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Česká geologická služba je pověřena vedením registru sta-
rých důlních děl – podle § 35 zákona č. 44/1988 Sb. (horní 
zákon) v platném znění – a šetřením jejich projevů na po-
vrchu. K tomuto účelu je třeba využívat všechny dostupné 
moderní a efektivní metody zpracování údajů o terénu 
v místě výskytu důlních děl. Práce byla realizována v roce 
2016 v rámci projektu „Využití distančních dat nové gene-

race v geologických aplikacích“, financovaného odborem 
geologie MŽP, a vycházela z údajů v informačním systému 
(IS) České geologické služby (ČGS).

Pro analýzu možností využití distančních dat LiDAR 
5. generace (5G) byly vybrány dvě oblasti, první v okolí 
Měděnce v okrese Chomutov, druhá v okolí Ratibořských 
Hor v okrese Tábor. 
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Summary: This study is intended to demonstrate the great potential 
of detection and measuring of surface features using the LiDAR 5th 
generation (LiDAR 5G) method to obtain high resolution elevation 
data, and their further processing in QGIS open source software. 
Two localities were selected to confirm long and rich history of 
mining, specifically the Měděnec ore mining area (Fe  + Cu, Ag 
ores, Erzgebirge Mts.) and the Ratibořské Hory ore mining region 
(Ag-Pb-Zn ores, Blanice Furrow, Central Bohemia), where numerous 
signs of previous  mining operations can be observed on the surface 
even today. The analysis of the remote sensing data (LiDAR 5G) 
was carried out in both areas. The objective was to identify sites 
with higher density of elevations and depressions which could 
indicate old and abandoned mine workings. The analysis of acquired 
data on elevations is able to identify geomorphic phenomena 
and landforms particularly in areas where past mining has been 
known and undermined sites are registered which is the case of 
the above two regions.

The digital elevation model (DEM) with a resolution of 1 × 1 m 
was generated using the ArcGIS platform tools. Then the open 
source QGIS software (http://www.qgis.org/en/site/index.html) was 
employed for further data processing and analysis. The GRASS 7 
plugin or morphometry toolkit from SAGA GIS software is available 
in QGIS environment.  These toolkits can generate a large variety 
of raster layers from the initial DEM.  After searching and assessing 

the optimal conditions three raster layers generated from DEM were 
selected: 1. slope, 2. maximal curvature, 3. minimal curvature. All 
these raster layers are useful for better understanding geomorphic 
features and spatial distribution of objects on the surface of the 
given area. 

A procedure of eight successive steps, consisting of raster 
calculator and functions from the GRASS 7 toolbox (r.fill.dir, 
r.reclass, r.to.vect, v.dissolve) was chosen in order to detect  local 
depressions.  The original DEM was then transformed using a simple 
mathematical operation (2 * value of median – DEM) to identify 
elevations that may represent mine waste piles. This procedure 
generates a new DEM where the original elevations turn into 
depressions. The same procedure of eight successive steps was 
applied to identify depressions. The results were constrained to 
sites with an area larger than 5 m2 and higher or deeper than 0.5 m. 
Sites with higher density of the searched objects were subsequently 
compared with the database of old mine workings. The remote 
sensing data from the Ratibořské Hory area were also confronted 
with the field observations. Despite some disadvantages resulting 
from local inaccuracies of LiDAR elevation data or constraints in the 
elevation definition, the selected procedure provides reliable results 
in identifying two major geomorphic features, i.e. elevations and 
depressions. This procedure may in the future upgrade the accuracy 
of registering the old mine workings or even assist in searching 
for new sites. It can also contribute to better understanding the 
impacts of historical human activities on the local environment.

