Cმ
zმ

(3)

Interakční člen R, v případě rovnovážné dynamiky sorpce resp. Desorpce, je 

roven:

R = K d . S
Cმ
tმ

(4)

popis členů v rovnicích (2), (3), (4) :

Dx,Dy,Dz tenzory difúzního (disperzního) koeficientu

ux, uy,  uz vektory lineární rychlosti průtoku vody

Kd. rozdělovací koeficient sorpce / desorpce sledovaného 

kontaminantu na suspendované látky

S koncentrace suspendovaných látek ve vodě.

Nejvíce problematická a obtížná je formulace členu P a to především z 

důvodu, že zahrnuje různé typy dějů. Významnost dějů závisí na vlastnostech 

modelovaných objektů, klimatických podmínkách a mnoha dalších faktorech 

(Štamberg, 1996).
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FLESCOT je typem hydrodynamického 3D modelu, který se zabývá 

rozložením turbulentního proudění, teploty, salinity, sedimentů, rozpuštěných i 

pevných kontaminantů a radionuklidů v toku. Použití je možné pro modelování 

v oceánech, pobřežních vodách, estuáriích, ale i v jezerech a řekách (Onishi,  

et al., 1985).

2.3.1.2. 2-D model - vertikálně-podélný (z-x model)

Do skupiny vertikálně podélných modelů patří VERTOX. Tento model 

byl odvozen z modelu trojrozměrného modelu, zkoumajícího šíření znečištění 

v toku. Ze zprůměrovaných rovnic 3D modelu pro celou šíři toku následně 

vznikl 2D vertikálně-podélný model. Byl vyvinut především pro simulaci 

vertikálního pohybu vodních mas v řekách a nádržích, ale používal se též pro 

modelování šíření radionuklidů. VERTOX je schopen modelovat i prudké a 

neočekávané změny v dynamice vodního toku, z tohoto důvodu obsahuje 

rovnici pro opětovný  rozptyl již usazených sedimentů na dně toku. Zahrnuje 

také rovnici pro advekčně - difúzní pohyb suspendovaných sedimentů, 

popisující jejich usazování a erozi. Obsahuje výrazy sloužící k popisu procesů 

adsorbce a desorbce resp. usazování a resuspenze (Zheleznyak, et al., 1992).

Tok vody je modelován pomocí pohybové rovnice (5) a rovnice 

kontinuity (6):

uმ
tმ

= Dx
მ2u

xმ 2 +
მ
zმ

Dz
uმ
zმ

- ux
uმ
xმ

- uz
uმ
zმ

- g
Hმ
xმ

(5)

მ b.u x 

xმ
+ 

მ b.u z

zმ
= 0  (6)

kde:

ux ,uz. rychlosti toku v podélném a vertikálním směru, jejichž hodnoty jsou 

konstantní v ose y. Osa y vede příčně po šířce koryta a její hodnoty jsou 

zprůměrovány.

Dx disperzně-difúzní koeficient podélné turbulentní difúze

Dz disperzně-difúzní koeficient vertikální turbulentní difúze
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b šířka toku

H hydraulická výška (výška vody nad dnovými sedimenty)

V rovnici číslo pět je výraz g
Hმ
xმ

, který zohledňuje příspěvek gravitace k 

toku vody korytem. Rovnice (6) platí za předpokladu, že se jedná o prostředí s 

konstantní hustotou a udává, že v blízkosti dna jsou vektory ux a uz rovny nule, 

u povrchu platí (y=H) kinematická podmínka:

 uz=
Hმ
tმ

+ ux
Hმ
xმ

Rovnice pro transport suspendovaných sedimentů má následující tvar:

sმ
tმ

= Dx
მ2 s

xმ 2 +
მ
zმ D z

sმ
zმ  -  ux

sმ
xმ

-  uz
sმ
zმ

+used
sმ
zმ

(7)

kde:

s koncentrace suspendovaných látek ve vodě v kg/m3

used sedimentační rychlost suspendovaných částic v m/s

Vertikální tok suspendovaných částic skrz volnou vodní hladinu je nulový a pro 

okolí dna platí podmínka:

Dz
sმ
zმ

+used . S = qs - qr

kde: 

qs - qr rozdíl sedimentace a resuspenze (kg.m-2.s-1), platí předpoklad, že 

qs a qr je v celém modelovaném toku konstantní.

Transport rozpuštěných kontaminantů je popsán rovnicí:

Cმ
tმ

= Dx
მ2C

xმ 2 + 
მ
zმ Dz

Cმ
zმ  - ux

Cმ
xმ

-uz
Cმ
zმ

- λ.C

 – a1,2.s(Kd.C – Cs) (8)

kde:

C koncentrace kontaminantu ve vodě

Cs koncentrace kontaminantu v suspendovaných částicích
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Kd rozdělovací koeficient

 λ rozpadová konstanta (pokud je kontaminantem radionuklid)

a1,2 součinitel přestupu hmoty, resp. Kinetický koeficient sorpce / desorpce 

kontaminantu suspendované látky

Okrajové podmínky vychází z toho, že z=H tzn. Koncentrační změna ve 

vertikálním směru je dána pouze složkou rychlosti uz (neuvažujeme vstup 

kontaminantu z okolí toku skrz vodní hladinu). Na dně vrchní vrstvy sedimentu 

podléhají resuspenzi, takže okrajová podmínka přímo souvisí s následujícím 

submodelem.

Transport kontaminantu do dnových sedimentů:

Dz
Cმ
zმ

= ρs(1 – ε).Z.a1,3(Kd.C – Cd) (9)

ρs měrná hmotnost sedimentu

ε porozita účinné vrstvy sedimentu

Z výška účinné vrstvy sedimentu

a1,3 součinitel přestupu hmoty, resp. Kinetický koeficient sorpce / desorpce 

kontaminantu

Cd koncentrace kontaminantu v účinné vrstvě dnového sedimentu

Rovnice 9 předpokládá stacionární difúzní proces, při kterém je koncentrace v 

čase konstantní. Tento předpoklad platí pouze v případě, kdy je účinná vrstva 

sedimentu dostatečně tenká a není potřeba proces transportu simulovat 

rovnicí migrace v porézních vrstvách.

Transport kontaminovaných suspendovaných částic je formulován:

მ s.C s

tმ
= Dx

მ2 s.C s

xმ 2 +
მ
zმ D z

მ  s.C s

zმ  - ux
მ s.C s

xმ
- uz

მ s.C s

zმ

+ used
მ s.C s

zმ
- λ.s.Cs + a1,2.s(Kd.C – Cs) (10)

Okrajová podmínka k poslednímu submodelu je formulována:

Dz
მ s.C s

zმ
+used .s. Cs = Cs . qs  - Cd . qr
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Ze vztahu je zřejmé, že ke koncentračním změnám suspendovaných látek v 

blízkosti dna, dochází změnou množství sedimentovaných a 

resuspendovaných kontaminovaných částic (Štamberg, 1996).

Obecně lze tedy říci že vertikálně-podélný model se skládá z několika 

submodelů, které modelují základní procesy. Procesů je celkem pět a jsou 

popsány šesti výše uvedenými rovnicemi s čísly 5 – 10. Mezi základní procesy 

patří:

● tok vody

● transport suspendovaných sedimentů

● transport kontaminantů rozpuštěných v kapalné fázi a interakce se 

suspendovanými sedimenty

● difúzní tok kontaminantů do hodní kontaminované vrstvy dnových 

sedimentů

● transport kontaminovaných suspendovaných látek

Do skupiny vertikálně-podélných modelů patří také model SERATRA. 

Opět se jedná o dvoudimenzionální typ složený ze submodelů, které popisují 

pět základních procesů. Byl vyvinut v Pacific Northwest Laboratory a může být 

považován za předchůdce VERTOXu (Villars, et al., 1993).

2.3.1.3. 2D model - příčně-podélný (y-x model)

WATOX-2 může být považován za nejvýznamnějšího zástupce příčně-

podélných dvoudimenzionálních modelů. Používá se především pro modely v 

mělkých nádržích, pobřežních oblastech a záplavových územích k simulaci 

šíření polutantů tokem. Rovnice, které jsou v modelu WATOX-2 použity byly 

odvozeny zprůměrováním primitivního 3D modelu. Výška hladiny v tomto 

modelu je tedy považována za konstantní, z toho důvodu je WATOX-2 vhodné 

používat v mělkých vodách, kde jsou koncentrace směrem do hloubky 

nezměněny. Předchůdcem WATOX-2 byl model s názvem FETRA, který byl 

používán převážně k simulaci šíření radionuklidů v pobřežních oblastech. Oba 

modely jsou podobné, avšak WATOX-2 je vhodnější pro model šíření 

suspendovaných sedimentů a je možno do něj zahrnout i efekt vln 
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zapřičiněných větrem. Třetím modelem je COASTROX, který je též velmi 

podobný oběma předcházejícím a zahrnuje i submodel pro zohlednění 

příbřežních proudů vznikajících lámáním vln (Zheleznyak, et al., 1992).

Jeden ze submodelů WATOX-2 je rovnice pro mělké vody: 

Uმ j

tმ
+ Uk

Uმ j

xმ k
+ g

ηმ
xმ k

= - λbUj
∣U∣ + λwWj 

∣W∣ (11)

ηმ
tმ

+
მ hU k 

xმ k
= R (12)

kde:

λb třecí koeficient na dně

λw třecí koeficient větru

Uj rychlost toku zprůměrována pro vertikální směr (kdy v bodě x je j=1 a v 

bodě y j=2) 

Wj síla větru v horizontálním směru

R propady a zdroje vody z volného povrchového odtoku (precipitace a 

evaporace)

Další submodely se specializují na transport suspendovaných 

sedimentů, vlny vznikající větrem, transport rozpuštěných látek a popis křivosti 

dna vodního toku (Zheleznyak, et al., 1992).

2.3.1.4. 1-D model

Jak již z názvu vyplývá jedná se o modely, kde je uvažována pouze 

jedna osa ve směru tekoucí vody. Patří mezi nejjednodušší modely, neboť 

další dvě osy – šířka a výška koryta jsou považovány za konstantní. Použití je 

nejlepší na málo členitých malých vodních tocích, nejčastěji byl jedno-

dimenzionální model použit pro horské bystřiny. Hlavním zástupcem této 

skupiny je RIVTOX, získaný zprůměrováním WATOXu-2 (Montea, et al.,  

2005). 

Rovnice  modelují trasu toku, rozpuštěné i pevné suspendované 
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sedimenty a kontaminanty, transport radionuklidů. RIVTOX je řešen numericky 

a je možné jeho pomocí simulovat tok vody sítí kanálů v relativně velkých 

časových úsecích. Do skupiny 1D modelů patří i další typ s názvem TODAM 

(Humphreys, et al., 1989). 

2.3.2. Modely kaskády průtočných míchaných reaktorů 

Tato skupina modelů je popisována soustavou obyčejných 

diferenciálních rovnic prvého řádu. Základním předpokladem je míchání v 

každém jednotlivém vymezeném úseku řeky nebo vodní nádrže. Pokud tedy 

předpokládáme, že každý úsek je ideálně míchaný, koncentrace i jiné 

parametry toku jsou funkcí času. Konstrukce modelu jehož parametry jsou 

pouze funkcí času je jednodušší a numerický výpočet rychlejší. Modely 

kaskády průtočných míchaných reaktorů ( tzv. Box modely) jsou pro vodní toky 

a nádrže, které korespondují s předpoklady submodelů jednotlivých dílčích 

procesů. Jsou tedy doporučeny především pro velké vodní nádrže a přímé 

vodní toky. Počet úseků se různí dle studií, ale zpravidla nepřekračuje deset, 

přičemž délka každého úseku je maximálně do 1000m (Štamberg, 1996). 

Problematické u box modelu může být získání parametrů 

charakterizujících jednotlivé kompartmenty. Každý z úseků se dá považovat za 

idealizovaný, avšak potřebujeme znát hydrodynamiku, transport a vzájemné 

interakce z nichž jmenujme především usazování a  resuspenzi sedimentů, 

rovnovážné a kinetické parametry, záchyt a uvolňování kontaminantů, 

biologické procesy, klimatické změny, erozi. Důležitými činitely jsou také 

změna nadmořské výšky, tvar koryta vodního toku a geologické složení 

(Florinsky, 2000).

Kompartment, kterým určitá vlastnost do multikompartmentového 

systému vstupuje, je nazýván vstupní kompartment. Analogicky platí, že 

výstupní kompartment je ten, jímž daná vlastnost multikompartmentový systém 

opouští (Pazourek, 1992). Všechny výše jmenované vlastnosti mají ve vodních 

tocích a nádržích silně statistickou povahu. Nelze zanedbat ani fluktuaci v 

průběhu roku, což ovlivňuje spolehlivost predikcí a simulačních výpočtů. Ke 

zpřesnění modelů je třeba verifikace a validace prostřednictvím 

experimentálních dat (Zheleznyak, et al., 1992).

