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EXTRAKCE GEOLOGICKÉ INFORMACE Z DAT DPZ  
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V rámci p ísp vku jsou demonstrovány nové postupy implementace metod dálkového pr zkumu Zem
(DPZ) v rámci projekt GS, které byly vytvo eny na samostatném pracovišti DPZ  založeném v roce 
2006.  
Na p íkladech jsou p edvedeny možnosti využití t chto metod pro t i základní tématické okruhy: 

1. Identifikace kontaminovaných ploch spojených s povrchovou t žbou hn dého uhlí – detekce 
geochemických anomálií a identifikace acidifikovaných ploch v oblasti sokolovské 
hn douhelné pánve 

2. Geostatistické zpracování lineament  a jejich geologická interpretace 
3. Vytvo ení modelové mapy náchylnosti ke svahovým a pohyb m pro oblast severního 

Salvadoru

Ad1) Pomocí metod dálkového pr zkumu byla na území karlovarsko - sokolovské aglomerace 
provedena spektrální analýza satelitní snímk  LANDSAT a ASTER, která byla zam ena p edevším na 
mapování minerálních složek a hornin, posouzení kvality zelen  na rekultivovaných plochách a 
identifikace ploch dot ených acidifikací z horninového prost edí. U satelitních snímk  LANDSAT byla 
provedena i asová analýza vývoje zm n území v etn  vývoje acidifikace v období 1992–2003. 
Analyzované plochy byly porovnávány p i interpretaci s barevnými leteckými snímky a korelovány 
s nezávislým pozemním m ením acidity a biologickým pr zkumem.  

Ad2) S p íchodem leteckých snímk  se otev ela i možnost interpretovat lineamenty (liniové 
dislokace na digitálním obraze) pro r zné geov dní aplikace. D íve p evažoval p ístup vizuální 
interpretace, s rychlým rozvojem po izování nejr zn jších druh  distan ních dat a s rozvojem nových 
metod jejich zpracování je stále více kladen d raz na zpracování automatické, kdy je nastaven nový 
postup, který je dále zpracováván po íta em. V rámci této tématické ásti je p edstaven nový postup 
automatické extrakce lineament  z digitálního obrazu (LANDSAT–TM5) a jejich následné 
geostatistické zpracování, které se m že stát novým zdrojem dat a informací nap . pro hydrogeologické 
a strukturní interpretace. 

Ad3) Jsou p edstaveny nové techniky zpracování satelitních dat a digitálního modelu reliéfu, které 
p inesly nové informace z oblasti geologie, morfologie a hydrologie. Tato nová data byla zpracována 
multivaria ní metodou, pomoci níž byla vytvo ena modelová mapa náchylnosti ke svahovým 
a pohyb m pro oblast severního Salvadoru. 


