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Téma: Odhad prostorového rozložení obsahu potenciálně rizikových prvků v půdě 
s využitím přístupů digitálního mapování půd 

Hypotéza:  
Prostorové rozložení půdních vlastností včetně obsahu rizikových látek závisí na poloze 

v prostoru, mj. s ohledem na umístění potenciálních zdrojů kontaminace, a na podmínkách 
stanoviště. Na základě údajů o poloze a podmínkách stanoviště tak lze vytvářet mapy prostorového 
rozložení obsahu rizikových prvků v půdách s vysokou podrobností a dostatečnou přesností. Údaje z 
cílených lokálních studií kontaminace mohou zlepšit mapy rozložení potenciálně rizikových prvků 
na rozsáhlejším území jako preferenční vzorkování. 

 
Anotace:  

Na vybraných územích bude analyzován vztah mezi obsahem vybraných potenciálně 
rizikových prvků (As, Cd, Cu, Pb, Zn) v půdě, charakteristikami stanoviště (primární i odvozené 
parametry reliéfu, geologické podloží, způsob využití půdy a druh vegetace aj.) a polohou vůči 
potenciálním zdrojům znečištění. Jako zdroj půdních údajů budou využity výsledky starších 
průzkumů půd a plošného sledování půd (např. údaje ÚKZÚZ) i novější případové studie. Bude 
hodnocena srovnatelnost půdních údajů z různých zdrojů a možnost harmonizace dat získaných 
různými postupy. Budou ověřovány metody vhodného začlenění intenzívních cílených lokálních 
průzkumů (preferenčního vzorkování) do vstupních datových souborů. Na základě zjištěných vztahů 
mezi obsahy rizikových prvků v půdách, polohou a charakteristikami stanoviště pak budou s využitím 
pokročilých výpočetních metod (např. regresní stromy, náhodné lesy, umělé neuronové sítě) 
vytvářeny modely prostorového odhadu obsahu potenciálně rizikových prvků v půdě. Vybrané 
modely budou ověřovány s využitím nezávislých souborů údajů a doplňkového terénního odběru 
vzorků. Bude hodnocena spolehlivost a nejistota vytvořených odhadů.  

Hlavními cíli práce bude:  
1) Vytvořit a ověřit funkční modely pro prostorový odhad obsahu rizikových prvků v půdě.  
2) Vybrat a ověřit vhodnou metodu pro začlenění výsledků preferenčního vzorkování do 

tvorby map pro rozsáhlejší území. 
3) Pro vybraná území vytvořit mapy odhadu prostorového rozložení obsahu potenciálně 

rizikových prvků v půdě a mapy rozložení nejistot. 
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