
Z=znam workshopu k projektu QJ1220346 

 ずPヴﾗｪヴ;ﾏﾗ┗Y ┗┞H;┗Wﾐｹ ヮヴﾗ ｴﾗSﾐﾗIWﾐｹ Sﾗヮ;S┌ Wﾏｷゲｹ ﾐ; ┗ﾗSﾐｹ ヮヴﾗゲデギWSｹさ 

ﾆﾗﾐ;ﾐYｴﾗ 17. 12. 2014  

v H┌Sﾗ┗[ ｪWﾐWヴ=ﾉﾐｹｴﾗ ギWSｷデWﾉゲデ┗ｹ ゲデ=デﾐｹｴﾗ ヮﾗSﾐｷﾆ┌ Pﾗ┗ﾗSｹ Vﾉデ;┗┞ ┗ Praze 

 

Pギｹデﾗﾏﾐｷぎ SﾉW ヮヴW┣WﾐLﾐｹ ﾉｷゲデｷﾐ┞. 

Program workshopu: 

1. PギWSゲデ;┗Wﾐｹ ヮヴﾗｪヴ;ﾏﾗ┗Yｴﾗ ┗┞H;┗Wﾐｹ (┎LWﾉが ┣=ﾆﾉ;Sﾐｹ ヮ;ヴ;ﾏWデヴ┞が dostupnost) 

2. Pﾗヮｷゲ デWIｴﾐｷIﾆ┠Iｴ ヮ;ヴ;ﾏWデヴ└ 

3. Uﾆ=┣ﾆ; ヮヴﾗｪヴ;ﾏ┌ 

4. Diskuse 

PギWSゲデ;┗Wﾐｹ ヮヴﾗｪヴ;ﾏﾗ┗Yｴﾗ ┗┞H;┗Wﾐｹ 

Pく V┞ゲﾆﾗL ふVÚV TGMが ┗く┗くｷくぶぎ Pヴﾗｪヴ;ﾏ ヮギWSゲデ;┗┌ﾃW ﾃWSWﾐ ┣ ┗┠ゲﾉWSﾆ└ ヮヴﾗﾃWﾆデ┌ ; ﾃW ┌ヴLWﾐ ﾃ;ﾆﾗ ﾐ=ゲデヴﾗj 