21



Zástupcem box modelů je WATOX-1, jež zahrnuje šest procesů – tok 

vody, hmotnostní změny suspendovaných látek, sedimentace a resuspenze, 

hmotnostní změny kontaminantu rozpuštěného ve vodě a jeho interakci se 

suspendovanými látkami a dnovými sedimenty, hmotnostní změny 

kontaminantu v suspendovaných látkách a dnových sedimentech. Postupně si 

probereme jednotlivé rovnice, z nichž první je tok vody i-tým úsekem (boxem, 

reaktorem) :

dV i

dt
= Qi-1 – Qi + Ri + QƩ ti  – Qwi (13)

kde:

Vi objem vody v i-tém boxu

Qi-1 přítok vody z boxu i-1, m3.s-1

Qi odtok vody z i-tého boxu, m3.s-1 

Ri přírůstek / úbytek vody v i-tém boxu daný rozdílem srážek a výparu, 

m3.s-1 

QƩ ti suma přítoků do i-tého boxu, m3.s-1 

Qwi odběry vody z i-tého boxu, m3.s-1 

Bilance suspendovaných látek:

d V i .S i

dt
=  Qi-1 . Si-1 – Qi . Si + (QƩ ti . Sti) – Qwi . Si + qbi – qsi + Rhi (14)

kde: 

Si , Si – 1 koncentrace suspendovaných látek v i-tém resp. v boxu i-1, 

kg.m-3

Sti koncentrace suspendovaných látek v přítocích, kg.m-3

qbi rychlost resuspenze dnových sedimentů v i-tém boxu, kg.s-1

qsi rychlost sedimentace v i-tém boxu,  kg.s-1

Rhi přírůstek suspendovaných látek v i-tém boxu erozí břehů,  kg.s-1

Další rovnicí je bilance dnových sedimentů:
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dM bi

dt
= qsi – qbi  ,  Mbi = ρs (1 – ε).Z.Fi (15)

kde:

Mbi hmotnost účinné vrstvy dnových sedimentů v i-tém boxu, kg

Z výška účinné vrstvy dnovýh sedimentů podléhající resuspenzi, m

Fi plocha dna boxu, m2

ρs měrná hmotnost dnových sedimentů, kg.m-3

ε porozita účinné vrstvy dnových sedimentů, m-3.m-3

Následující tři rovnice popisují chování kontaminantu v tekoucí vodě (16), 

suspendovaných látkách (17) a účinné vrstvě dnových sedimentů (18).

d V i .C i

dt
=  Qi-1 . Ci-1 – Qi .Ci + (QƩ ti .Cti) – Qwi.Ci -  a1,2(Kd.Ci – Csi) 

 - a1,3(Kd.Ci – Cbi) -  λ.Vi.Ci (16)

d V i .S i .Csi

dt
=  Qi-1.Si-1.Cs (i-1) – Qi.Si.Csi +  Ʃ(Qti.Sti .Ctsi) – Qwi.Si.Csi  

+ Rhi.Chi + Cbi.qbi – Csi.qsi - a1,2(Kd.Ci – Csi) -  λ.Vi.Si.Csi (17)

d M bi .C bi

dt
= Csi.qsi  - Cbi.qbi -  λ. Mbi .Ci + a1,3(Kd.Ci – Cbi) (18)

kde:

Ci, Ci – 1 koncentrace kontaminantu v i-tém a v i-1tém boxu, 

mol.m-3

Csi koncentrace v suspendovaných látkách, mol.kg-1

Cti koncentrace kontaminantu ve vodách přítoků, mol.m-3 

Cbi koncentrace ve dnových sedimentech, mol.kg-1

Ctsi koncentrace kontaminantu v suspendovaných látkách 

obsažených ve vodách přítoků, mol.kg-1

Chi koncentrace kontaminantu v suspendovaných látkách 

vzniklých erozí břehů, mol.kg-1

a1,2 součinitel přestupu hmoty, resp. kinetický koeficient 
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sorpce / desorpce kontaminantu v systému voda –

suspendované látky, kg.s-1  

a1,3 součinitel přestupu hmoty, resp. kinetický koeficient 

sorpce / desorpce kontaminantu v systému voda – dnový 

sediment, kg.s-1  

Kd rozdělovací koeficient, kg.m-3 

Z rovnic 16, 17 a 18 vyplývá, že hodnoty kinetických koeficientů a 

rozdělovacího poměru jsou v celém modelovaném systému 

konstantní. 

Charakteristický algoritmus kompartmentových míchaných 

modelů je v tom, že výsledky získané pro i-tý reaktor jsou vstupními 

daty pro následující úsek (i + 1) (Štamberg, 1996). 

Dalším typem kompartmentového modelu je RIVER TOXINS, z 

něhož jsem vycházela při tvoření modelu použitého v předkládané 

diplomové práci. Popisuje situaci, kdy je kontaminant vpuštěn do 

vodního toku najednou v jednom bodě vodního toku. Následně 

sleduje měnící se koncentraci kontaminantu v dalších 

kompartmentech vodního toku v čase. Nezávislými proměnnými je 

vzdálenost a čas.

Diferenciální rovnice prvého řádu pro model RIVER TOXIN má 

tvar:

dX i

dt
= Fi - Fi +1 (19)

kde:

Xi objem kontaminantu v i-tém kompartmentu, m3

Fi průtok kontaminantu v i-tém kompartmentu, m3.s-1

Fi +1 průtok kontaminantu v i + 1 kompartmentu, m3.s-1

Průtok Fi vypočítáme:

Fi = 
X i

T i

(20)
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Ti čas celkové výměny vody v i-tém kompartmentu, s

Ti  = 
V i

Qi

(21)

kde:

Vi objem vody v i-tém kompartmentu, m3

Qi průtok vody i-tým kompartmentem, m3.s-1 

Dosazením rovnice 21 do vztahu 20 získáme vztah:

Fi = 
X i .Q i

V i

(22)

Model předpokládá přímou úměrnost mezi 
V i

Qi

 a 
X i

F i

.

Koncentrace kontaminantu (udávána v %), která vstupuje do modelu 

v určitém bodě vodního toku, má tvar:

Ci = 
X i

V i

  (23)

Pokud máme k dispozici i informace o biologickém odbourávání 

kontaminantu, je možné je také do modelu zahrnout (Hannon, Ruth, 

1994; upraveno dle Tlapáková, 1999).

3 Geografické informační systémy (GIS)

3.1. Definice GIS

Pokud si název Geografické informační systémy rozebereme po 

jednotlivých slovech získáme jednu z definic GIS. Geografie je v encyklopedii 

Britannica označena jako věda zabývající se popisem a analýzou prostorových 

vztahů mezi jevy, vyskytujícími se na Zemském povrchu. Informační systém je 

definována podle Clause a Schivilla, 1991 následovně: „ Informační systém je 

soubor hardware a software na získávání , uchovávání, spojování a 

vyhodnocování informací. Informační systém se skládá ze zařízení na 
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zpracování dat, systému báze dat a vyhodnocovacího programu.“  Souhrnně je 

GIS informační systém, který pracuje s prostorovými daty. V praxi je využíván 

nejen geografií, ale i ostatními geovědami. Vzhledem k tomu, že je definice 

GIS v každém pramenu odlišná uvedu několik příkladů. 

● U.S. Geological Survey: „GIS je počítačový systém schopný pořizovat, 

třídit, zacházet a zobrazovat dané geografické informace“ 

● ESRI: „GIS je organizovaný soubor počítačového hardware, software a 

geografických údajů navržený pro efektivní získávání, ukládání, 

upravování, obhospodařování, analyzování a zobrazování všech forem 

geografických informací. “

Mimo věd o Zemi ( např. geoinformatika, geografie, geodézie, 

kartografie, dálkový průzkum Země, fotogrammetrie), které byly již výše 

zmíněny jako hlavní uživatelé GIS zasahuje i obor informatika (databáze, 

grafika, sítě), matematika (geometrie, statistika, matematické modelování a 

numerika) a obory aplikované (meteorologie, biologie, hydrologie, ekologie). 

GIS je tvořen spojením čtyř částí – počítačově podporovaného kreslení 

(CAD), počítačově podporovaného modelování (CAM), databázovýmy systémy 

(DB) a dálkovým průzkumem (RS) (Břehovský, et al., 2003).

3.2. Historie

Technologie GIS se rozvíjela v 60.letech, kdy začala vznikat potřeba ukládat a 

zacházet s informacemi, které byly získávány z letadel nebo vesmíru. Pojem 

GIS poprvé použil Tomlinsen v roce 1963 a označil jím počítačové technologie 

pracující s daty. Společně s GIS se v těchto dobách rozvíjel i systém GPS 

(Global Positioning System) a další systémy zjišťující okamžitou lokalizaci. Až 

do konce devadesátých let byl rozvoj GPS a GIS otevřený, běžně dostupný, po 

té následuje komercionalizace. Společnost ESRI společně se zdravotnickým 

centrem univerzity Loma Linda sestavila jeden z prvních projektů tzv. 

Advanced emergency GIS, který se zabýval určováním mapováním 

záchranných jednotek (helikoptér, ambulancí), monitoroval dopravní nehody, 

požáry a další události, kde bylo zapotřebí integrovaného záchranného 

systému (Goodchild, 2009).

V současnosti se nejvíce rozvíjí metoda RFID, tedy radio-frekvenční 
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identifikace. Ta má použití v logistice dopravy zboží z výrobny, přes sklady až k 

zákazníkovi. Stejně tak se využívá k nalézání zaběhnutého skotu.

 

Mezi hlavní aspekty, které se budou rozvíjet v budoucnu autor řadí například 

4D model (jehož čtvrtým rozměrem je čas) Země, který je v GIS dokonale 

popsán podmínkami, fenomény a dynamikou Země (Goodchild, 2009).

3.3. Datové modely v GIS

Informace obsaženy v mapě je možno rozdělit do tří skupin – prostorové 

(tvar, pozice, vztah k ostatním objektům), popisné tzv. atributové (udávají další 

vlastnosti zobrazeného objektu) a časové (datum poslední změny apod.) 

(Břehovský, et al., 2003). 

3.3.1. Analogová prostorová data 

Analogový popis prostorových dat je zajišťován pomocí bodů, linií a 

plochy. Bod je vhodný pro reprezentaci velmi malých a bezrozměrných objektů, 

pro které není vhodné použít linii nebo plochu. Linie se užívá pro objekty u 

nichž lze změřit délku, mají tedy jeden rozměr. Jedná se například o řeky, 

silnice, potrubí aj. Dvoudimenzionální objekty jsou na mapě zobrazovány 

pomocí plochy (Burrough, McDonnell, 1998).
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3.3.2. Digitální prostorová data

Digitální prostorová data je možné zobrazovat pomocí dat vektorových 

či rastrových. 

Vektorové zobrazení popisuje jednotlivé geografické objekty pomocí 

základních prvků, kterými jsou bod, linie, řetězec linií, plocha, povrch a objem. 

K nadefinování prostorových vztahů mezi jednotlivými objekty se používá 

topologie. Mezi základními topologické koncepty  patří konektivita (dvě linie 

jsou napojeny uzlem), definice určitého polygonu a sousednost (hraniční linie 

nesou informace o objektech po stranách).

Rastrová prezentace se zabývá daným prostorem jako celkem. Základní 

jednotkou je buňka, která obsahuje určité hodnoty a je zasazena do mozaiky. 

Mozaiky mohou být čtvercové, trojúhelníkové nebo hexagonální.  Buňky 

dělíme na pravidelné, které jsou jednodušší pro ukládání a zpracování údajů a 

nepravidelné. Zpracování nepravidelných buněk je náročnější, ale lépe 

reprezentují určitou lokalitu (Burrough, McDonnell, 1998).

Podle struktury vkládaných dat, následné manipulace s nimi a 

přístupových cest je vhodné volit vyhovující typ modelu tak, aby bylo možné 

data dobře reprezentovat a hodnotit. K lepší prezentaci slouží různé typy 

zobrazení. Jedná se o geometrické zobrazení, náhled na překrývající se 

jednotlivé vrstvy a zobrazení založeno na dané vlastnosti. Geometricky se 

informace v mapě zobrazují pomocí bodů, linií, polygonů a vektorů (Roberts,  

1991).

3.4. Sestavení projektu GIS

Při sestavování projektu je nejprve nutné stanovit si přesné cíle, 

následuje budování databáze. Dalším krokem je slučování údajů a analýza 

dat. Na závěr je nutno zjištěné výsledky diskutovat, prezentovat a zhodnotit 

(Gustavsson, et al., 2008).

