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Vodní plochy v oblastech aktivních či již opuštěných lomů
čelí oproti ostatním vodním plochám specifickému znečiš-
tění, které může ve výsledku významně ohrožovat lidské
zdraví.

Spektrální vlastnosti vodních ploch jsou ovlivněny
chemickými a fyzikálními vlastnostmi vody samotné,
odrážejí ale i geologické podmínky jejich okolí. Optické
vlastnosti povrchových vod jsou nejvíce ovlivněny tře-
mi základními složkami: fytoplanktonem, obsahem roz-
puštěných sedimentů a obsahem rozpuštěných organic-
kých látek. Ve výsledku způsobuje přítomnost těchto
složek nejenom barevnou změnu vod, ale mění rovněž
její spektrální vlastnosti (Li – Shan – Gong 2009). Díky
tomu lze určovat obsah vybraných parametrů vod s vy-
užitím optických hyperspektrálních (HS) dat, která před-
stavují potenciální nástroj pro jejich monitorování. Le-
tecká HS data, charakteristická vysokým počtem úzkých
spektrálních pásem, poskytují podrobnou informaci
o spektrálních vlastnostech zkoumaného povrchu. Pro-
ces získávání a zpracování spekter z obrazových dat je
souhrnně označován jako obrazová spektroskopie (ang-
lický termín image spectroscopy).

Zatímco voda se v kapalném stavu vyznačuje nízkou od-
razivostí na všech vlnových délkách (obr. 1), biologické
nebo mechanické příměsi ve vodě její celkovou odrazivost
zvyšují.

Přítomnost chlorofylu ve vodě způsobuje nárůst odrazi-
vosti ve viditelné části spektra, nejvýrazněji v jeho žluto-
zelené části (500–600 nm) spolu s charakteristickou ab-
sorpcí na 680 nm (Ritchie – Zimba – Everitt 2003).
Sedimenty rozpuštěné ve vodě zvyšují její odrazivost ve
viditelné a infračervené části spektra a posunují maximál-
ní odrazivost k delším vlnovým délkám. V antropogenně
ovlivněných vodách pak příměs organického uhlíku
v suspenzi způsobuje pokles odrazivosti v intervalu
550–650 nm (Arenz – Lewis – Saunders 1996). Naopak
rostoucí koncentrace iontů železa, často přítomných ve
vodách ovlivněných těžbou, odrazivost vody snižuje
a maximum odrazivosti posouvá ze zelené (560 nm)
do červené (738 nm) části spektra (Glässer – Groth –
Frauendorf 2011).

Cílem této studie je především testovat využitelnost me-
tody modelující vícesložkový charakter pixelu (Linear
Spectral Unmixing, LSU) obrazových hyperspektrálních
dat pro odhad koncentrace vybraných parametrů (obsah
Fe, obsah nerozpuštěných látek a množství rozpuštěného
organického uhlíku DOC, tab. 1). Zatímco LSU je běžně
využívaným postupem pro mapování minerálů a minerál-
ních směsí (Van der Meer – De Jong 2001, Kopačková et
al. 2012), pro zjištění obsahu látek ve vodě se dává před-
nost empirickým metodám a modelům radiativního trans-
feru.
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Zájmovým územím práce je oblast Sokolovské hnědo-
uhelné pánve (obr. 2). Jde o 8–9 km širokou a 36 km
dlouhou sedimentární pánev (depresi) o celkové ploše
200 km2, ohraničenou na severozápadě Krušnými hora-
mi, na východě Doupovskými vrchy a na jihovýchodě
Slavkovským lesem. Sokolovská pánev je tvořena vul-
kanickými a sedimentárními výplněmi třetihorního stáří,
v jejichž podloží vystupují horniny krušnohorského
krystalinika a pozdně variské magmatity, které jsou hlu-
boce kaolinicky zvětralé a místy vycházejí na povrch
(Rojík 2004). Terén pánve je mírně zvlněný a v důsledku
těžby uhlí narušen četnými antropogenními tvary (De-

mek – Mackovčin et al. 2006). Podrobně zkoumány byly
lokality Erika (bývalá pískovna), Medard, Lítov, Lomni-
ce (bývalé hnědouhelné lomy) a Velká Podkrušnohorská
výsypka (PVS; obr. 2).