ヮヴﾗ ;ヮﾉｷﾆ;Iｷ ﾏWデﾗSｷﾆ┞ ｴﾗSﾐﾗIWﾐｹ Sﾗヮ;S┌ Wﾏｷゲｹ ﾐ; ┗ﾗSﾐｹ ヮヴﾗゲデギWSｹく )=ﾆﾉ;Sﾐｹﾏｷ a┌ﾐﾆIWﾏｷ ヮヴﾗｪヴ;ﾏ┌ 
ﾃゲﾗ┌ぎ ふヱぶ ﾗヴｪ;ﾐｷ┣;IW ┗ゲデ┌ヮﾐｹIｴ ; ┗┠ゲデ┌ヮﾐｹIｴ S;デ ｴﾗSﾐﾗIWﾐｹ Sﾗヮ;S┌ Wﾏｷゲｹ Sﾗ ┎LWﾉﾗ┗Y ｪWﾗS;デ;H=┣W 
┗LWデﾐ[ ヮギｹゲデ┌ヮ┌ ﾆ S;デ└ﾏ ヮヴﾗゲデギWSﾐｷIデ┗ｹﾏ ┌┥ｷ┗;デWﾉゲﾆYｴﾗ ヴﾗ┣ｴヴ;ﾐｹ ふｷﾐデWヴ;ﾆデｷ┗ﾐｹ ﾏ;ヮ┞が デ;H┌ﾉﾆ┞が ｪヴ;a┞ぶ 
s ﾏﾗ┥ﾐﾗゲデｹ WSｷデ;IW ┗ゲデ┌ヮﾐｹIｴ S;デ ; ｪWﾐWヴﾗ┗=ﾐｹ ┗┠ゲデ┌ヮﾐｹIｴ ゲWゲデ;┗ ; ふヲぶ ﾆ┗;ﾐデｷaｷﾆ;IW ┗ゲデ┌ヮ└ ﾉ=デWﾆ Sﾗ 
┎デ┗;ヴ└ ヮﾗ┗ヴIｴﾗ┗┠Iｴ ┗ﾗS ヮﾗSﾉW ヮﾗゲデ┌ヮ└ ┌┗WSWﾐ┠Iｴ ┗ metodice. Hﾉ;┗ﾐｹ L=ゲデｷ ヮヴﾗｪヴ;ﾏ┌ デ┗ﾗギｹ ふ;ぶ 
ｪWﾗS;デ;H=┣Wが ふHぶ WSｷデﾗヴ ; ヮヴﾗｴﾉｹ┥WL ┗ゲデ┌ヮﾐｹIｴ ヴWゲヮく ┗┠ゲデ┌ヮﾐｹIｴ S;デが ふIぶ ┗┠ヮﾗLWデﾐｹ ﾏﾗS┌ﾉが ふSぶ 
ず;Sﾏｷﾐｷゲデヴ=デﾗヴさ H[ｴ┌ ヮヴﾗｪヴ;ﾏ┌く Pヴﾗｪヴ;ﾏ ふ┗LWデﾐ[ ┌┥ｷ┗;デWﾉゲﾆY ヮギｹヴ┌Lﾆ┞ ; デWIｴﾐｷIﾆ= 
dokumentace)bude ┗ﾗﾉﾐ[ ヮギｹゲデ┌ヮﾐ┠ ヮヴﾗ ﾐWﾆﾗﾏWヴLﾐｹ ┗┞┌┥ｷデｹ ﾐ; ｷﾐデWヴﾐWデﾗ┗┠Iｴ ゲデヴ=ﾐﾆ=Iｴ VÚV TGMが 
v.v.i., http://heis.vuv.cz/projekty/emisevoda (od 1. 2. 2015). 

Pﾗヮｷゲ デWIｴﾐｷIﾆ┠Iｴ ┌ﾆ;┣;デWﾉ└ 

Jく PｷIWﾆ ふVÚV TGMが ┗く┗くｷくぶ: Pヴﾗｪヴ;ﾏ ﾃW ﾆﾗﾐIｷヮﾗ┗=ﾐ ﾃ;ﾆﾗ ;ヮﾉｷﾆ;IW ヮヴﾗ PC ゲ S└ヴ;┣Wﾏ ﾐ; ﾏｷﾐｷﾏ;ﾉｷ┣;Iｷ 
ヮﾗ┥;S;┗ﾆ└ ﾐ; HW ; SW ヮヴﾗゲデギWSﾆ┞く Pヴﾗｪヴ;ﾏ ﾐWﾐｹ ﾐ┌デﾐY ｷﾐゲデ;ﾉﾗ┗;デ ふﾐWﾃゲﾗ┌ デWS┞ ﾐ┌デﾐ= ﾗヮヴ=┗ﾐ[ﾐｹ 
k ｷﾐゲデ;ﾉ;Iｷ ヮヴﾗｪヴ;ﾏ└ ﾐ; ヮIが ┗ﾉ;ゲデﾐｹ ｷﾐゲデ;ﾉ;IW ヮヴﾗHｹｴ= ﾃWSﾐﾗS┌Iｴ┠ﾏ ┣ﾆﾗヮｹヴﾗ┗=ﾐｹﾏ ゲﾉﾗ┥ﾆ┞ ヮヴﾗｪヴ;ﾏ┌ぶく 
Pヴﾗ H[ｴ ヮヴﾗｪヴ;ﾏ┌ ﾃW ┗┞┥;Sﾗ┗=ﾐ ﾗヮWヴ;Lﾐｹ ゲ┞ゲデYﾏ WｷﾐSﾗ┘ゲ XPっVｷゲデ;っΑっΒ ゲ instalovanou 