Využití distančních dat LiDAR 5G při evidenci 
starých důlních děl
Using the LiDAR method for registering old mine workings

(01-44 Vejprty, 23-13 Tábor)



Na lokalitě Měděnec a v jeho okolí se vyskytuje vý-
znamné Fe-Cu zrudnění, vázané na čočky skarnů, dále 
hydrotermální zrudnění pozdně variské polymetalické aso-
ciace Pb-Zn-Ag a žíly U-mineralizace s Ag-As-Bi-Co-Ni 
mineralizací. Intenzivní těžba Fe rud probíhala na lokalitě 
již ve 14. a v 15. století, v 16. století se těžily sulfidy pro 
výrobu vitriolu a skalice. Dolování rud trvalo s přestávkami 
až do roku 1992, kdy byla těžba ukončena.

Rudní revír Ratibořské Hory – Stará Vožice představuje 
hydrotermální zrudnění Ag-Pb-Zn ± Cu, mineralizace tzv. 
mladovariské nekyzové polymetalické asociace, vázané 
na zlomový systém blanické brázdy. I když lze předpoklá-
dat, že historie zdejší těžby sahá až do středověku, první 
písemné doklady pocházejí z 16. století. Dolování se roz-
víjelo se střídavou intenzitou, přičemž největšího rozma-
chu dosáhlo v období schwarzenberské správy, tedy po roce 
1723. Na druhou stranu, značná část dnes evidovaných 
důlních děl zde byla založena již před uvedeným datem. 
Literatura většinou uvádí ukončení hornické činnosti v re-
víru k roku 1927, kdy byla zastavena práce na hloubení 
nové šachty u Vřesců. V archivních materiálech se však 
nacházejí doklady o průzkumných pracích prováděných 
ještě ve 30. letech 20. století.

V obou případech mají lokality pestrou a dlouholetou 
historii důlní činnosti, jejíž četné projevy jsou v terénu 
dodnes patrné. Dá se tedy předpokládat, že analýza přes-
ných výškových dat LiDAR 5G tyto povrchové jevy za-
chytí. Po zvážení možností využití produktů Open Source 
v prostředí geografických informačních systémů (GIS) bylo 
rozhodnuto provést veškeré analýzy a zobrazení výsledků 
v programu QGIS (http://www.qgis.org/en/site/index.html). 
Pouze digitální elevační modely (DEM) obou oblastí byly 
vygenerovány pomocí nástrojů platformy ArcGIS. Vzhle-
dem ke značnému rozsahu zvolených oblastí byly v obou 
případech analytické práce zúženy na několik evidovaných 
poddolovaných území.

Metoda zpracování dat   

Očekávanými projevy důlní činnosti na zemském povrchu 
jsou nejčastěji haldy (odvaly), jámy, pinky a rýhy různých 
velikostí a často pravidelných tvarů. Tyto tvary jsou ob-
vykle kruhové nebo oválné, u rýh pak jde o protáhlé liniové 
tvary. 

Výchozí datovou vrstvou pro zpracování a analýzu dat 
je DEM vytvořený v rozlišení 1 × 1 m. Z modelu DEM 
lze generovat celou škálu rastrů v rámci nástrojů pro ana-
lýzu terénu. V prostředí QGIS k tomu účelu slouží sada 
nástrojů GRASS 7, popř. skupina nástrojů pro morfometrii 
programu SAGA GIS. Po hledání a posouzení optimálních 
podkladů byly nakonec zvoleny 3 rastrové vrstvy genero-
vané z DEM: 1. slope (svažitost), 2. maximal curvature (ma - 
ximální křivost) a 3. minimal curvature (minimální křivost). 

Slope (obr. 1) byl vytvořen nástrojem GRASS 7, ale lze 
ho rovnocenným způsobem generovat i v prostředí SAGA 
GIS. 

Jako doplňkové rastrové vrstvy lze v programu SAGA 
GIS v rámci nástroje pro morfometrii vytvořit také vrstvy 

Minimal curvature a Maximal curvature (obr. 2 a 3), vhodné 
pro vyhledávání depresí a elevací terénu (Caha 2015). 
Pro potvrzení jednoznačnosti identifikace depresí nebo 
elevací bylo použito rozšíření programu QGIS – Terrain  
profile. 