Stejně jako na podobně zasažených lokalitách vyskytují
se i v této hnědouhelné pánvi často tzv. kyselé důlní vody
(Acid Mine Drainage, AMD). Tyto vody vznikají nejčastě-
ji oxidací pyritu (FeS2) přítomného v uhlí. Pyrit se ve vod-
ním prostředí rozkládá na ionty vodíku, sírany a dvojmoc-
né železo; při dostatečném přísunu kyslíku dochází k jeho
oxidaci na Fe3+ a následně k vysrážení v podobě hydroxidu
železitého Fe(OH)3, který způsobuje typické oranžové za-
barvení vod. Oxidací pyritu zároveň dochází ke snižování
pH vody (Šráček 1999).
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Letecká hyperspektrální data využitá pro tuto studii byla
pořízena 27. července 2009. Senzorem HyMap bylo sní-
máno území o rozměrech přibližně 15 × 22 km, pokryté
devíti letovými liniemi. Data byla pořízena v rámci 125
spektrálních pásem o celkovém rozsahu 450–2480 nm; vý-
sledné prostorové rozlišení obrazu bylo nastaveno na 5 m.
Samotnému zpracování leteckých dat předcházela atmo-
sférická korekce s využitím modelu ATCOR-4, následovaná
georeferencováním a ortorektifikací dat. Pro další postup
byla na základě řízené klasifikace (metoda Maximum like-
lihood) vytvořena maska vodních ploch, pod kterou probí-
haly veškeré další analýzy obrazu.

Ve většině případů přispívá k celkové odrazivosti jedno-
ho pixelu, jehož plošný rozsah je definován prostorovým
rozlišením dat, více druhů povrchu (pixel má vícesložkový
charakter). Výsledné spektrum je tedy tvořeno ze všech je-
jich dílčích příspěvků. Pro určení relativního i absolutního
podílu směsného materiálu v této ploše je využívána meto-
da Linear Spectral Unmixing – LSU (Settle – Drake 1993;
Meer – Jong 2001; Vicente – Souza Filho 2011). Tato me-
toda je založena na předpokladu, že pokud je známá odra-
zivost dílčích složek, které se podílejí na výsledném spek-
trálním projevu pixelu, je možné celkovou odrazivost
pixelu považovat za lineární kombinaci odrazivosti všech
těchto elementárních povrchů a určit velikost jejich pří-
spěvku do celkové odrazivosti.

Spektra těchto elementárních členů (angl. termín end-
member) vstupujících do analýzy mohou být derivována
více způsoby – výběrem z existující spektrální knihovny
založené na pozemních či laboratorních měřeních, přímým
odečtením ze snímku nebo odvozením z obrazu prostřed-
nictvím procesního postupu, který kombinuje transformaci
vedoucí k oddělení signálu od šumu, následnou kompresi
celkové obrazové variability do menšího počtu obrazových
pásem (Minimum Noise Fraction, MNF) a detekci tzv. čis-
tých pixelů (Pixel Purity Index, PPI), tj. pixelů s žádnou
nebo minimální mírou míšení.

Posledně zmíněná metoda byla použita i v této studii. MNF
transformace funguje na principu dvojnásobné analýzy hlav-
ních komponent. Podle odhadu šumu ze snímku je příznako-
vý prostor rotován spolu se změnou měřítka tak, aby měl ve
všech pásmech stejný rozptyl a byla odstraněna korelace mezi
jednotlivými pásmy (Ellis – Scott 2004). Následně je prove-
dena standardní transformace hlavních komponent. Výstu-
pem MNF transformace je stejný počet nových pásem, při-
čemž největší díl nesené informace je koncentrován do
několika prvních komponent, které slouží jako vstup do dal-
ších analýz, zatímco ostatní komponenty obsahují většinou
pouze šum. Dalším krokem pro výběr spektrálně čistých pi-
xelů je výpočet PPI udávajícího míru čistoty pixelů v obraze
(Meer – Jong 2001). PPI je počítán opakovaným průmětem
n-dimenzionálního rozptylogramu na náhodný jednotkový
vektor. Extrémní pixely, promítnuté na konce jednotkového
vektoru, jsou považovány za spektrálně čisté.