Schéma struktury GIS:
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Přejato z: (Tlapáková, 1999)

Po stanovení cílů projektu je třeba nejprve přistoupit k vytváření 

databáze. Prvním krokem je vytvoření obsahu databáze (DSM), který vychází 

z konkrétního typu analýzy a vytvářených map. Samotná databáze je tvořena 

ve třech krocích:

1. vytyčení geografických prvků, atributů a vrstev

2. definování parametrů každého atributu 

3. zabezpečení registrace souřadnic

Jednotlivé datové vrstvy je možno organizovat tématicky nebo podle typů 

objektů. Kompletní databáze je nutným předpokladem pro fázi následující 

– analytickou.  V GIS je možné provádět analýzu dat na základě jejich polohy, 

což jiné DMS neumožňují. Podmínkou analýzy je také přesné definování cílů a 

kritérií.

Poslední fází je prezentace výsledků analýz pro níž lze použít velké 

množství map, tabulek, textů, grafů a diagramů GIS (Tlapáková, 1991).
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3.5. Specifika modelování v GIS

3.5.1. Dělení matematických modelů

Matematické modely mají dvě základní hlediska:

1. Jakým způsobem daný model popisuje reálný stav? Dle způsobu 

řadíme modely do čtyř kategorií.  

● Modely logické vychází z jednoduchých pravidel logiky.

● Empirické modely obsahují vztahy mezi proměnnými. Nutnou 

podmínkou je dostatečné množství vstupních dat

● Fyzikálně deterministické jsou popsány na základě 

matematických rovnic a jsme dokonale seznámeni s řešeným 

problémem. 

● Fyzikálně stochastické modely mají ve výsledcích zahrnuty i vlivy 

náhodné, nedokonale známé.

2. Do jak velkého prostoru a časového úseku je model vsazen? V této 

skupině jsou zařazeny modely lokální a globální (Burrough, McDonnell,  

1998).

3.5.2. Fáze vývoje modelu

Model je třeba nejprve přesně navrhnout a formulovat. Následuje 

kalibrace modelu, kdy se přiřazují hodnoty koeficientů. U modelů, které mají 

reagovat i na slabé výkyvy či změny podmínek se do procesu řadí analýza 

citlivosti modelu na změnu parametrů, koeficientů a vstupních dat (Šobra, 

2004). Posledním krokem je validace tento proces lze definovat jako testování 

modelu pro podmínky lišící se od podmínek původně zadaných (Štamberg, 

1996).
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3.5.3. Propojení modelu s GIS

Pokud potřebujeme v GIS vytvořit model máme dvě možnosti jak toho 

dosáhnou. První z nich je přímé vytvoření v GIS. Druhou, zpravidla vhodnější 

možností je modelování provádět ve vhodnějším programu a do GIS následně 

přesunout výsledky. Každá z variant má své klady i zápory. Tvoření modelu 

přímo v GIS se používá u jednodušších případů, které lze provádět v rámci 

jedné databáze. Zvolíme-li tuto cestu nevyhnutelně budeme muset přistoupit 

ke zjednodušování modelu. Pokud model tvoříme mimo GIS je obtížné 

následně data do GIS konvertovat. Avšak model může být složitější, 

komplexnější, se specifickými nároky a na bázi programovacího jazyka (Šobra, 

2004).

3.5.4. Faktory ovlivňující kvalitu dat

Jedním z problémů ovlivňující výstupy z modelů je kvalita dat. Proto 

bych na tomto místě zmínila několik základních faktorů ovlivňujících kvalitu:

1. Vzhledem k tomu, že kvalita vzorku se v prostoru a čase mění je třeba 

správně volit odběrové místo.

2. Pozornost je nutno věnovat hustotě odběrů a časovému rozpětí mezi 

jednotlivými odběry vzorku.

3. Zamyslet se musíme i nad zkoumanou veličinou, která může být 

diskrétní nebo spojité povahy.

4. Důležitá je zvolená metoda měření a analýzy vzorku.

5. Důraz by měl být kladen i na numerickou přesnost při vkládání, 

uchovávání a zapracování dat v počítači (Šobra, 2004).

3.6. Přehled softwarových produktů GIS

V současné době je k dispozici obrovské množství typů softwarových 

systémů GIS, které mají různou funkčnost. Je to z důvodu širokého spektra 

využití GIS, tedy podle toho k čemu systém využíváme je dobré vybrat typ 
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softwaru. Na tomto místě bych se ráda zaměřila na produkty společnosti ESRI, 

která je jedním z největších producentů GIS softwaru.

Mezi nejzákladnější patří produkty ArcInfo, ArcEditor,  ArcView. Dále 

existují rozšiřovací softwary ArcGIS extensions (například ArcGIS Spatial 

Analyst, ArcGIS 3D Analyst, ArcGIS Geostatistical Analyst, ArcGIS Network 

Analyst, ArcGIS Publisher,  ArcGIS Schematics a další ).

● ArcInfo – nejkomplexnější systém s největším počtem funkcí. Osahuje 

ArcToolbox, která umožňuje pokročilé zpracování prostorových dat. 

Umožňuje správu, analýzu, zpracování a konverzi dat. 

● ArcEditor - pracovní nástroj pro automatizaci a shromažďování GIS dat 

určenou pro tvorbu a správu dat ve formátu geodatabáze, shapefile a 

dalších.

● ArcView – nástroj pro tvorbu map a získávání informací z map pomocí 

mapových analýz. Jeho součástí je mimo jiné i ArcCatalog a ArcMap.

● ArcGIS Server – obsahuje řadu připravených aplikací a služeb pro 

koncové uživatele GIS. Slouží k prohlížení, dotazování geografických 

dat, analýze, editaci a správě dat. 

● ArcIMS – internetový mapový server, který slouží pro zpřístupnění map, 

dat a metadat na webu. Je řazen mezi rozšiřující software ArcGIS 

Serveru (Internet 3).

● ArcHydro – jeden z novějších softwarových produktů GIS, který se 

specializuje na vodní toky a vodní zdroje. Modeluje tok vody ať už ve 

vodních korytech nebo malé potůčky vznikající srážkami (Internet 8). 

4 MATLAB

Během vypracovávání mé diplomové práce jsem mimo GIS hojně 

využívala i program MATLAB. Což je program sloužící k numerickému řešení 

vědeckotechnických výpočtů, modelování, návrhu algoritmů, analýzu a 

prezentaci dat, paralelních výpočtů a dalších úkolů. V průběhu let se MATLAB 

stal celosvětovým integrovaným prostředím pro oblast vědy, výzkumu, 

průmyslu a vzdělávání (Internet 5). 
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Mezi hlavní výhody MATLAB patří například rychlé výpočetní jádro, 

jehož nejpodstatnější součástí jsou algoritmy pro operce s maticemi a 

komplexními čísly. Základní okno Command window umožňuje provádět běžné 

matemetické operace a nejjednodušeji funguje jako kalkulačka. Zároveň 

dokáže ihned vyhodnocovat naprogramované příkazy (Karban, 2006). 

Výsledky je možno graficky znázorňovat a prezentovat pomocí různých 

druhů grafů v 2D a  3D zobrazení. Grafy je možné editovat při vytváření i 

následně po vykreslení, přidávat grafické efekty a popisy  (Sen, Shaykhian, 

2009).  

Programovací jazyk MATLAB má celou řadu základních příkazů, ale 

zároveň umožňuje vyvíjet i složité aplikace. V MATLAB je možné použít i 

programovací jazyk Java, se kterým je MATLAB v těsné interakci. Užitečné 

jsou i takzvané toolboxy, které slouží jako knihovna předzpracovaných funkcí. 

Funkce je následně možné měnit a rozšiřovat (Internet 5).

MATLAB je nejvíce používán v aplikované matematice, automatickém 

řízení a regulaci, zpracování signálu a komunikaci, zpracování obrazu, měření 

a testování, výpočetní biologii, finančním modelování a analýze, modelování 

fyzikálních soustav (Internet 5).

5 Modelování šíření dusičnanu pomocí GIS a 
MATLAB

5.1. Dusičnany ve vodním toku – vstupy, výstupy, reakce

Jak již bylo výše zmíněno, pokud modelujeme určité území je třeba 

zahrnout do modelu co nejvíce informací o něm. Dobré je mít i představu o 

tom, jak se modelovaná látka ve vodě chová, jak se do vodního toku dostává a 

jakým způsobem probíhá její odbourávání. 

Společně s uhlíkem, vodíkem a kyslíkem je dusík hlavním biogenním 

prvkem. Ve velmi stabilní molekule N2 je hlavní složkou atmosféry. Až na 

několik výjimek organismy nejsou schopny přijímat atmosférický dusík. 

Získávají ho tedy ve formě anorganické (amoniak, dusičnany, dusitany) nebo 

organické (močovina, proteiny, nukleové kyseliny). V biologických procesech je 
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nejčastěji jako dusičnan, u planktonních řas ve formě amoniakální. Sloučeniny 

dusíku jsou vznikají nejvíce biologickými procesy, jimiž je fixováno cca 1,4 -7 

kg.ha-1.rok-1 NO3. Vznik sloučenin dusíku může být také zapřičiněn 

elektochemickými nebo fotochemickými procesy (Lellák, Kubíček, 1992).

Základní reakce mezi molekulárním dusíkem, dusičnany, dusitany, 

amonnými ionty jsou schématicky znázorněny v následujícím obrázku.

Obr.1: Schéma koloběhu dusíku ve vodní stratifikované nádrži

       

  (Zdroj: Lellák, Kubíček, 1992)

Vstup a úbytek dusičnanů ve vodním toku či nádrži je zapřičiněn mnoha 

faktory a procesy. Množství dusičnanu, který je ve vodním toku obsažen 

ovlivňuje například používání dusíkatých hnojiv, eroze, odtok povrchové vody 
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do toku a množství srážek, morfologie krajiny, průmyslová činnost v okolí 

vodního toku, zadržování dusičnanu vegetací, denitrifikační a nitrifikační 

reakce, uvolňování a ukládání sloučenin do sedimentu (Krysanova, et al.,  

2000).

5.2. Sestavení modelu šíření dusičnanů ve vodním toku

Nejvhodnější začátek pro sestavení modelu šíření dusičnanů je rozdělit 

příslušný vodní tok na kompartmenty. Rozdělování na jednotlivé části probíhá 

dle známých bodových a nebodových zdrojů dusičnanů v povodí a vodním 

toku. Zohledňují se též dílčí povodí a místa vtoku přítoků do sledovaného 

recipientu. Každá část toku nese vlastní parametry procesů, které v ní 

probíhají. Popisuje přibývání i úbytky sledované látky tak, aby se co nejvíce 

podobaly realitě. Zároveň je ovlivněna kompartmentem předchozím a sama 

ovlivňuje část následující. Pro lepší ilustraci kompartmentů a faktorů 

ovlivňujících množství dusičnanů ve vodním toku poslouží následující schéma 

(Matějíček, et al., 2003). 
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Obr 2.: Schéma toku, usazování a transformace dusičnanů v jednotlivých 

kompartmentech

(Zdroj: Matějíček, et al., 2003)

Na obrázku jsou znázorněny tři části modelovaného vodního toku 

(section i-1, section i, section i+1). Zkratka (cv)i resp. i-1 resp. i+1 znamená 

koncentraci NO3
- v objemu v kompartmentu i resp. i-1 resp. i+1. Množství 

dusičnanů vstupující v dané části je označeno (cv)ik. Ve schématu je odlišeno 

zda se jedná o dusičnan z bodového zdroje fPi nebo nebodového fNPi. Schéma 

zahrnuje vstup dusičnanu z atmosférické depozice (fATMi) a interakce dusičnanu 

s biotickou a abiotickou složkou (fDi) (Matějíček, et al., 2003).

K kalibraci, validaci a verifikaci každého modelu je třeba získat reálná 

vstupní data o daném vodním toku. Je samozřejmé, že čím déle vodní tok 

sledujeme, provádíme odběry a rozbory vody, tím více je i následně vzniklý 

model přesnější (Benešová, et al., 2001).