Maximální a minimální křivost se vypočítá podle vztahu:

Kmin = –a – b + [(a – b)2 + c2]1/2    
a   
Kmax = –a – b – [(a – b)2 + c2]1/2 ,

kde koeficienty a, b, c jsou určeny kvadratickou rovnicí plo-
chy prokládané lokálním okolím jednotlivých buněk rastru 
s hodnotami z ve tvaru: 

z = ax2y2 + bx2y + cxy2 + dx2 + ey2 + fxy + gx + hy + i, 

kde a, b, c, d, e, f, g, h, i jsou konstanty a lokální oblast 
prokládání plochy buňkami rastru tvoří okno o velikosti  
3 × 3 (de Smith et al. 2015, Zevenbergen et Thorne 1987). 

Jak je patrné z příkladů na obr. 4 a 5, při zobrazení 
na rastrech maximální a minimální křivosti jsou stejným 
způsobem viditelné odlišné povrchové struktury. Pokud 
potřebujeme vyhledat primárně elevace (obvaly, haldy), 
použijeme kombinaci rastrů slope a minimal curvature. 
V opačném případě, kdy je potřeba vyhledávat sníženiny 
(propady, deprese, jámy), je vhodné použít kombinaci 
rastrů slope a maximal curvature.

Všechny tři zmíněné rastry je vhodné použít při sezná-
mení se se strukturou a prostorovým rozmístěním povrcho-
vých objektů v zájmové oblasti. V prostředí GIS je viditelná 
pozice a rozmístění jednotlivých potenciálních povrchových 
struktur na dané lokalitě a jejich prostorový vztah k evi-
dovaným objektům z registru starých důlních děl (SDD) 
a databáze úložných míst těžebních odpadů (ÚM), jak je 
vidět na příkladu lokality Mědník s. od Měděnce (obr. 6).  
Na lokalitě je evidována jedna halda – opuštěné úložné 
místo – a 16 objektů v evidenci SDD. 

Jak je z příkladu patrné, na vyobrazení pomocí rastru 
Slope je vidět několik dalších objektů, které velmi prav-
děpodobně souvisí s důlní činností. Způsobů, jak doplnit 
a rozšířit evidenci těchto povrchových objektů, je něko-
lik.  První z nich je postupná digitalizace, např. do bodové 
vrstvy, pomocí identifikace jednotlivých povrchových ob-
jektů kombinací rastru slope s rastry maximal curvature 
a minimal curvature. Další možností je využití nástrojů 
rastrové analýzy a s jejich pomocí identifikovat místa vý-
skytu depresí a případně elevací (potenciální haldy).

Jednou z možností, jak identifikovat vrcholy elevací 
nebo dna depresí, je vytvořit novou rastrovou vrstvu s pod-
mínkou, že pro vrcholy je současně hodnota slope = 0  
a hodnoty minimal curvature a maximal curvature jsou 
obě kladné (de Smith et al. 2015). Obdobně platí postup 
pro vyhledání míst depresí, kde hodnota slope = 0 a hod-
noty maximal curvature a minimal curvature jsou záporné. 
Nevýhodou tohoto postupu je ztráta informace o ploše 
a hloubce nebo výšce lokalizovaných objektů a rovněž sku-
tečnost, že ve vygenerovaném rastru slope nejsou na mnoha 
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místech lokálních minim nebo maxim pixely s hodnotou 
slope = 0. Vyskytuje se tam pouze velmi nízká hodnota 
slope, nižší než mají okolní buňky, ale nelze je vyhodno-
tit podmínkou pro hodnotu 0. V takovém případě budou 
tato lokální minima nebo maxima ve výsledném rastru  
chybět. 

Použití nástrojů rastrové analýzy 

Vzhledem k uvedeným skutečnostem byla po jistém hle-
dání vhodného způsobu analýzy rastru DEM pomocí růz-
ných nástrojů (moduly QGIS, GRASS GIS a SAGA GIS) 
vyzkoušena a ověřena posloupnost postupných kroků, které 
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Obr. 1. Slope (svažitost) plo chy 
severně od Měděnce s vyzna- 
čenými oblastmi poddolovaných 
území.
Fig. 1. Slope of the area north 
of Měděnec with depicted 
sites affected by underground 
mining.