Výše uvedený postup umožnil derivovat z hyperspek-
trálního obrazu spektrální knihovny všech elementárních
členů (tzv. „čistá“ spektra), které přispívají do celkové

spektrální variability povrchových vod na Sokolově. Tyto
spektrální knihovny byly porovnány s publikovanými vý-
sledky (Frauendorf 2002; Glässer – Groth – Frauendorf
2011) či s veřejně dostupnými spektrálními knihovnami,
přičemž byly identifikovány a dále vybrány vedle čisté
vody i čtyři spektra reprezentující nejdůležitější opticky
aktivní látky (elementární členy) – chlorofyl, rozpuštěné
železo, anorganickou suspenzi a tzv. tripton (minerální
a organická substance bez fytoplanktonu; viz obr. 1). Tato
spektra vstupovala do analýzy LSU. Po aplikaci metody
LSU vznikly nové obrazové rastry udávající relativní
množství/podíl jednotlivých elementárních členů. Tyto
hodnoty se většinově pohybovaly od 0 do 1 (0 – elementár-
ní člen se nevyskytuje, 1–100 % plochy pixelu tvoří tento
elementární člen). V tomto případě tedy vznikly čtyři ras-
try udávající relativní množství obsahu chlorofylu, obsahu
Fe, anorganické suspenze a triptonu.
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Krátce po pořízení leteckých dat (týden po jejich pořízení,
přičemž hydrometeorologické podmínky zůstaly nezmě-
něny) byly na pěti různých lokalitách (Erika, Lomnice, Lí-
tov, Medard a Podkrušnohorská výsypka) odebrány vzorky
vod (celkem 17 měření /odběrů). Základní fyzikálně-che-
mické parametry (pH, redox potenciál, vodivost) byly sta-
noveny přímo na místě přístrojem pH/Cond 340i (výrobce
WTW, Německo) a synchronně s těmito parametry byla
měřena teplota. Tato měření byla prováděna vložením son-
dy do vody: v tekoucích vodách jen několik centimetrů pod
hladinu, ve stojatých vodách pak mezi 20–30 cm pod hladi-
nou. Pro stanovení dalších parametrů (DOC, obsahu Fe
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lokalita pH DOC
[mg/l]

Fe
[mg/l]

nerozpuštěné
látky

[mg/l] > 0,45 ìm

Erika 2 3,45 1,10 2,82 0,50

Lomnice 2 5,10 2,50 118,62 3,30

Lomnice 5 2,90 1,10 16,01 12,40

Lítov 1 3,18 2,50 106,74 14,40

Medard 2 6,33 3,30 0,68 11,60

PVS 2 6,78 6,40 0,44 13,30

PVS 3 2,97 9,10 0,15 15,70

PVS 4 8,31 8,50 0,22 10,80
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rxy (Fe) rxy (minerální suspenze) rxy (tripton)

Fe 0,63

nerozpuštěné látky > 0,45 μm 0,57

DOC 0,80



a nerozpuštěných látek) byly odebrány vodní vzorky podle
požadovaných standardů laboratoří České geologické služ-
by na Barrandově. Vzorky pro stanovení DOC byly umís-
těny bezprostředně po odběru do chladicího boxu, ostatní
byly přepravovány bez chlazení. Všechny vzorky však
byly od 24. hodiny od odběru uloženy v chladírně, kde zů-
staly až do vlastní analýzy. Množství nerozpuštěných látek
bylo stanoveno jako zbytek na filtru o velikosti 0,45 μm
[modifikace normy přizpůsobením metody ČSNEN 872
(757349)]. Stanovení rozpuštěného organického uhlíku
(DOC) bylo provedeno subdodavatelsky v souladu s nor-
mou ČSNEN (757515). Stanovení Fe bylo provedeno na
vzorku okyseleném koncentrovanou HNO3 (0,5 ml/100 ml)
v akreditovaných laboratořích České geologické služby
(ČSN EN ISO 17025).