Vlastní model je sestaven z několika rovnic, každá z nich popisuje dílčí 

problematiku šíření dusičnanů v jednotlivých kompartmentech resp. celém 

vodním toku. Akumulace dusičnanů v jedné z částí je popsána diferenciální 
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rovnicí:

d cv i
dt

= fi-1 + ∑
k=1

m

f ik  - (cv)i

q i

vi
+ fPi + fNPi + fATMi – kDi TD i vAi ci (24)

kde:

f proměnné různých toků dusičnanů, kg.s-1

fi-1 přítok dusičnanů z předcházející části, kg.s-1

(cv)i koncentrace dusičnanů v i-tém kompartmentu, kg

qi okamžitý průtok v i-tém kompartmentu, m3.s-1

vi objem v i-tém kompartmentu, m3

(cv)i

q i

v i
odtok dusičnanů do následujícího kompartmentu

fPi bodové zdroje dusičnanů, kg.s-1

fNPi nebodové zdroje dusičnanů, kg.s-1

fATMi vstup z atmosférické depozice, kg.s-1

kDi denitrifikační parametr

TD i teplota při procesu denitrifikace, °C

 vAi množství dusičnanů přijímané vegetací, m3

ci okamžitá koncentrace dusičnanů, kg.m-3

V segmentu, jež neobsahuje žádný rezervoár dochází k menšímu 

míchání a též doba zdržení je malá. Taková část je popsána rovnicí obdobnou, 

jakou je rovnice 24. Avšak značení veličin je prováděno velkými písmeny 

namísto malých. Parametr  vAi je nahrazen parametrem AAi, který popisuje 

takzvanou aktivní zónu, která se nachází u dna toku a probíhá zde nejvíce 

transformačních procesů dusičnanů, jako jsou mineralizace, denitrifikace a 

sedimentace (Matějíček, et al., 2003).

Další rovnice odhaduje množství dusičnanových iontů ukládaných do 

půdy a vstupy z nebodových zdrojů. 
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d CV i
B

dt
= FB

AGRi + FB
ATMi  - fS

NPi - F 
L

NPi – KB
TDiTB

DiKB
RDiRB

DiKB
NDViAB

iCB
i

(25)

kde:

FB
AGRi množství dusičnanů ze zemědělské činnosti, kg.s-1

FB
ATMi množství dusičnanů z atmosféry, kg.s-1

fS
NPi resp. F 

L
NPi úbytek dusičnanů v toku resp. Rezervoáru, kg.m-3

TB
D i teplota při procesu denitrifikace, °C

RB
Di vlhkost půdy, mm

KB
NDVi množství vegetace

KB
RDi denitrifikační parametr popisující vliv srážek

KB
TDi denitrifikační parametr popisující vliv teploty

Ab
i plocha i-tého kompartmentu, km2

Cb
i odhad množství dusičnanu obsaženého v půdě v i-tém 

kompartmentu, kg.m-3 

(Matějíček, et al., 2003).

Do výše uvedených rovnic se následně dosazují konkrétní hodnoty, což 

patří k jednomu z nejobtížnějších úkolů v modelování. Určit jaké množství 

dusičnanů přichází resp. odchází z jakého zdroje resp. reakce je velmi obtížné, 

především z toho důvodu, že cyklus dusíku je velmi složitý a navíc je neustále 

měněn dle podmínek prostředí. Na problematiku dosazení konkrétních hodnot 

do modelu byla vypracována celá řada studií. 

Jedna ze studií modelující pomocí  modelu zaměřeného na živiny v 

zemědělství  srovnává problematiku reálných výsledků získaných měřením a 

výsledků modelu po dobu čtyř let. Apeluje na fakt, že čím více máme reálně 

naměřených dat, tím lépe se dají výsledky modelu přiblížit realitě. V posledním 

roce je na grafickém srovnání vidět téměř úplná shoda výsledků získaných 

měřením a modelem (Marinova, et al., 2005). 

Pokud se modelování dusičnanů užívá na velké vodní masy, ať už 
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jezera, přehrady nebo velké řeky, je třeba zahrnout i informace o velikosti 

vodního sloupce. Model je pak dobré rozdělit horizontálně, ale i vertikálně. 

Citovaná studie vertikálně rozděluje vodní sloupec na tři úrovně a řeší je 

zvlášť, podle toho jaké procesy v nich probíhají. Použitý model je velmi složitý, 

neboť zahrnuje velký počet možných ovlivnění koloběhu dusíku (Krysanova, et  

al., 1998).

Další otázkou na kterou se hledá odpověď pomocí matematického 

modelování je přeměna a transport jednotlivých forem dusíku. Studie, která se 

zabývá tímto rozdělením se specializuje na zdroje dusíku z hnojiva, 

atmosférické depozice, zbytků vegetace a trusu hospodářských zvířat. Pomocí 

3D modelu popisuje transformaci mezi jednotlivými formami dusíku v prostoru 

a čase (Birkinshaw, Ewen, 2000).

Některé modely jsou naopak zaměřeny velmi specificky a specializují se 

pouze na jedeno odvětví. Například jeden z článků se zabývá modelováním 

dusičnanů v zemědělství. Řeší různé typy plodin, množství hnojiva, které 

potřebují k růstu a výnosy. Dále porovnává splach dusičnanů z pole do 

přilehlých vodních toků v několika letech dle množství srážek (Kyllmar, et al.,  

2005).

Množství živin v jezerech a přehradách modeluje jedna ze studií pomocí 

hydrologického modelu Lascam. Bere v potaz celou řadu procesů, které 

ovlivňují koloběh amoniakálního, dusičnanového dusíku a fosforu na něž se 

zaměřuje. Mezi tyto procesy je řazena mineralizace, sorpce, vyluhování, 

fixace, eroze, povrchový a podpovrchový odtok, vypařování, nitrifikace, 

denitrifikace, zadržení rostlinami a ztráty sklizní, usazování. Studie opět 

porovnává data naměřená experimentálně a výsledky modelu (Viney, et al., 

2000).
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6 Vymezení zájmového území

6.1. Popis lokality

Karlický potok se v celé délce nachází na území CHKO Český kras. 

Využívání území člověkem má na lokalitu Českého krasu nesporně největší 

vliv, vedle čištění odpadních vod, které se týká bezprostředně Karlického potka 

mám na mysli především těžbu, zemědělství a lesnictví. Mezi přírodní faktory 

patří geologické podloží, fauna a flóra, proto se v následujících odstavcích 

zaměřím na stručný popis Českého krasu.

6.2. Lesy

V CHKO Český kras je zahrnuto 4896 ha lesů, které zabírají cca 40% 

celkové plochy Českého krasu. Listnaté stromy v lokalitě převažují (69%), 

nejrozšířenější jsou lesní typy  dubový, dubobukový, bukodubový a borový. 

Jehličnany nejhojněji zastupuje smrk (13%) , borovice lesní se vyskytuje z 8%, 

třetí nejčastější jehličnan je borovice černá (5,5%).  Z listnáčů je v Českém 

krasu nejčetnější dub (37%), habr (15%) a buk (5,6%). Lesní hospodaření se 

zaměřuje na změnu druhové skladby lesa ve prospěch listnatých stromů, 

zároveň se snaží chránit původní populace dřevin (dub pýřitý). 

Lesy CHKO Český kras spadají do skupiny lesů ochranných a lesů 

zvláštního určení. Při pěstební činnosti se nepoužívají chemické látky a k 

ochraně lesů se bodově využívá repelentních přípravků. Zdravotní stav lesů 

však není příliš uspokojivý, jako důvod se uvádí imise z průmyslu, hnilobné a 

houbové choroby, narušen vodního režimu, nadměrné rekreační využívání a 

riziko přemnožování lýkožroutových brouků, kůrovců a listožravého hmyzu 

(Internet 1).

6.3. Zemědělská činnost

V CHKO Český kras je 6413 ha zemědělské půdy, což je 49.95% 

celkové plochy. Orná půda zaujímá 4988 ha (78%), 739 ha pastviny, 286 ha 

zahrady, 242 ha luka, 148 ha sady a 10 ha vinice. V budoucnu je nutno aby se 
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zornění půdy snížit ze 78% na 50% a vyvarovat se používání těžké techniky při 

obdělávání polí (Pondělíček, M., a kol., 2002). 

Pěstují se zde nejvíce obiloviny (45-55% orné půdy), víceleté pícniny 

(13-17%), kukuřice (10-14%), olejniny (8-12%), jednoleté pícniny (6-9%), 

cukrovka (3-5%) a luskoviny (1-2%). Na pěstování se neprojevilo zastavení 

používání draselných a fosforečných průmyslových hnojiv. Vlivem menšího 

používání hnojiv dusičnanových se výnosy snížily především u kukuřice a 

obilnin.

Poklesl stav hospodářských zvířat a  tedy i produkce chlévského hnoje. 

Dřívější meliorační úpravy byly nahrazeny trubní drenáží a nové meliorační 

úpravy nejsou na území CHKO prováděny (Internet 1).

6.4. Těžba v CHKO Český kras

Na území CHKO se nachází 9 schválených dobývacích lokalit o rozloze 

752 ha, což je 7% celkové plochy Českého krasu. Těžba je zaměřena 

především na ložiska vysokoprocentního vápence. V lokalitě Bykoš jsou 

dobývány jílové a vápnité břidlice, v Červeném lomu mramor a v okolí 

Oujezdce je těžen růžový vápenec a  dekorační kámen. V těžební oblasti je 

CHKO Český kras typickou ukázkou střetu hospodářských a krajinářských 

zájmů (Internet 1).

6.5. Horninové složení

Jak již název Chráněné krajinné oblasti napovídá jedná se o vápencové 

území. Je zde mnoho projevů rozpouštění vápence. Na povrchu se jedná o 

závrty (trychtýřovité nebo mísovité prohlubně) a škrapy (nepravidelně 

koordinované vápencové kameny). Jeskyně a propasti, které k Českému krasu 

neodmyslitelně patří, vznikají systémem puklin, kterými se do skalního masívu 

vsakuje voda a postupně je rozšiřuje. V současnosti se na území Českého 

krasu nalézá 400 jeskyní o celkové délce cca 15km.

Mezi Prahou a Berounem leží oválná Pražská pánev, jež je považována 

za základ  Českého krasu. Pražská pánev je postupně plněna usazenými 

horninami, jejich stáří směrem do středu pánve klesá. Typické jsou vrstvy 
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břidlic, vápence nebo vulkanických hornin. Horskými tlaky vznikla síť zlomů, 

podél kterých se jednotlivé bloky zanořily nebo vystoupily. Výsledkem těchto 

pohybů je velká pestrost hornin, která se každých několik metrů mění. 

Nehomogenita podloží se odráží také v pestré morfologii krajiny, vedle sebe tu 

žijí různé druhy rostlin na různém geologickém podloží (Pondělíček, a kol.,  

2002). 

6.7. Flóra a vegetace

 Květena Českého krasu je výrazně ovlivněna druhy alpskými a 

karpatskými. Složení vegetace je metr od metru odlišné díky rozdílné expozici 

svahu, vlhkosti a světelným podmínkám. V lokalitě Českého krasu lze nalézt 

několik glaciálních reliktů například vzácný druh devaterníček šedý (Rhodax 

canus),   penízek horský (Thlasipi montanum), a ostřice nízká (Carex humilis), 

jejíž  výskyt je ovlivněn množstvím vápníku a hořčíku v půdách (Špryňar,  

Schlägelová, 2005).

Mezi chráněné druhy českého krasu patří koniklec luční (Pulsatila 

pratensis), hlaváček jarní (Adonis vernalis), včelník rakouský (Dracocephalum 

austriacum). Nesmíme opomenout ani ani houby, 340 druhů mechorostů a 270 

druhů lišejníků, které se v Českém krasu nacházejí (Pondělíček, a kol., 2002).

6.8. Fauna

Vzácným a ohroženým druhem bezobratlých je ploskoroh pestrý 

(Libelloides macaronius), který má jednu z nejpočetnějších populací v ČR 

právě v  Českém krasu. Vápencové území je hojné také na slimáky a šneky, 

mezi druhy vázané výhradně na kras patří ovsenka skalní (Chondrina 

avenacea) a kuželovka skalní (Pyramidula pusilla). Z nejtypičtějších 

obojživelníků a plazů Českého krasu můžeme jmenovat ještěrku zelenou 

(Lacetra viridis), čolka velkého (Triturus cristatus), užovku hladnou a 

podplamatou (Natrix tessellata, Coronella austriaca). Mezi vzácné ptactvo 

Českého krasu patří kavka(Corvus monedula), výr (Bubo bubo), zedníček 

skalní (Tichodroma muraria), včelojed lesní (Pernis apivorus) a krutihlav (Jynx 

torquilla). Významnou skupinou savců jsou netopýři, kterých v Krasu žije 18 z 
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21 druhů žijících v ČR. Český kras je i domovem chráněného sysla obecného 

(Spermophillus citellus) (Pondělíček, a kol., 2002).

6.9. Karlický potok

Povodí Karlického potoka má rozlohu 19,328 km2. Délka rozvodnice je 

28,452 km, Karlický potok dosahuje délky 11,811 km. Protéká převážně 

zemědělskou krajinou, obcemi (Lužce, Dolní Roblín, Karlík, Dobřichovice) a 

několika chatovými osadami. Největší rybník, který je Karlickým potokem 

napájen se nazývá Petrlánek a jeho rozloha při plném stavu dosahuje 11027 

m2. Karlický potok má osm pravostranných a dva levostranné přítoky, jejichž 

celková délka 7,969 km. Jedná se o vodní tok IV. Řádu, v Dobřichovicích se 

vlévá do Berounky jako její levostranný přítok (Internet 2).