Obr. 2. Maximální křivost plochy 
severně od Měděnce s vyznače-
nými oblastmi poddolovaných 
území.  
Fig. 2. Maximal curvature of the 
area north of Měděnec with  
depicted sites affected by under-
ground mining.
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vedou k výsledným vektorovým vrstvám polygonů a bodů. 
Tyto vrstvy obsahují informace o výskytu depresí a dílčích 
elevací (plochy jednotlivých polygonů, max. hloubky de-
presí, výšky hald apod.). Zjednodušeně jsou pak v našem 
případě deprese jámy a dílčí elevace haldy.

Posloupnost jednotlivých kroků analýzy DEM pro iden-
tifikaci depresí (jam): 
1.  Byl vytvořen hydrologicky hladký model DEM, tedy 

model bez „bezodtokých“ depresí. K tomu byl použit 

nástroj GRASS 7 – r.fill.dir, který vyhledá všechny „bez-
odtoké“ deprese a vyplní je, čímž vznikne nový model 
DEM2, který již tyto deprese neobsahuje.

2.  V rastru kalkulátoru byl proveden výpočet rozdílu 
původního modelu DEM a nově získaného hydrolo-
gicky hladkého modelu. Tím byl vytvořen další rastr, 
který obsahuje hodnoty 0 v místech shody obou rastrů  
(DEM – DEM2 = 0) a záporné hodnoty v místech vý-
skytu „bezodtokých“ depresí (DEM – DEM2 < 0). Zá-

Obr. 3. Minimální křivost plochy 
severně od Měděnce s vyznače-
nými oblastmi poddolovaných 
území.
Fig. 3. Minimal curvature of the 
area north of Měděnec with  
depicted sites affected by under-
ground mining.

Obr. 4. Profil vedený přes strukturu znázorněnou světlou plochou 
ohraničenou černou linií na rastru maximal curvature, na kterém 
jsou tímto způsobem viditelné deprese. 
Fig. 4. A profile running through a structure represented by light 
area demarcated by black line on a raster of maximal curvature 
enabling to detect depressions.

Obr. 5. Profil vedený přes strukturu znázorněnou světlou plochou 
ohraničenou černou linií na rastru minimal curvature, na kterém 
jsou tímto způsobem viditelné elevace. 
Fig. 5. A profile running through a structure represented by light 
area demarcated  by black line on a raster of minimum curvature 
enabling to detect elevations.
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pornými hodnotami jsou definována místa hledaných 
depresí.

3.  Nástrojem r.reclass (GRASS 7) byla provedena reklasi-
fikace vytvořeného rozdílového rastru RST_roz na nově 
vzniklý rastr RST_reclass. Reklasifikaci lze provést li-
bovolným způsobem. V našem případě jsme použili dě-
lení na intervaly po 10 cm do hloubky 0–1 m a od 1 m 
až do hloubky 10 m interval 1 m. Původní rastr tak byl 
klasifikován podle hloubky depresí do dvaceti kategorií.

4.  Výsledný rastr byl převeden na polygonovou vrstvu 
s použitím nástroje r.to.vect ze sady nástrojů GRASS 7. 
Vznikla tak vektorová vrstva, která obsahuje polygony 
v místech uzavřených depresí různé velikosti a hloubky.

5.  Z takto získané polygonové vrstvy byla pomocí nástroje 
v.dissolve vytvořena vrstva, která obsahuje polygony, 
reprezentující vždy jednu depresi.

6. Pro každý polygon byla vypočtena jeho plocha v m2.
7.  Následně byly zobrazeny všechny polygony s plochou 

větší než 5 m2, nebo polygony s hloubkou deprese větší 
než 0,5 m.