komponentou Microsoft .NET Fヴ;ﾏW┘ﾗヴﾆ ふﾗS ┗Wヴ┣W WｷﾐSﾗ┘ゲ Vｷゲデ; ﾃW ゲﾗ┌L=ゲデｹ ﾗヮWヴ;Lﾐｹｴﾗ ゲ┞ゲデYﾏ┌が 
ヮヴﾗ WｷﾐSﾗ┘ゲ XP ゲW ｷﾐゲデ;ﾉ┌ﾃW ゲ;ﾏﾗゲデ;デﾐ[ ゲデ;┥Wﾐｹﾏ ┣W ゲデヴ=ﾐWﾆ aｷヴﾏ┞ MｷIヴﾗゲﾗaデぶく D;デ; ﾃゲﾗ┌ ┌ﾆﾉ=S=ﾐ; 
v ┣=ﾆﾉ;SﾐｹIｴ aﾗヴﾏ=デWIｴ ┌ﾏﾗ┥ﾒ┌ﾃｹIｹIｴ ﾏﾃく ﾃWﾃｷIｴ ゲﾐ;SﾐY ﾐ;ヮﾉﾐ[ﾐｹ W┝デWヴﾐｹﾏｷ ﾐ=ゲデヴﾗﾃｷ - tabulkﾗ┗= S;デ; 
┗W aﾗヴﾏ=デ┌ デ┝デ ふデW┝デﾗ┗Y ゲﾗ┌Hﾗヴ┞ ゲ ﾗSS[ﾉﾗ┗;LWﾏ ; ｴﾉ;┗ｷLﾆﾗ┌ ┗ ヮヴ┗ﾐｹﾏ ギ=Sﾆ┌ぶが ｪWﾗｪヴ;aｷIﾆ= S;デ; ┗W 
aﾗヴﾏ=デ┌ ゲｴヮ ふAヴIVｷW┘ぶく Pヴﾗｪヴ;ﾏ ┌ﾏﾗ┥ﾒ┌ﾃW ゲSｹﾉWﾐｹ S;デ ふ┎ﾉﾗｴぶ ┗ ヴ=ﾏIｷ ﾏｹゲtﾐｹ ゲｹデ[ aﾗヴﾏﾗ┌ ┌ﾏｹゲデ[ﾐｹ S;デ 
ﾐ; ゲSｹﾉWﾐYﾏ Sｷゲﾆ┌ ふヮヴﾗHｹｴ= ;┌デﾗﾏ;デｷIﾆY ┣;ﾏ┞ﾆ=ﾐｹ ┎ﾉﾗｴ ヮギｷ ヮヴ=Iｷ ゲ S;デ┞ ┎ﾉﾗｴ┞ デ;ﾆが ;H┞ ﾐWﾏﾗｴﾉﾗ Sﾗﾃｹデ 
k ゲﾗ┌L;ゲﾐY WSｷデ;Iｷ S;デ ┗ｹIW ┌┥ｷ┗;デWﾉｷ ; ;H┞ H┞ﾉ; ┣;ﾃｷジデ[ﾐ; ﾆﾗﾐ┣ｷゲデWﾐIW ┣ﾗHヴ;┣ﾗ┗;ﾐ┠Iｴ S;デぶく 

Uﾆ=┣ﾆ; ヮヴﾗｪヴ;ﾏ┌ 

R. Fｷﾉｷヮヮｷ ふVÚV TGMが ┗く┗くｷくぶぎ Pヴ;Iﾗ┗ﾐｹ ヮﾗゲデ┌ヮ┌ ﾃW ヮﾗSヴﾗHﾐ[ﾃｷ ｷﾉ┌ゲデヴﾗ┗=ﾐ ┗ ヮギｹﾉﾗ┣W ふずヮヴW┣Wﾐデ;IWさぶく 
Uﾆ=┣ﾆ; ┣;ｴヴﾐ┌ﾃW IWﾉ┠ ヮﾗゲデ┌ヮ ┗┠ヮﾗLデ┌が ヮﾗLｹﾐ;ﾃW ゲヮ┌ジデ[ﾐｹﾏ ヮヴﾗｪヴ;ﾏ┌が ヮギWs ヮギWSゲデ;┗Wﾐｹ ┗ゲデ┌ヮﾐｹIｴ S;デが 
a ゲヮ┌ジデ[ﾐｹ ┗┠ヮﾗLWデﾐｹ L=ゲデｷ, a┥ ヮﾗ ヮヴﾗｴﾉｹ┥Wﾐｹ ┗┠ゲﾉWSﾆ┌ ┗┠ヮﾗLデ┌が ┗LWデﾐ[ ┗┠H[ヴ┌ ┗ﾗSﾐｹIｴ ┎デ┗;ヴ└が 
u ﾆデWヴ┠Iｴ ﾃゲﾗ┌ ┗┠┣ﾐ;ﾏﾐ┠ﾏ ┣SヴﾗﾃWﾏ ┣ﾐWLｷジデ[ﾐｹ ┗┞Hヴ;ﾐY ﾉ=デﾆ┞ ; zdroje/cesty. 