7 ČOV Vysoký újezd

V povodí Karlického potoka je od roku 2006 ve výstavbě nová 

mechanicko-biologická čistírna odpadních vod. Nachází se přibližně 1200 m 

od centra obce Lužce (GPS souřadnice +49° 58' 30.18", +14° 12' 18.15"). 

Vyčištěná voda z ČOV Vysoký újezd bude ústit do Karlického potoka.

7.1. Retenční nádrž Kozolupy

 Z důvodu stavby ČOV byla pro vývod vyčištěné vody vybudována 

retenční nádrž. 

Hlavní parametry

druh - vody  povrchové 

účel - vytvoření zásoby vody pro odběr  k závlaze golfového 

areálu

doba - 10 let

č. hydrolog. rajonu -  624

Celkový objem nádrže    535 m3

Plocha nádrže    455 m2
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Délka hlavní osy       20 m

Délka vedlejší osy cca 30 m

plocha povodí     4,9 km2

parametry při průtoku Q = 0,01 l/s

objem nádrže

Maximální hloubka 2,05 m

Průměrná hloubka 1,50 m

Kóta hladiny 358,55 m n. m.

Q 330d   2,5 l/s

● Vtokový a výtokový objekt – ve vzdálenosti 0,5 m před vtokovým 

objektem a 0,5 m za výtokovým objektem bude osazena vodočetná lať 

ocejchovaná ČHMU. Spodní hrana vodočetné lati bude na kótě 358,55 

m n.m. (hrana přelivu vtokového a výtokového objektu). V odběrném 

objektu bude osazeno snímání hladiny, které zajistí blokaci čerpadel 

v ČS při poklesu hladiny na odtoku pod minimální zůstatkový průtok na 

kótě 358,57 m .n.m. Bpv.

● Odběrný objekt - Vybudované vodní dílo bude po svém dokončení tvořit 

samostatný funkční celek a lze je využívat ke svému účelu:  k odběru 

povrchové vody pro závlahu golfového areálu. Povolení nakládat s 

vodami z retenční nádrže Kozolupy je platné uděleno do 31.12. 2016.

● Sací potrubí –HDPE (PE100) DN 150 mm - délka 35 m

● Čerpací stanice závlahové vody – 2 vertikální článková čerpadla a 

měření průtoku

● Výtlačné potrubí A2 – HDPE (PE 100) DN 150  - délka 15 m

Z retenční nádrže je povolen odběr vody Qprům 8 l/s. Maximální 

povolený objem vody nesmí přesáhnout 13 l/s. Ročně je tedy možno odebrat 

Qrok= 186,62 tis. m3/rok. Odběr je zároveň podmíněn zachováním 

minimálního zůstatkového průtoku Qminna = 2,5 l/s , na vodním  toku Karlický 

potok v říčním km  8,75, na vodní značce (na vodočetné lati je minimální 

zůstatkový průtok na kótě 358,57 m .n.m. Bpv), která musí zůstat při odběru 

vody z vodního toku zachována (MěÚ Beroun, 2006).
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7.2. Obecná definice čistírny odpadních vod 

Čistírna odpadních vod je soubor vodohospodářských objektů, který 

zajišťuje kontinuální proces, jehož produktem je vyčištěná voda splňující 

stanovené ukazatele přípustného znečištění vod. Dále tato stavba zajišťuje 

likvidaci všech odpadních produktů, které vznikají při provozu ČOV.

7.3. Technické parametry čistírny odpadních vod

Vlastníkem ČOV je společnost VUJEZD, s.r.o., stavbu zhotovila 

společnost SKANSKA, a.s.,  provoz čistírny zajišťuje akciová společnost 

Vodovody a kanalizace Beroun. Stavební povolení pro stavbu ČOV Vysoký 

újezd bylo vydáno dne 8.2.2006. ČOV musí splňovat následující parametry:

počet připojených obyvatel EO = 2280

průměrné denní množství Q24 = 3,99 l/s 

max. denní množství Qd,max= 5,65 l/s

roční množství odpadních vod Qr   = 128 847 m3/hod

Jak již bylo výše uvedeno čistírna odpadních vod Vysoký Újezd je 

mechanicko-biologického typu. Potrubí přivádějící odpadní vody je zaústěno 

do železobetonového žlabu o velikosti 1,2 x 1,95 x 3,1 metru, v němž jsou 

umístěny hrubé česle sloužící k zachycování největších znečištěnin. Hrubé 

česle jsou v ČOV nutností z důvodu ochrany čerpadel, které jsou součástí 

dalších fází čištění. Shrabky zachycené na česlích jsou ručně sbírány a 

shromažďovány ve speciálním kontejneru na shrabky.

Voda dále pokračuje do čerpací jímky. Ta má funkci vyrovnávací a 

akumulační nádrže.  Jímka vyrovnává přítok odpadní vody na čistírnu, který 

během dne kolísá. Zároveň její velikost 259,8 m3 zajišťuje aby v případě 

výpadku elektrického proudu nebo havárie čistírny akumulovala přitékající 

odpadní vodu.

Výtlačné čerpadlo z čerpací jímky ústí do první fáze, kterou je 

mechanické předčištění. Předčištění probíhá v česlovně pomocí jemných česlí 

s průlinami 6mm a lapáku písku. Shrabky jsou po odvodnění opět 
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shromažďovány ve speciálním kontejneru. Do potrubí se v tomto místě 

dávkuje síran železnatý.

Dmýchárna je konstruována na pět dmychadel, jež budou uvedena do 

provozu při plném vytížení čistírny. Každá nitrifikační nádrž bude zásobována 

vzduchem z dmychadla a jedno bude sloužit k provzdušňování kalových jímek 

a jako záloha pro nitrifikační nádrž v případě poruchy některého ze čtyř 

dmychadel.

Následně voda natéká do rozdělovací šachty, kde je použito tlakové 

potrubí. Pomocí trojúhelníkových přelivů je zajištěno stejné množství vody v 

každé ze čtyř aktivačních nádrží. Biologická fáze čištění je konstruována do 

čtyřech linek. Několika linkový provoz je výhodný, protože může dobře 

reagovat na okamžité množství přitékající odpadní vody. Proces v aktivační 

nádrži probíhá v pořadí regenerace – denitrifikace – nitrifikace. Nádrže 

regenerace a nitrifikace jsou provzdušňovány  systémem jemnobublinných 

provzdušňovacích zařízení. V každé z těchto nádrží jsou instalovány kyslíkové 

sondy pro zjištění okamžitého množství vzduchu, které bude regulováno 

frekvenčními měniči.

            Rozměry nádrží (m)   objem 

(m3)

regenerace 4 x 1200 x 4800 x 4000 4x 23,04= 

92,16

denitrifikace           4 x 3600 x 4800 x 4000 4x 69,12= 

276,48

nitrifikace 4 x 9600 x 4800 x 4000 4x184,32= 

737,28

Voda protéká čtvercovými dosazovacími nádržemi, z nichž je 

přebytečný kal čerpán do kalových jímek. Jímky jsou provzdušňovány 

středněbublinným aeračním systémem. Zde se kal stabilizuje a následně je na 

lisu zbaven vody. Voda vytékající z kalu se řadí opět na počátek čistícího 

procesu do čerpací jímky.  

Pro měření vypouštěných vod byl instalován Parshallův žlab, osazený 

do prefabrikované betonové šachty o průměru 1000 mm se speciálně 

upraveným dnem. Průtok vody se určuje na základě měření úrovně hladiny 
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před zúženým hrdlem (Vodohospodářské inženýrské služby, 2009).

7.4. Odpadní vody

„Odpadní vody jsou na ČOV přiváděny gravitačním přivaděčem 

splaškové kanalizace z obce Vysoký Újezd, z nové výstavby v katastru obce 

Vysoký Újezd a z nově budované lokality golfového areálu.

Současně je přivaděč dimenzován tak, aby ve výhledu mohli být také napojeny 

obce Lužce a Kozolupy. 

Veškerá kanalizace budovaná v těchto lokalitách bude oddílná, na ČOV 

budou svedeny pouze splaškové odpadní vody. Výjimku tvoří pouze část 

stávající obce Vysoký Újezd, kde je již vybudovaná jednotná kanalizace. 

Odpadní vody z této lokality jsou napojeny na kanalizační sběrač po oddělení 

dešťových odpadních vod v dešťovém oddělovači. Vyčištěná odpadní voda je 

vypouštěna do recipientu Karlický potok“ (Vodohospodářské inženýrské 

služby, 2009).

Předpokládané složení odpadních vod přitékajících na čistírnu je 

následující:

BSK5             397,00 mg/l

CHSK             794,00 mg/l

 NL   364,00 mg/l

N-NH4          48,10 mg/l

                    Pcelk.                       16,50 mg/l                   

      N celk.             72,7 mg/l               

    

Kvalita vypouštěných odpadních vod je uvedena s provozním řádu pro:

● Přípustné (průměrné) hodnoty koncentrací pro rozbor směsných vzorků 

(v tabulce označena jako průměr)

● Maximální hodnoty koncentrací pro rozbor směsných vzorků (v tabulce 

označena jako Max.)

Kvalita vod je hodnocena dle biologické spotřeby kyslíku za pět dní, chemické 

spotřeby kyslíku, obsahu nerozpuštěných látek, amonných iontů, celkového 

obsahu fosforu a celkového obsahu dusíku. Všechny hodnoty v tabulce 1. jsou 

uvedeny v mg/l.
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Tabulka 1:

  

     

(Zdroj: Vodohospodářské inženýrské služby,  
2009)
 

7.5. Aktuální situace na ČOV

Zájmovou oblast povodí Karlického potoka jsem si pro svou diplomovou 

práci vybrala z důvodu stavby nové čistírny odpadních vod, která bude 

vypouštět vyčištěnou odpadní vodu právě do Karlického potoka. Stavební 

povolení na ČOV Vysoký Újezd bylo vydáno dne 8.2 2006 Městským úřadem v 

Berouně. Následně začaly stavební práce a v současné době stojí na místě 

čistírna odpadních vod s technickými parametry uvedenými v předchozí 

kapitole. 

Původní ideou bylo porovnání kvality vody v recipientu před a po 

spuštění ČOV. Odběry vody Karlického potoka jsem prováděla od 30.6 2008 

na sedmi místech toku (přesná poloha odběrových míst je zanesena v mapě 

povodí). Technickou stránku věci zajistila společnost VAK Beroun, která 

iniciovala mou diplomovou práci z důvodu, že lokalita Karlického potoka patří 

do zvláště chráněného území. 

Dle původních plánů měla být ČOV Vysoký Újezd uvedena do provozu v 

průběhu Září 2009. Z důvodu finanční krize však došlo ke zpoždění připojování 

plánovaných uživatelů nově zbudované kanalizace a čistírny. Spuštění se tedy 

neustále posouvalo a k 1.4.2010 je tato čistírna ve zkušebním poloprovozu. 

Stále má nedostatečný počet připojených ekvivalentních obyvatel k tomu, aby 

mohla být plně uvedena do provozu. 

Vzhledem k výše popsané situaci jsem se rozhodla původní zadání řešit 

v teoretické rovině pomocí matematického modelování a GIS. Vytyčila jsem 

několik variant, které v souvislosti s čistírnou odpadních vod na vodním toku 
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Průměr Max.
BSK5 6,5 15
CHSK 37 60
NL 5 15
N-NH4 2,8 2,8
P celk. 0,15 0,25
N celk. 10,6 20



mohou nastat. Výhodu je, že vzniklý matematický model pro Karlický potok 

může být po úpravě použit na jakýkoli jiný vodní tok a zároveň může být 

modelován jiný kontaminant.

8 Metodika vytvoření matematického modelu pro 
povodí Karlického potoka

8.1. Reálné podklady matematického modelu 

K nastavení základních parametrů modelu jsem využila data z odběrů 

vody. Odběry na Karlickém potoce jsem prováděla v období od 30.6.2008 do 

prosince 2009. Při prvním náběru bylo přesně určeno sedm odběrových míst. 

Jejichž rozmístění bere v patrnost polohu nové čistírny odpadních vod. Dvě 

odběrová místa se nacházejí nad čistírnou odpadních vod a zbylých pět je 

rozmístěno v různé vzdálenosti od výpusti z ČOV, přičemž jeden náběr je v 

bezprostřední blízkosti výpusti čistírny. Takové rozmístění, které jsem přímo na 

místě konzultovala s paní Ing. Benešovou, je výhodné z důvodu možnosti 

srovnání kvality vody nad a pod výpustí ČOV v rámci jednoho odběru. Přesná 

lokalizace odběrových míst je vyznačena v příloze č. 1 této diplomové práce.