8.  Pro finální polygonovou vrstvu byla vytvořena bodová 
vrstva centroidů. Ty reprezentují jednotlivé středy nale-
zených depresí (obr. 7).
Pro identifikaci hald byl nejdříve jednoduchou matema-

tickou operací původní DEM obrácen „naruby“ (2*hod-
nota mediánu – DEM) – původní deprese se staly elevacemi 
a naopak. Vznikl tak nový inverzní model DEM.

Potom následovala stejná posloupnost kroků analýzy 
rastru inverzního modelu DEM vedoucí k finální vekto-
rové vrstvě a jí odpovídající bodové vrstvě centroidů. Tyto 
centroidy pak reprezentují dílčí elevace – haldy (obr. 7).

Výsledky analýzy a ověření dat v terénu

Pro vybrané lokality v okolí Měděnce a v oblasti Ratiboř-
ských Hor byly popsanými postupy vytvořeny podklady 
pro analýzu dat LiDAR 5G. Výsledky pro lokalitu Měděnec 
jsou zobrazeny na obr. 1, 2, 3, 6 a 7. Z výsledků vyplývá, že 
kromě evidovaných objektů (SDD a ÚM) bylo vygenero-
váno množství dalších potenciálních objektů souvisejících 
velmi pravděpodobně s hornickou činností. To se projevuje 
nejen na vrchu Mědník (k. 910), ale především v pruhu 
jihozápadního směru mezi Ptačí alejí a Horní Halží seve-
rozápadně od Měděnce (obr. 7).

V okolí obce Ratibořské Hory na lokalitách V Doubí 
(sz. od Ratibořských Hor), Staré hory (z. od Ratibořských 
Hor) a Lopeček (j. od Ratibořských Hor) bylo po přípravě 
potřebných podkladů a vygenerování potenciálních hald 
a jam provedeno též ověření výsledků analýzy dat LiDAR 
5G v terénu. Uvedené lokality byly vybrány na základě 
několika kritérií. V první řadě jde o hustě zalesněné ob-
lasti, místy se značně komplikovaným reliéfem terénu 
(svahy, údolí apod.). Metoda tak byla ověřována ve sku-
tečně složitých podmínkách. Jelikož způsob hospodaření 
na těchto lokalitách se v minulosti příliš neměnil, zůstala 
zde zachována řada indicií důlní činnosti, a to včetně tech-
nologických prvků – náhonů, hrází, vodních děl – nebo 
drobných kutacích (průzkumných) prací. Navíc právě 
v těchto vybraných oblastech Správa jeskyní ČR – Chý-
novská jeskyně v uplynulých letech shromáždila značné 
množství informací a terénních dat, které mohly být oka-
mžitě v terénu podrobně porovnávány s daty generovanými  
z LiDAR 5G.

Obr. 6. Situace na lokalitě Měd-
ník s. od Měděnce. Na podkladu 
vyobrazení povrchu pomocí 
rastru slope je vidět počet 
a umístění evidovaných objektů 
souvisejících s důlní činností. 
Fig. 6. Mědník hill lokality, 
north of Měděnec. Distribution, 
location  and number of regist-
ered objects related to mining 
can be seen on the surface using 
the slope raster.



Zcela jednoznačně má uvedená metoda nejvyšší účin-
nost ve volném nezalesněném terénu, kde prakticky nedo-
chází k žádnému zkreslení a následná identifikace důlních 
děl je tak závislá pouze na správné interpretaci. Podobně 
lze pohlížet na objekty vygenerované v souvislých a vyso-
kých lesních porostech. Při ověřovacích terénních pracích 
byly v těchto podmínkách lokalizovány relativně nevýrazné 
deprese (průměr cca 3 m) s hloubkou do 1 m. V několika 
případech pak bylo na takových místech zjištěno i po-
kračování těchto děl v podobě linií jam a obvalů v délce 
několika desítek až stovek metrů. Ve vysokých porostech 
se jasně projevují prakticky všechny pozitivní i negativní 
tvary terénu. Mezi lokalizovanými objekty se vyskytly 
též drobné jámové lomy nebo deponie hlín a dalších  
materiálů. 