http://heis.vuv.cz/projekty/emisevoda


Diskuse 

Pﾗ ┌ﾆ=┣IW ヮヴﾗｪヴ;ﾏ┌ H┞ﾉ┞ ┎L;ゲデﾐｹﾆ┞ ┗┣ﾐWゲWﾐ┞ デWIｴﾐｷIﾆY Sﾗデ;┣┞が デ┠ﾆ;ﾃｹIｹ ゲW ┣;S=┗=ﾐｹ S;デ ; ヮﾗSﾗH┞ 
┗┠ゲデ┌ヮ└く D;ﾉジｹ Sｷゲﾆ┌ゲW ゲW デ┠ﾆ;ﾉ; ﾃWSﾐ;ﾆ Sﾗゲデ┌ヮﾐ┠Iｴ S;デが ;ﾉW デ;ﾆY ﾏﾗ┥ﾐﾗゲデｷ ┗┞┌┥ｷデｹ ゲﾗaデ┘;ヴW ﾗゲデ;デﾐｹﾏｷ 
ヮﾗSﾐｷﾆ┞ Pﾗ┗ﾗSｹく Uﾆ=┣;ﾉﾗ ゲWが ┥W ﾉｷﾏｷデ┌ﾃｹIｹﾏ a;ﾆデﾗヴWﾏ ┗┞┌┥ｷデｹ ﾃゲﾗ┌ W┝ｷゲデ┌ﾃｹIｹ S;デ; ﾗ ┗┞ヮﾗ┌ジデ[ﾐｹIｴ に 

jednak z ｴﾉWSｷゲﾆ; ﾃWﾃｷIｴ ﾐW┎ヮﾉﾐﾗゲデｷが ;ﾉW デ;ﾆY ﾐWﾆﾗﾐ┣ｷゲデWﾐIW ┎S;ﾃ└ ┣ ヴ└┣ﾐ┠Iｴ S;デﾗ┗┠Iｴ ┣Sヴﾗﾃ└ ; 
ﾐW┗ｴﾗSﾐY aﾗヴﾏ=デ┞ S;デく 

 

Zaznamenali: Pく V┞ゲﾆﾗLが Jく PｷIWﾆが Hく PヴIｴ;ﾉﾗ┗= ふVÚV TGMが ┗く┗くｷくぶ dne: 18. 12. 2014 

Pギｹﾉﾗｴy:  

 pヴW┣WﾐLﾐｹ ﾉｷゲデｷﾐ; 

 prezentace programu 





WORKSHOP PROJEKTU QJ1220346 
PROGRAMU KUS MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ ČR 

 
EMISE  

A JEJICH DOPAD NA VODNÍ PROSTŘEDÍ 
 

PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ 
 
 17. 12. 2014, Povodí Vltavy, státní podnik, Praha. 