 Dopravu mezi jednotlivými odběrovými místy a následně do laboratoře 

zajišťovala společnost VAK Beroun,a.s.

Metodika odběru, následného laboratorního chemického rozboru i 

vyhodnocování výsledků probíhalo v souladu s Českými technickými normami 

ČSN 757221, ČSN 830530, které jsou v současné době platné pod označením 

ČSN P ISO/TS 13530 a ČSN EN ISO 5667. 

V veškeré výsledky, které jsem získala chemickým rozborem jsou 

uvedeny v tabulce 2 kapitole 9.1. Rozbor jsem prováděla v laboratoři ochrany 

vod na Ústavu pro životní prostředí.

8.2. Matematický model

Vlastní naměřené výsledky mi sloužily také jako podklad pro vytvoření 

matematického modelu. Pro tyto účely jsem nejvíce využívala průměrné 

hodnoty z tabulky 2.
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Při sestavování matematického modelu, který je předmětem mé 

diplomové práce jsem vycházela z modelů RIVER TOXINS (Hannon, Ruth,  

1994), modelu v článku (Norton, Fisher,2000) a (Matějíček, et al., 2003).  

Částečně byl tento typ modelu charakterizován v kapitole o Modelech kaskády 

průtočných míchaných reaktorů (2.3.2.). Nejzákladnější charakteristikou 

diskutovaného typu modelu je, že se jedná o model, který sleduje jednotlivé 

úseky toku v čase. Zároveň v každém úseku uvažuje dokonalé promíchání 

vody daného kompartmentu.

Obr 3: Schéma prostředního kompartmentu (Fi) modelu:

kde:

Xi množství sledované látky v kompartmentu i, mg

Ci koncentrace sledované látky v konmpartmentu i, mg.l-3

Fi-1, Fi, Fi+1 tok sledované látky kompartmentem i-1 resp. i, resp. I+1, mg.s-1

Fpi vstup látky z bodových zdrojů znečištění, mg.s-1

Fnpi vstup sledované látky z nebodových zdrojů znečištění, mg.s-1

Fk vstup sledované látky z přítoku k, mg.s-1

Fai množství sledované látky z atmosférické depozice, mg.s-1

Fdi úbytek kontaminantu při průtoku částí i, mg.s-1

Vlastní model obsahuje 39 diferenciálních rovnic ve tvaru:

dx i
dt

= f(i-1) - f(i)  + Ʃ( fa(i) + fp(i) + fnp(i) + fk(i) - fd(i))

(26)
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  f(i) = x(i) * q(i) /v(i) (27)

kde:

  fa(i) fce(vtok atmosférickou depozicí), mg.s-1

  fp(i) fce(vtok z bodových zdrojů), mg.s-1

  fnp(i) fce(vtok z nebodových zdrojů), mg.s-1

fd(i)          fce(propady sledované látky), mg.s-1

  fk(i) fce(vtok z přítoku/ů), mg.s-1

   q(i) průměrný průtok vody v kompartmentu i, l.s-1

   v(i) průměrný objem vody v kompartmentu i, l

   x(i) množství sledované látky v kompartmentu i, mg

   t čas, s

8.3. Popis modelovaných situací

Matematický model, který je výše popsán, je schopen simulovat změnu 

koncentrace sledované látky v čase. Pro svou diplomovou práci jsem vybrala 

několik modelových simulačních studií. Výsledky jsou prezentovány, jako 

změna koncentrace N-NO-
3 v miligramech na litr v čase t (s). Jedná se o tři 

případové studie:

● Havárie čistírny odpadních vod Vysoký Újezd, vnik nevyčištěné odpadní 

vody do Karlického potoka.

● Zvýšení koncentrace dusičnanů vlivem nebodového zdroje (např. splach 

hnojiv z polí zapřičiněný nadměrnými srážkami).

● Kombinace obou předchozích studií – jak se změní koncentrace 

dusičnanů v jednotlivých kompartmentech vodního toku, když je 

ovlivněn současně bodovým i nebodovým zdrojem znečištění.

8.4. Metodika návrhu projektu v GIS

Prvním krokem při realizaci mapových výstupů GIS bylo shromáždění 

potřebných mapových listů, pro zájmové území povodí Karlického potoka. 

Příslušné mapové listy ZABAGED, které obsahovaly Ortofoto, výškopisy a 

polohopisy, jsem získala od Českého úřadu katastrálního a zeměměřičského. 

Digitální geografický model ZABAGED zobrazuje území s podrobností 

odpovídající mapě 1:10000 (ZM 10). Rozlišuje 106 typů geografických objektů 
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zobrazených v databázi vektorovým polohopisem a příslušnými popisnými a 

kvalitativními atributy (6). 

K dispozici jsem měla též podklady BPEJ, které mi poskytl Výzkumný 

ústav meliorací a ochrany půdy. Pro povodí Karlického potoka však nejsou tyto 

informace propracovány natolik, aby měly pro území dostatečnou vypovídací 

schopnost.

BPEJ neboli bonitované půdně ekologické jednotky jsou pětimístné 

kódy přiřazované k pozemkům evidovaným v katastru nemovitostí. Slouží k 

určování úředních cen pozemků, zemědělské účely, jako podklady při 

zpracování projektu pozemkových úprav a další. Jednotlivé číslice kódu 

vypovídají o různých charakteristikách daného území. První číslice udává 

příslušnost ke klimatickému regionu, 2. a 3. určuje příslušnost k určité hlavní 

půdní jednotce, což je účelové seskupení půdních forem, příbuzných 

ekologickými vlastnostmi, které jsou charakterizovány morfogenetickým 

půdním typem, subtypem, půdotvorným substrátem, zrnitostí atd. Čtvrtá pozice 

v kódu udává svažitost a expozici ke světovým stranám, pátá vyjadřuje 

kombinaci hloubky a skeletovitosti půdního profilu (7).

Soubor mapových listů Arc500, vrstvu se zobrazením vodních toků a 

rozvodnic a vrstvu digitálního modelu terénu jsem získala od Ing. Matějíčka.

Jednotlivé mapy, které jsou v této práci použity, vychází z výsledků 

získaných matematickým modelem vytvořeným v MATLAB. Výsledky byly 

exportovány do tabulek, které byly následně propojeny s příslušnou mapovou 

vrstvou a mapou povodí Karlického potoka. 

Pro přehlednost byly vytvořeny dva typy výstupů. Prvním typem jsou 

mapy obsahující dílčí grafy průběhu koncentrace dusičnanů v čase. Druhým 

typem výstupu je rozdělení hodnot koncentrací do čtyř kategorií, které jsou 

barevně odlišeny. Vypracovány jsou vždy čtyři mapy u jedné studie tak, aby 

byla patrná změna koncentrace v čase.
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Obr. 4: Schéma mapových vrstev GIS, které jsem měla k dispozici při tvorbě 

výstupů z matematického modelu.
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9 Výsledky

9.1. Výsledky  z chemických rozborů vody Karlického potoka

Tabulka 2. Naměřené výsledky z odběrových míst 1 – 7 
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datum 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

pH

30.6 2008 7,4 7,4 7,1 7,4 7,1
28.7 2008 7,4 7,9 8,1 8 7,7 8,1
24.9 2008 7,1 7,9 7,9 7,4 7,9
26.11 2008 7,99 7,47 8,14 8,17 8,16 8,13
24.2.2009 8,33 7,94 8,3 8,39 8,42 8,33
27.7.2009 8,83 8,54 8,68 8,76 8,71 7,73
15.9.2009 7,61 7,95 8,01 8,01 8
26.10.2009 7,4 7,54 7,3 7,56 7
30.11.2009 8,2 7,43 7,22 7,5 7,56

teplota

30.6 2008
28.7 2008 24 14 14 17 20 17
24.9 2008 11 9 9 8 9
26.11 2008 2,5 2 3 3 3 3
24.2.2009
27.7.2009 18 19 12,5 13 12,5 13
15.9.2009 16 13 12,5 12,5 12
26.10.2009 10 11 9,5 9,5 10
30.11.2009 4,5 4,5 4,5 4 4,5

ZNK 8,3

30.6 2008 2,52 1,46 1,07 0,97 0,87
28.7 2008 1,26 3 1,75 1,75 1,65 0,68
24.9 2008 1,45 0,39 0,58 1,06 1,06
26.11 2008 1,26 0,48 1,07 0,78 0,87 0,78
24.2.2009 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14
27.7.2009 1,44 0,48 1,06 0,86 0,96 1,25
15.9.2009 0,29 0,38 0,48 0,38 0,77
26.10.2009 0,86 0,58 0,58 0,67 0,67
30.11.2009 0,58 0,38 1,06 0,48 0,48

KNK 4,5

30.6 2008 3,37 5,58 7,47 4,31 5,79
28.7 2008 2,63 5,58 5,26 5,37 4,84 5,26
24.9 2008 2,52 4,63 5,26 4,52 5,15
26.11 2008 5,26 4,52 4,52 5,68 5,47 5,26
24.2.2009 5,62 3,39 4,34 4,77 4,56 4,66
27.7.2009 4,8 4,28 4,7 5,33 5,12 4,91
15.9.2009 3,66 4,7 5,12 4,49 4,8
26.10.2009 5,85 5,74 5,12 5,33 5,22
30.11.2009 5,43 4,91 5,33 5,22 5,22

CHSK Mn

30.6 2008 13,76 5,28 4,16 4,72 4,8
28.7 2008 18,08 6,56 4,24 4,72 4,08 4,96
24.9 2008 41,2 3,12 4 5,2 5,28
26.11 2008 8,4 31,6 3,76 5,68 3,84 3,76
24.2.2009 9,04 7,12 5,6 4,88 4,32 4,08
27.7.2009 8 16,8 2,72 4 5,6 4
15.9.2009 28 5,76 6,4 5,12 4,8
26.10.2009 9,6 8 8,96 8,88 8,72
30.11.2009 11,04 5,28 3,68 2,64 3,44
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datum 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Tvrdost

30.6 2008 3,32 4,42 4,37 4,22 4,27
28.7 2008 2,56 5,38 4,57 4,47 4,42 4,57
24.9 2008 2,71 4,77 4,77 4,52 4,82
26.11 2008 5,28 4,22 4,82 5,08 5,27 4,67
24.2.2009 4,7 4 3,85 4,25 4,1 4,2

27.7.2009 4,11 3,66 4,61 5,01 4,51 4,46
15.9.2009 3,21 4,51 4,31 4,51 4,21
26.10.2009 5,35 5,3 5,1 4,6 4,8
30.11.2009 4,9 4,65 4,9 4,8 4,8

Rozp.O2

30.6 2008 10,76 9,96 9,4 9,93 8,59
28.7 2008 12,53 2,88 8,93 8,52 9,38 8,19
24.9 2008 9,2 10,14 10,44 9,15
26.11 2008 10,19 13,9 11,42 12 11,66 10,31
24.2.2009 9,92 10,48 11,83 11,49 12,05 11,3
27.7.2009 11,96 6,07 9,23 9,54 9,37 8,98
15.9.2009 4,7 8,74 8,61 8,94 9
26.10.2009 7,68 9,54 9,72 9,84 9,69
30.11.2009 12,61 10,05 10,68 11,9 10,43

Vápník

30.6 2008 92,64 138,97 128,9 32,22 66,46
28.7 2008 80,56 187,3 149,98 140,98 143 147,02
24.9 2008 96,67 161,12 153,07 143 151,05
26.11 2008 191,33 128,9 159,11 167,16 185,3 161,12
24.2.2009 110,22 122,24 52,1 124,25 132,26 130,26
27.7.2009 140,63 120,54 150,67 152,68 154,69 138,62
15.9.2009 118,53 152,68 164,74 150,68 144,65
26.10.2009 160,32 162,32 160,32 160,32 164,33
30.11.2009 170,04 172,06 170,04 165,99 172,06

Chloridy

30.6 2008 45,32 25,58 29,24 27,04 26,31
28.7 2008 47,51 27,04 25,58 30,7 27,04 25,58
24.9 2008 60,67 21,93 29,97 28,51 27,04
26.11 2008 57,01 49,7 22,66 41,66 37,28 38,74
24.2.2009 50,05 30,58 28,5 30,58 29,19 34,06
27.7.2009 46,79 34,74 21,98 25,52 22,69 22,69
15.9.2009 44,67 27,65 31,91 28,36 26,94
26.10.2009 60,27 42,54 45,38 48,21 43,25
30.11.2009 51,2 25,27 25,27 27,38 24,57

Dusitany

30.6 2008 0,01 0,04 0,06 0,02 0,02
28.7 2008 0,01 0,04 0,04 0,02 0,02 0,03
24.9 2008 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01
26.11 2008 0,11 0,13 0,01 0,02 0,01 0,01
24.2.2009 0,09 0,03 0,03 0,06 0,03 0,03
27.7.2009 0,07 0,27 0,03 0,02 0,02 0,02
15.9.2009 0,01 0,03 0,01 0,01 0,1
26.10.2009 0,13 0,04 0,02 0,02 0,02
30.11.2009 0,13 0,02 0,01 0,01 0,01
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datum 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Dusičnany

30.6 2008 4,1 36 26 26 18
28.7 2008 4,2 6,8 11,3 11,75 11,3 11,3
24.9 2008 3,75 40,5 34,5 35,5 25,5
26.11 2008 18,75 8,5 33,75 32,75 30,5 25,75
24.2.2009 25,4 21 29,1 30,8 31 29,3
27.7.2009 13,25 8,4 32,75 35,5 35 30,75
15.9.2009 4 33,75 34 34 29,75
26.10.2009 9 4 7,65 7,95 7,5
30.11.2009 12,26 12,64 12,54 12,73 12,54

Amoné i.