Z hlediska identifikace se problematicky jeví zejména 
výrazné přechody terénu v porostech s různou výškou 
stromů, případně s keřovým patrem. Jako objekty zájmu 
(výrazné elevace) byly například v lokalitě V Doubí vyge-
nerovány nízké, prostorově omezené porosty smrku o ploše 
cca 20 × 20 m, bezprostředně navazující na horní hranu 
údolí. Na druhou stranu i dobře patrné pozůstatky důlních 
děl (jámy s obvaly), pokud se nacházejí přímo ve výraz-
ném svahu, jako např. dílo Gabriel v Lopečku, nemusí být 
uvedenou metodou dostatečně zachyceny. Výsledky pro 
lokalitu Lopeček jsou na obr. 8 a 9. 

Zajímavým způsobem se mohou chovat data v prostředí 
středně vysokého hustého lesa. Na lokalitě Staré hory byly 
například ověřeny projevy SDD na díle Markéta. Staré 
práce zde sledují žilnou strukturu v délce téměř 700 m, 
přičemž většina děl se nachází buď v otevřeném terénu 

(odlesněném prostoru), nebo ve vysokém lese. V úseku, 
kde tato linie prochází nižším hustým porostem, jsou povr-
chové jevy do značné míry zahlazeny. Oproti tomu v loka-
litě V Doubí, kde je charakter porostu ještě méně příznivý, 
byla vygenerována a ověřena dosud neznámá linie kutacích 
prací v délce 160 m. Zde je třeba poznamenat, že velikost 
jednotlivých jam a obvalů na díle V Doubí nepřesahuje cca 
3 m (max. hloubka 1 m), kdežto objekty na díle Markéta se 
pohybují řádově až v desítkách metrů.

Shrnutí a závěr

V rámci pilotního projektu, který měl za cíl ověřit využi-
telnost analýzy dat LiDAR 5G pro účely evidence starých 
důlních děl a vlivů důlní činnosti na životní prostředí, byla 
provedena rastrová analýza DEM (LiDAR 5G) v prostředí 
QGIS. Výsledky byly porovnány se situací v terénu na ně-
kolika lokalitách v okolí Ratibořských Hor.

Výsledky ukazují na velký potenciál využitelnosti ana-
lýzy dat LiDAR, které lze použít jako poměrně přesný 
podklad pro podrobné studie lokalit s výskytem pozůstatků 
důlní činnosti za předpokladu, že jejich projevy nejsou 
na povrchu zcela zakryté. Interpretace analýzy DEM však 
vyžaduje účast zkušených odborníků v oboru historie těžby 
nerostných surovin, nejlépe se znalostí místního prostředí. 
V terénu se ukázaly i některé nedostatky samotného mo-
delu DEM generovaného z dat LiDAR a z něj plynoucí 
nepřesnosti při interpretaci povrchových tvarů. To, co na-
příklad na zobrazení rastru minimal curvature vypadalo 
jako jasná halda s pravidelným elipsovitým tvarem, byla 

Dvořák, I.J. et al. (2018): Using the LiDAR method for registering old mine workings22

Obr. 7. Situace v širším okolí 
lokality Mědník s. od Měděnce. 
Na podkladu vyobrazení povrchu 
pomocí rastru slope je vidět 
počet a umístění evidovaných 
starých důlních děl, evidovaných 
úložných míst, generovaných 
jam a hald. 
Fig. 7. Broader vicinity of the  
Mědník locality, north of Mě-
děnec. Distribution, location and 
number of registered old mine 
workings such as pits and mine 
waste sites can be seen on the 
surface using the slope raster.