PROGRAM WORKSHOPU 

Představení technické podpory projektu          
v oblasti informatiky: 

•Programové vybavení pro hodnocení dopadu 
emisí 

• popis  

• ukázka 

•Informační portál 



TECHNICKÁ PODPORA 

• Informační portál projektu 

• http://heis.vuv.cz/projekty/emisevoda  

• Výsledky projektu (metodika, software) 

• Účelová geodatabáze vstupních dat 
(prohlížecí služby) 

• Programové vybavení pro hodnocení 
dopadu emisí 

 



PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ 

Funkce: 

•Kvantifikace vstupu znečišťujících látek do 
povrchových vod v mezipovodí útvaru 

•Klasifikace významnosti zdrojů/cest (vzhledem k 
přípustnému látkovému odnosu) 

•Organizace dat do účelové geodatabáze 

•Editor vstupních dat a prohlížeč výstupů 

Lokální aplikace pro PC s možností jejich sdílení 
pro více uživatelů v rámci lokální sítě 

 



STRUKTURA 

Hlavní části 

•Účelová geodatabáze (formát SHP, TXT) 

•„Editor“ (editace vstupních dat/prohlížení výstupů; 
uživatelské rozhraní: mapy, tabulky, grafy) 

•Výpočetní modul (přípustný látkový odnos z mezipovodí 
útvarů, kvantifikace vstupu látek a vyhodnocení 
rizikovosti zdrojů/cest) 

•Administrativní modul (organizuje běh jednotlivých částí 
programu) 



SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY 

Operační systém Microsoft Windows XP/Vista/7/8, 
Microsoft .NET Framework 2.0/3.5/4/4.5. Minimální HW 
požadavky jsou pak dány požadavky OS a platformy 
.NET.  

Doporučená konfigurace:  

•Dvou nebo lépe čtyřjádrový procesor 2 GHz nebo 
rychlejší,  

•RAM 2 GB (lépe 4 GB),  

•volné místo na HDD v závislosti na objemu 
zpracovávaných dat a množství řešených úloh/variant 
(předpokládané minimum 20 GB) 



DISTRIBUCE 

Programové vybavení veřejně dostupné na 

informačním portálu projektu (instalační 
program, uživatelská dokumentace, vzorek 

dat).  

Zpřístupnění v lednu 2015. 

 



UKÁZKY Z EDITORU 

Úvodní okno editoru 

 výběr úlohy 

 menu:  zobrazit data 

   výpočet 



Zobrazení dat 

Hodnocení zájmového území – data k útvarům povrchových vod 

Ukazatele jakosti, emisí a imisní standardy – obecné informace k látkám 

 

 



Ukazatele jakosti, emisí a imisní standardy 

- vrchní část okna s výběrem látky 

- spodní část okna se záložkami zde pro detailní vlastnosti látek 

 

 



Schéma zdrojů cest a znečištění 

otevřené z tabulky „vlastnosti látek“ ve formátu *.pdf 

 

 



Ukazatele jakosti, emisí a imisní standardy 

- spodní část okna: zdroje znečištění 

 

 



Ukazatele jakosti, emisí a imisní standardy 

-spodní část okna: emisní faktory 

- dále rozděleno záložkovým pořadačem: Litologie 

 

 



Ukazatele jakosti, emisí a imisní standardy 

-spodní část okna: emisní faktory 

- dále rozděleno záložkovým pořadačem: Typologie 

 

 



Ukazatele jakosti, emisí a imisní standardy 

-spodní část okna: emisní faktory 

- dále rozděleno záložkovým pořadačem: Půdní typy 

 

 



Ukazatele jakosti, emisí a imisní standardy 

-spodní část okna: emisní faktory 

- dále rozděleno záložkovým pořadačem: Zemědělské užívání 

 

 



Ukazatele jakosti, emisí a imisní standardy 

-spodní část okna: emisní faktory 

- dále rozděleno záložkovým pořadačem: Redukce v půdě 

 

 



Ukazatele jakosti, emisí a imisní standardy 

-spodní část okna: emisní faktory 

- dále rozděleno záložkovým pořadačem: Účinnost čištění odpadních vod 

 

 



Ukazatele jakosti, emisí a imisní standardy 

-spodní část okna: emisní faktory 

- dále rozděleno: Produkované znečištění na obyvatele 

 

 



Ukazatele jakosti, emisí a imisní standardy 

-spodní část okna: emisní faktory 

- dále rozděleno: Vstup látky z nekanalizovaných sídel do povrch. vod 

 