30.6 2008 0,26 0,32 0,22 0,3 0,18
28.7 2008 0,22 0,1 0,01 0,01 0,01 0,03
24.9 2008 0,19 0,15 0,2 0,18 0,15
26.11 2008 0,39 0,54 0,11 0,13 0,06 0,08
24.2.2009 0,4 0,23 0,16 0,23 0,14 0,18
27.7.2009 0,09 0,25 0,02 0,02 0,01 0,02
15.9.2009 0,26 0,16 0,15 0,26 0,16
26.10.2009 0,9 0,34 0,43 0,16 0,28
30.11.2009 0,54 0,37 0,33 0,34 0,34

BSK 5

30.6 2008
28.7 2008
24.9 2008 0,15 0,91 1,27 1,27
26.11 2008 3,16 8,01 1,95 1,98 1,88 0,54
24.2.2009 2,41 0,96 1,33 0,66 0,56 0,34
27.7.2009 4,19 1,28 1,37 2,1 1,03
15.9.2009 0,85 0,17 0,51 0,63
26.10.2009 5,62 3,27 3,86 3,15 3,08
30.11.2009 5,58 0,13 0,61 2,25 0,33

30.6 2008 0,01 0,02 0,03 0,01 0,02
28.7 2008 0,03 0,03 0 0,02 0 0,1
24.9 2008 0,06 0,02 0,04 0,01 0,03
26.11 2008 0,2 0,01 0,01 0 0 0
24.2.2009 0,19 0,07 0,04 0,12 0,04 0,07
27.7.2009 0,39 0,02 0,04 0,05 0,03 0,03
15.9.2009 0,03 0,04 0,04 0,03 0,03
26.10.2009 0,03 0,02 0,01 0,02 0,03
30.11.2009 0,18 0,02 0,04 0,01 0,01

Průtoky

26.11 2008 11,6 32,5 29,5 28,5 31,5
24.2.2009 22
27.7.2009 26,7 19,25 15 38 40
15.9.2009 0 12,5 10 13,1 19,4
26.10.2009 41,1 16 12 31 30
30.11.2009 28,5 25 15,8 15,2 31,1

PO
4
3-



Tabulka 3. Jednotky k veličinám z tabulky 2.

Naměřené hodnoty z tabulky 2 jsem využila k hodnocení kvality 

povrchové vody v Karlickém potoce, podle ČSN 757221. Hodnocení jakosti 

jsem provedla z hodnoty získaných aritmetickým průměrem z tabulky 2. 

Tabulka 4. Aritmetický průměr naměřených hodnot
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Veličina Jednotka
teplota °C
pH
ZNK 8,3 mmol/l
KNK 4,5 mmol/l
CHSKMn mg/l
Tvrdost mmol/l
Rozp. O2 mg/l
Vápník mg/l
Chloridy mg/l
Dusitany mg/l
Dusičnany mg/l
Fosforečnanymg/l
Amoné i. mg/l
BSK5 mg/l
průtoky l/s

odběrová místa 1 2 3 4 5 6 7
pH 8,15 7,59 7,92 7,94 7,87 7,87 7,76
ZNK 8,3 0,86 1,08 1,57 0,8 0,81 0,8 0,74
KNK 4,5 5,39 3,5 4,49 4,93 5,49 4,87 5,14
CHSK Mn 9,22 24,91 6,84 4,86 5,16 4,93 4,87
Tvrdost 4,87 3,28 4,69 4,61 4,7 4,55 4,53
Vápník 154,51 106,31 154,77 144,33 151,35 140,83 141,73
Rozp. O2 10,47 9,59 6,68 9,88 10,01 10,39 9,52
BSK 5 4,19 8,01 1,28 1,37 1,67 1,03
Chloridy 53,06 47,1 28,81 26,85 32,25 30,63 29,91
Dusičnany 15,73 5,49 13,9 25,98 25,05 24,89 21,15
Dusitany 0,1 0,07 0,04 0,03 0,03 0,02 0,03
Amonné i. 0,46 0,29 0,17 0,18 0,19 0,16 0,16
Fosoforečnany 0,2 0,03 0,05 0,02 0,04 0,02 0,04
Průtoky 21,65 21,05 16,46 25,16 30,4



Tabulka 5: Směrodatné odchylky naměřených hodnot

Klasifikace se provádí zařazením do  pěti tříd, které jsou určeny 

mezními hodnotami. Vyhodnocení slouží k orientačnímu určení možností 

využití vody.

● I. třída – voda zařazená do této kategorie je obvykle vhodná pro 

všechna využití. Zejména pro vodárenské účely, potravinářský a jiný 

průmysl, který požaduje jakost pitné vody, koupaliště a chov 

lososovitých ryb. Voda má velkou krajinotvornou hodnotu.

● II. třída – jakost druhé třídy je vhodná pro většinu využití, tedy 

vodárenské účely, vodní sporty, chov ryb a jako zdroj průmyslu. Zároveň 

má voda krajinotvornou hodnotu.

● III. třída – je vhodná pouze pro zásobování průmyslu vodou. 

Podmínečně se užívá pro vodárenské účely jedině v případě, že není k 

dispozici jiný zdroj s lepší jakostí. Třetí třída vod má malou 

krajinotvornou hodnotu. 

● IV. třída – má velice omezené využití.

● V. třída – většinou nepoužitelná pro žádný účel.
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odběrová místa 1 2 3 4 5 6 7
pH 0,52 0,5 0,03 0,43 0,56 0,48 0,46
ZNK 8,3 0,52 0,85 2,02 0,56 0,46 0,44 0,32
KNK 4,5 0,4 0,83 1,55 0,49 0,78 0,42 0,33
CHSK Mn 1,19 10,55 0,4 1,61 1,67 1,72 1,57
Tvrdost 0,5 0,61 0,98 0,38 0,35 0,34 0,26
Vápník 30,76 19 46 35,83 16,62 43,53 31,1
Rozp. O2 1,93 4,03 5,37 1,08 1,2 1,19 1
BSK 5 1,43 0 1,1 1,25 0,96 0,97
Chloridy 5,46 8,4 2,5 6,33 6,84 7,62 7,09
Dusičnany 6,44 2,3 10,04 13,06 11,23 11,11 8,94
Dusitany 0,03 0,11 0,01 0,01 0,02 0,01 0,03
Amonné i. 0,3 0,13 0,09 0,13 0,13 0,12 0,11
Fosoforečnany 0,13 0,02 0,03 0,01 0,03 0,01 0,03
Průtoky 14,29 7,88 7,65 10,66 7,33



Tabulka 6: Klasifikace jakosti povrchových vod

9.2. Vlastní matematický model

Matematický model je schopen modelovat různé studie například ty, 

které jsou uvedené v kapitole 7.3. Kompletní přepis matematického modelu je 

v příloze číslo 2. této diplomové práce.

Konkrétní čísla, která jsou použita v jednotlivých diferenciálních 

rovnicích, popisují každý kompartment tak, aby co nejvíce vystihoval realitu 

daného úseku Karlického potoka. Hodnoty x(i) , q(i)  a v(i) jsou odvozeny z 

průměrů reálných hodnot, které byly naměřeny na Karlickém potoce v období 

od 30.6.2008 do 1.12 2009. Ostatní hodnoty, tedy fa(i), fp(i) , fnp(i), fk(i) a fd(i) jsou 

získány poměrným rozdělením sumy vtoku a odtoku dusičnanů z 

kompartmentu i. Suma vtoku a odtoku dusičnanů z kompartmentu i zajišťuje 

shodné koncentrace na začátku (tedy v čase t=0) a na konci grafu (tedy v čase 

t=600, resp. 700), což znamená, že v „klidovém“ stavu, kdy nedochází ke 

zvýšení koncentrací dusičnanů má křivka na ose y konstantní hodnotu. 

Poměrné rozdělení sumy vtoku a odtoku dusičnanu z kompartmentu i je různé, 

dle prostředí, kterým daný kompartment protéká. Podrobněji je rozdělení 

vysvětleno v kapitole 9. Konkrétní hodnoty sumy vtoku a odtoku dusičnanů – 

ff(i) jsou uvedeny v následující tabulce.
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odběrová místa 1 2 3 4 5 6 7
pH I. I. I. I. I. I. I.
CHSK Mn II. IV. II. I. II. I. I.
Vápník III. II. III. II. III. II. II.
Rozp. O2 I. I. II. I. I. I. I.
BSK 5 II. III. I. I. I. I.
Chloridy II. I. I. I. I. I. I.
Dusičnany V. III. V. V. V. V. V.
Dusitany V. V. IV. IV. IV. III. IV.
Amonné i. I. I. I. I. I. I. I.



Tabulka 6: Rozdělení ffi na dílčí fa(i), fp(i) , fnp(i), fk(i) a fd(i)

9.3. Studie havárie čistírny odpadních vod Vysoký Újezd

Studie předpokládá, že veškerá odpadní voda vniká přímo do 

Karlického potoka. Do modelu z obr.4. byly nastaveny konkrétní parametry 
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ff(i) rovnovahaf(a) f(np) f(p) f(k) f(d)
48,30 3,51 54,28 1,82 10,00 21,31
30,70 2,23 34,50 1,16 6,36 13,55

-30,40 6,05 36,73 3,13 17,24 93,55
25,20 14,44 0,53 7,35 3,41 0,53

-10,60 2,11 12,81 1,09 6,01 32,63
26,40 15,12 0,55 7,70 3,57 0,55
-5,60 1,11 6,77 0,58 3,18 17,23
73,24 41,96 1,53 21,36 9,92 1,53

-52,24 10,39 63,11 5,39 29,62 160,75
17,44 9,99 0,36 5,09 2,36 0,36
17,88 1,30 20,10 0,67 3,70 7,89
94,98 6,90 106,75 3,58 19,67 41,91
99,50 7,23 111,82 3,75 20,60 43,91

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29,17 2,12 32,78 1,10 6,04 12,87
-0,01 0,00 0,02 0,00 0,01 0,04
0,01 0,00 0,05 0,00 0,01 0,04

10,15 6,40 102,63 6,40 23,17 82,10
-0,02 0,00 0,01 0,00 0,01 0,03
0,04 0,02 0,37 0,02 0,08 0,29

13,37 8,43 135,16 8,43 30,52 108,13
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

98,87 56,64 2,06 28,84 13,39 2,06
-0,08 0,02 0,10 0,01 0,05 0,26
0,21 0,02 0,23 0,01 0,04 0,09

-0,02 0,00 0,03 0,00 0,01 0,08
-0,17 0,03 0,20 0,02 0,09 0,51

339,48 24,67 381,54 12,78 70,30 149,80
0,02 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00

22,20 12,72 0,46 6,48 3,01 0,46
0,12 0,07 0,00 0,04 0,02 0,00
0,06 0,04 0,00 0,02 0,01 0,00

-0,20 0,04 0,25 0,02 0,12 0,62
-0,20 0,04 0,25 0,02 0,12 0,63
0,08 0,04 0,00 0,02 0,01 0,00
0,20 0,11 0,00 0,06 0,03 0,00



simulace havárie ČOV následovně. Po dobu 40 sekund vniká do 

kompartmentu číslo 12 nevyčištěná odpadní voda o celkovém množství 2000 

mg dusičnanů za sekundu. Voda začne vnikat do toku v čase 10s a přestává v 

čase 50s. Výsledky výše popsané studie jsou uvedeny v následujícím grafu.