ve skutečnosti hromada odpadu po těžbě dřeva (obr. 10). 
V několika případech se např. projevila přítomnost hus-
tého středně vysokého jehličnatého lesa, který významně 
ovlivnil generování povrchových projevů důlní činnosti. Je 
to pravděpodobně tím, že hustě zapojeným porostem laser 
nepronikl v dostatečné hustotě až na povrch terénu a při 

zpracování dat do tvaru LiDAR 5G došlo v těchto mís-
tech k přílišnému zkreslení způsobenému nedostatečnou 
hustotou bodového pole na povrchu terénu. Naopak byla 
potvrzena velmi vysoká citlivost dat LiDAR ve vzrostlém 
lese (obr. 11), kde na některých místech byly lokalizovány 
i dosud neznámé projevy důlní činnosti.
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Obr. 8. Situace na lokalitě Lo-
peček. Na podkladu vyobrazení 
povrchu pomocí rastru Slope 
je vidět počet a umístění evi-
dovaných starých důlních děl, 
evidovaných úložných míst, 
generovaných jam a hald. Ge-
nerované jámy jsou omezeny 
hloubkou nad 0,5 m. 
Fig. 8. Lopeček locality. Di stri-
bution, location and number 
of registered old mine workings 
such as pits and  mine waste 
sites and searched pits and 
heaps can be seen on the sur-
face using the slope raster.  
Visualization  of pits is con  - 
strained by their depth of min- 
 imum 0.5 m.

Obr. 9. Situace na lokalitě Lo-
peček. Na podkladu vyobrazení 
povrchu pomocí rastru Slope 
je vidět počet a umístění evi-
dovaných starých důlních děl, 
evidovaných úložných míst, 
generovaných jam a hald a v te-
rénu zaměřených objektů (data 
F. Krejča). Generované jámy jsou 
omezené hloubkou nad 1 m.
Fig. 9. Lopeček locality. Distri-
bution, location  and number 
of registered old mine workings 
such as pits and  mine waste 
sites including objects geo-
detically measured in the field 
(by F. Krejča) can be seen on 
the surface using the slope 
raster. Visualization of pits is 
constrained by their depth of 
minimum 1 m.



Současně byla také prokázána využitelnost prostředí 
QGIS jako vhodného a dostatečně silného nástroje pro po-
žadované účely analýzy dat LiDAR. 

Závěrem lze konstatovat, že analýza DEM jako výcho-
zího zdroje přesných výškových dat s dostatečnou hustotou 
může sloužit pro zpřesňování a doplňování evidence a in-
ventarizace povrchových projevů důlní činnosti ovlivňující 
životní prostředí. Vzhledem ke skutečnosti, že analyzo-
vané objekty jsou vždy pouze potenciální (analýza pod-
chytí všechny nepravidelnosti povrchu terénu do velkých 
podrobností), je nutné takto získané podklady následně 
ověřit v terénu. Obecně lze také říci, že podobné analýzy 
mohou pomoci k lepšímu popisu a pochopení oblastí za-
sažených v minulosti lidskou činností, ať již v souvislosti 
s důlními pracemi, nebo aktivitami, které zanechaly stopy 
patrné na povrchu a přitom změnily původní přirozený cha-
rakter prostředí.

Poděkování. Příspěvek vznikl za podpory MŽP v rámci interního 
projektu ČGS č. 386000 „Využití distančních dat nové generace 
v geologických aplikacích“. Autoři děkují recenzentům za pod-
nětné připomínky.
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Obr. 10. Chybně vyhodnocený objekt z podkladů analýzy dat LiDAR. 
Projev jednoznačně interpretovaný jako halda byl ve skutečnosti 
hromadou dřeva a větví. 
Fig. 10. Erroneously evaluated object by analysis and interpretation 
of LiDAR data. Manifestation originally interpreted as a mine waste 
site was in fact a heap of wood and branches.

Obr. 11. Povrchové projevy důlní činnosti (jámy), které jsou viditelné 
na podkladových rastrech generovaných z dat LiDAR a zároveň 
byly identifikovány postupem rastrové analýzy použitým v rámci 
prací na projektu. 
Fig. 11. Surface manifestations of mine workings (pits, shallow 
shafts) which can be seen on basic rasters generated from LiDAR 
data were also identified by using a method of raster analysis 
introduced and used within the project implementation.