 



Ukazatele jakosti, emisí a imisní standardy 

- spodní část okna: Imisní standardy 

 

 



Ukazatele jakosti, emisí a imisní standardy 

- spodní část okna: Emisní standardy 

 

 



Zobrazení dat 

Hodnocení zájmového území – data k útvarům povrchových vod 

Ukazatele jakosti, emisí a imisní standardy – obecné informace k látkám 

 

 



Hodnocení zájmového území 

Výběr zobrazovaného útvaru:  v levé části okna ze seznamu útvarů 

        v pravé části v mapě 

 

 



Hodnocení zájmového území 

- detailní informace k vybranému vodnímu útvaru 

 - odtokové vlastnosti, litologie a typologie 

 

 



- detailní informace k vybranému vodnímu útvaru 

 - vypouštění odpadních vod 
  horní část okna - seznam všech vypouštění v mezipovodí útvaru 

  dolní část okna - detail k vybranému jednomu vypouštění a příslušná mapa 

 

 







- detailní informace k vybranému vodnímu útvaru 

 - vypouštění odpadních vod 
  horní část okna - seznam všech kontaminovaných míst v mezipovodí útvaru 

  dolní část okna - detail k vybranému jednomu místu a příslušná mapa 

 

 



Hodnocení zájmového území 

- detailní informace k vybranému vodnímu útvaru 

  - zemědělství – půdní typy, eroze 



Hodnocení zájmového území 

- detailní informace k vybranému vodnímu útvaru 

  - obyvatelstvo 



Hodnocení zájmového území 

- detailní informace k vybranému vodnímu útvaru 

  - výstup výpočtu – kapacita látkového odnosu (zatím prázdné, doplněno viz níže) 



Hodnocení zájmového území 

- detailní informace k vybranému vodnímu útvaru 

  - výstup výpočtu – Vyhodnocení zdrojů a cest (zatím prázdné, doplněno viz níže) 



Hodnocení zájmového území 

-vstupy  ze zemědělské činnosti 
- datový vstup vázaný na katastrální území, nikoliv na mezipovodí útvaru 



Hodnocení zájmového území 

- stav  útvaru podle ukazatele 



Návrat do úvodního okno editoru 

 výběr úlohy 

 menu:  zobrazit data 

   výpočet – doplní informace do výstupní části dat 



Opětovným spuštěním datového prohlížeče 

Hodnocení zájmového území 

- detailní informace k vybranému vodnímu útvaru 

  - výstup výpočtu – kapacita látkového odnosu 



 

Hodnocení zájmového území 

- detailní informace k vybranému vodnímu útvaru 

  - výstup výpočtu – vyhodnocení zdrojů a cest 



 

Ukázka vyhledávání v editoru dotazem na atributní data 

- kliknutí pravým tlačítkem v tabulce - „Vyhledat“ – spustí se formulář výběrové podmínky 



 

Ukázka vyhledávání v editoru dotazem na atributní data 

-výběr: kombinace tří podmínek 

- ukazatel jakosti/látka = kadmium a jeho sloučeniny 

- skupina zdrojů/cest = přirozené pozadí  

- významnost skupiny zdrojů/cest = velmi významný 



 

- ukazatel jakosti/látka = kadmium a jeho sloučeniny 

- skupina zdrojů/cest = přirozené pozadí  



- významnost skupiny zdrojů/cest = velmi významný 



 

Ukázka vyhledávání v editoru dotazem na atributní data 

- výsledek výběru 



INFORMAČNÍ PORTÁL 



Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. | Podbabská 30/ 2582, 160 00 Praha 6 | +420 220 197 111 
info@vuv.cz, www.vuv.cz, Pobočka Brno | Mojmírovo náměstí 16, 612 00 Brno-Královo Pole | +420 541 126 311 
info_brno@vuv.cz, Pobočka Ostrava | Macharova 5, 702 00 Ostrava | +420 595 134 800 | info_ostrava@vuv.cz  

Konec prezentace, 
 

děkujeme za pozornost 