Obr.5: Graf studie havárie čistírny rozdělen po sedmi kompartmentech

Obr.6:  Souhrnný graf studie havárie čistírny, průběh koncentrace v čase
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Z výše uvedeného grafu vyplývá, že při vniku výše definovaného 

množství dusičnanů dostaneme v kompartmentu 12. po promíchání 

koncentrace pohybující se kolem 160mg/l. Koncentrace dusičnanů se 

průtokem následujících kompartmentů postupně snižuje. Než havárie zasáhne 

poslední, 39. kompartment klesne koncentrace o 115mg/l.

Pro lepší názornost všech studií bylo vytvořeno několik map povodí 

Karlického potoka v  GIS. Do nich jsou exportovány výsledné hodnoty z 

modelu v MATLABu.
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Obr. 7: Zobrazení změny koncentrace v čase pomocí GIS
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Obr. 8, 9, 10, 11: Rozdělení jednotlivých kompartmentů do barevných kategorií 

podle okamžité hodnoty koncentrace dusičnanů v čase T20,T100, T150 a 

T200
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9.4. Studie zvýšení koncentrace dusičnanů vlivem plošného 
zdroje

Reálnou představou studie zvýšení koncentrace dusičnanů vlivem 

plošného zdroje, může být splach hnojiva ze zemědělské půdy do Karlického 

potoka vlivem nadměrných srážek. Ve srovnání s havárií čistírny probíhá 

splach delší dobu a do více kompartmentů toku, koncentrace dusičnanů 

nejsou tak vysoké jako v případě první studie. Model je v tomto případě 

nastaven tak, že po dobu 340 sekund vniká do kompartmentu 16 a 17 voda o 

celkovém množství dusičnanů 150mg dusičnanu za s-1. Splach začíná v 

hodnotě 10s a končí v 350s.

Obr.12: Graf studie zvýšení koncentrace dusičnanů vlivem plošného zdroje 

rozdělen po sedmi kompartmentech
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Obr.13: Souhrnný graf studie zvýšení koncentrace dusičnanů vlivem plošného 

zdroje, průběh koncentrace v čase

Vlna ze studie plošných zdrojů je v horní části zploštělá, což je 

způsobeno déle probíhajícím vnikem dusičnanů. K největšímu úbytku 

koncentrací začne docházet až po ukončení přítoku dusičnanů. Na souhrnném 

grafu je osa x prodloužena o 100 sekund, neboť k úplnému vyrovnání linií 

všech kompartmentů dojde až kolem hodnoty 620 sekund.
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Obr. 14: Zobrazení změny koncentrace v čase pomocí GIS
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9.5. Studie přibývání dusičnanů z bodového i plošného zdroje

Jedná se o kombinaci obou předchozích studií, která má ukázat dojde-li 

ke změně koncentrace dusičnanů v jednotlivých kompartmentech vodního 

toku, pokud je ovlivněn současně bodovým i nebodovým zdrojem znečištění. 

Obě studie mají zachovány stejné parametry, jako když byly modelovány 

samostatně. Tzn. pro havárii čistírny koncentrace 150mg/l za sekundu vnikající 

do kompartmentu 12. po dobu 40s. V případě plošného zdroje koncentrace 

dusičnanů kolem 50mg/l.s vnikající do kompartmentu 16 a 17 po dobu 340s.

Obr.15: Graf studie přibývání dusičnanů z bodového i plošného zdroje 

rozdělen po sedmi kompartmentech
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Obr.16: Graf studie přibývání dusičnanů z bodového i plošného zdroje, průběh 

koncentrace v čase

Grafy studie kombinace plošného a bodového zdroje dusičnanů 

vypovídají o tom, že z hlediska koncentrací má větší význam havárie čistírny, 

zatímco doba setrvání je vyšší u zdroje nebodového.
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Obr. 17: Zobrazení změny koncentrace v čase pomocí GIS
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Obr. 18, 19, 20, 21: Rozdělení jednotlivých kompartmentů do barevných 

kategorií podle okamžité hodnoty koncentrace dusičnanů v čase T20,T100, 

T150 a T200
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10 Diskuze

Účelem tří simulačních studií bylo zachytit princip chování počítačového 

modelu. Pro každou studii byly nastaveny konkrétní počáteční podmínky a byla 

aplikována na jiný segment nebo segmenty vodního toku. 

Studie havárie čistírny odpadních vod Vysoký Újezd i studie splachu z 

plošného zdroje ukazuje, jakým způsobem by se dusičnan Karlickým potokem 

šířil a změnu koncentrací v čase. Třetí studie, která je kombinací obou 

předchozích, slouží především ke zvýraznění rozdílů.

Počáteční hodnoty koncentrací dusičnanů vycházejí z reálně 

podložených hodnot, získaných odběry a rozbory vody Karlickém potoce. 

Hodnoty koncentrací pro havárii čistírny byly odvozeny dle studií (Andrews, et  

al., 1997; Kowalik, Randerson, 1994; Kříženecká, et al., 2009), které se 

zabývaly obdobnou problematikou a přepočítány na EO 4560, což je počet 

ekvivalentních obyvatel, na který je čistírna odpadních vod Vysoký Újezd 

projektována. 

Hodnoty pro studii splachu z plošného zdroje byly odvozeny z 

maximálního množství hnojiva dle vyhlášky č. 474/2000 Sb., o stanovení 

požadavků na hnojiva. Rozdělení ff(i) na dílčí vtoky a propady dusičnanů v 

tabulce 6. bylo provedeno dle příslušné odborné literatury.  Každý z článků má 

odlišný pohled na danou problematiku i různý plošný rozsah. 

Největší podobnost s Karlickým potokem vzhledem k hloubkám vodních 

ploch jsem našla v článku (Arheimer,et al., 2002), který je zaměřen na 

modelování množství a transformace dusičnanů v mokřadech. 

V povodí Karlického potoka má jedno z největších zastoupení orná 

půda. Na hledisko splachu hnojiva do vod, v jehož důsledku množství 

dusičnanů roste se zaměřují články (Arheimer,et al., 2000; Kyllmar, et al.,  

2005). 

Komplexnější pohled na rozdělení vstupů a výstupů dusičnanu z 

různých zdrojů má (Birkinshaw, Ewen, 2000; Krysanova, et al., 1998). 

Odpověď na otázku jakým způsobem je možné zlepšit modelování 

nutrientů, jsem nalezla v (Neitsch, et al., 2005; Wade, et al., 2008). 
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Užitečné informace o modelování dusičnanů odlišnými typy modelů 

jsem čerpala v článcích (Kull, et al., 2005; Marinova, et al., 2005).  

Matematický model vždy zjednodušuje realitu takovým způsobem, aby 

nebyly ovlivněny faktory důležité pro daný účel modelování (Hannon, Ruth,  

1997).

Všechny typy matematických modelů potřebují hydrodynamické, 

transportní a interakční parametry, které je problém získat. Ve vodních tocích a 

nádržích jsou parametry silně rozkolísány v průběhu roku. Tyto skutečnosti 

ovlivňují spolehlivost simulačních výpočtů a predikcí (Tlapáková, 1999).

Chyby v simulačních výpočtech se minimalizují a spolehlivost predikce 

se zvýší tím, že model validujeme a verifikujeme co největším počtem 

experimentálních dat (Štamberg, 1996).

U všech simulačních studií byly použity koncentrace N-NO3
-, jako jedna 

z hlavních složek přispívající k eutrofizaci vodního toku. Metody modelování je 

ve spojitosti s eutrofizací využíváno hojně a to jak pro sladkovodní, tak pro 

mořské ekosystémy.   Například  (Chau, Jin, 2002) modeluje transport a 

přeměnu devíti složek souvisejících s eutrofizací ve vodách. Jsou to organicky 

vázaný dusík, fosfor a uhlík, anorganické složky jako rozpuštěný kyslík, 

fosforečnan, amoniakální, dusičnanový a dusitanový dusík. Zařazena je i 

biologická složka v podobě fytoplanktonu a zooplanktonu. 

Eutrofizace prakticky všech vod je velkým problémem současnosti. 

Matematické modely kombinují vstup, výstup a transport nutrientů do vody. 

Poukazují na změnu biologického složení v eutrofizovaném vodním toku. 

Zaměřují se na jednotlivé toky nebo velká regionální povodí a mohou 

odvozovat náchylnost daného vodního toku k eutrofizaci (Nijboer,  

Verdonschot, 2004).  

Aby nedocházelo ke zhoršování eutrofizace toků je třeba dodržovat 

legislativu  související s touto problematikou. Plošných zdrojů se týká například 

nařízení vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání 

a skladování hnojiv a  statkových hnojiv, střídání plodin a provádění 

protierozních opatření v těchto oblastech. Uvedené nařízení se zabývá 

problematikou snižování znečištění vod dusičnany ze zemědělských zdrojů, 
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zároveň naplňuje nitrátovou směrnici Rady 676/1991/EHS. Na sledováním 

znečistění se zaměřuje zákon 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o 

omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně 

některých zákonů (4).  Každá čistírna odpadních vod musí dodržovat například 

TNV 75 6911 – Provozní řád kanalizace, Nařízení vlády ČR č. 61/2003 Sb. 

Určující přípustné znečištění v povrchových vodách, Zákon č. 274 Sb./2001 

Zákon o vodovodech a kanalizacích, Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, 

Vyhláška č. 428/2001 provádějící zákon č. 254 Sb./2001, Vyhláška 

ministerstva zemědělství č. 195/2002 Sb. O náležitostech manipulačních řádů 

a provozních řádů vodních děl. Evropská legislativa řeší problematiku čištění 

městských odpadních vod ve směrnici 91/271/EHS. 

Čistírny odpadních vod mají povinnost vypracovat Provozní řád, ten 

slouží jako pomůcka při řešení mimořádných situacích i jako podklad k vydání 

povolení nakládání s vodami. Pokud má čistírna odpadních vod k dispozici 

tzv. Havarijní nádrž snižuje se pravděpodobnost vzniku havárie, která byla 

popsána v kapitole 8.2 (TopolWater, 2005).

Studie havárie čistírny odpadních vod z kapitoly 9.2. může mít praktické 

využití pro provozovatele ČOV Vysoký Újezd.

Celý matematický model, který je předkládán v této diplomové práci, má 

mnohem širší využití něž jsou studie předkládané v kapitole 8. Po úpravách 

hodnot, validaci a verifikaci může modelovat koncentrační toky libovolně 

zvolené látky. 

Aplikace na Karlický potok je pouze příkladem využití modelu, který je 

možné použít  na jakýkoli malý či střední vodní tok.
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  11 Závěr

V diplomové práci jsem vytvořila matematický model, který je využit pro 

výpočet šíření dané láky v čase. 

Při sestavování modelu jsem vycházela z odborných pramenů a 

vlastních měření prováděných na Karlickém potoce.

V jednotlivých studiích jsem jako kontaminant zvolila koncentrace 

dusičnanů v miligramech na litr.

Fungování modelu bylo názorně předvedeno na třech simulačních 

studiích. Konkrétně se jedná o simulaci havárie čistírny odpadních vod Vysoký 

Újezd, simulaci nadměrného příbytku dusičnanů z plošných zdrojů a simulaci, 

která spojuje obě předchozí studie. 

Na základě těchto studií je možné předpovědět koncentrace dusičnanů 

ve všech kompartmentech za daných vstupních podmínek a v určeném čase.

Výsledky studií jsou zobrazeny pomocí grafů tvořených v programu 

MATLAB, kde byl rovněž naprogramován i celý matematický model. 

Pro lepší názornost jsou výsledky prezentovány i pomocí GIS, kde je 

znázorněna mapa povodí a grafy koncentrací dusičnanů pro jednotlivé 

kompartmenty. 

Simulaci posouvání maximálních koncentrací dusičnanů a zároveň jeho 

úbytek v čase nejlépe vystihují mapy povodí, kde jsou hodnoty dusičnanů v 

jednotlivých kompartmentech rozlišeny do čtyř kategorií a tyto kategorie jsou 

barevně odlišeny.

Přínosem v oblasti modelování proudění vod a kontaminantu ve vodních 

tocích je softwarový produkt GIS ArcHydro. Specializuje se právě na 

zobrazování a modelování hydrologických objektů. Spojuje celou řadu 

mapových vrstev které podávají informace o daném území a jsou k tomuto 

typu modelování nezbytné. Především mapy o srážkách, povodí a 

rozvodnicích, vodních tocích, terénní a hydrografickou mapu (Internet 8).

Modelová studie havárie čistírny může sloužit jako podklad k řešení 
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havarijních a mimořádných situací v provozním řádu ČOV Vysoký Újezd.

Celý matematický model uvedený v příloze 2 této diplomové práce 

najde po změně hodnot, odladění a kalibraci praktické využití na všechny malé 

a střední vodní toky. 
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14 Přílohy
Příloha č. 1: Přesná lokalizace odběrových míst a rozdělení toku na jednotlivé 
úseky (kompartmenty)
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Příloha č.2: Přepis matematického modelu 
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