Z celkového počtu sedmnácti měření bylo osm vybráno
a použito pro validaci výsledků vzešlých z analýzy obrazo-
vých hyperspektrálních dat. Tato vodní tělesa splňovala
podmínku dostatečného plošného rozsahu, tak aby mohla
být na snímku prostorově rozpoznatelná.
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Terénní měření prokázala, že vody v povrchových lo-
mech, byť opuštěných, dosahují v mnoha měřených pa-

rametrech extrémních hodnot (tab. 1). Naměřené hodno-
ty pH ve zkoumaných lokalitách se pohybují v intervalu
2,9–8,3, většinou však jde o vody kyselé. Nejnižší pH
bylo zjištěno u vod z lokalit Lítov a Lomnice, které sou-
časně obsahovaly nejvyšší množství rozpuštěného žele-
za (v lokalitě Lomnice 2 bylo zjištěno téměř 120 mg/l).
Překvapivě téměř žádné železo nebylo naměřeno ve
třech odběrech na Podkrušnohorské výsypce, kde však
ostatní měřené parametry dosahovaly extrémních hod-
not. Podobně nízké hodnoty Fe byly zjištěny i v případě
napouštěného jezera Medard. Nejvyšší obsah nerozpuš-
těných látek byl naměřen v lokalitách PVS 3 a 2, Lítov
a Lomnice 5, nejnižší hodnoty vykázaly lokality Erika
a Lomnice 2. Také ve zjištěných hodnotách DOC jsou
poměrně velké rozdíly, extrémní hodnoty DOC vykazují
téměř všechna měření na lokalitě PVS, naopak nízké
hodnoty rozpuštěného uhlíku byly zjištěny na lokalitách
Erika a Lomnice 5.

Jasně identifikovatelnou proměnnou, která byla záro-
veň přímo měřena i spektrálně definována, byl pouze ob-
sah Fe. Tento parametr vykázal statisticky významnou
korelaci mezi měřenými a modelovanými hodnotami
(rxy= 0,63, tab. 2). Ostatní sledované parametry, množství
nerozpuštěných látek a DOC, byly porovnány s příslušný-
mi pixely rastrových obrazů udávajících relativní množ-
ství obsahu anorganické suspenze a triptonu. Vynikající
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shoda (rxy = 0,80, tab. 2) byla zjištěna mezi modelova-
ným obsahem triptonu a DOC, což ukazuje, že v tomto
případě je tripton tvořen převážně odumřelou organic-
kou hmotou. Nejnižší, avšak stále prokazatelná shoda
(rxy = 0,57) byla nalezena mezi anorganickou suspenzí
a množstvím nerozpuštěných látek. Z toho lze usuzovat,
že minerální suspenze je sice hlavní, ale nikoli jedinou
složkou tvořící nerozpuštěné látky. Mapy na obr. 3 jsou
ukázkou výsledné vizualizace výsledků LSU, kdy jsou
jednotlivé rastry klasifikovány na základě tří kvantilů.
Z map je patrná dobrá shoda tříd relativního zastoupení
jednotlivých parametrů vytvořených pomocí LSU s po-
zemním měřením.
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Uvedené výsledky této pilotní studie prokázaly potenciální
využití obrazové spektroskopie v oblasti monitoringu po-
vrchových vod. Metoda LSU, jež bere v potaz víceslož-
kové složení obrazového pixelu, se ukázala být vhodnou
pro tento druh aplikace. Nejlepších výsledků bylo dosaženo
pro modelování obsahu Fe a organické substance, která vý-
znamně korelovala s celkovým množstvím rozpuštěného
organického uhlíku (DOC). Nejhoršího, avšak stále statis-
ticky prokazatelného výsledku, bylo dosaženo pro modelo-
vání obsahu nerozpuštěných látek, což lze vysvětlit jejich
heterogenním složením.

Poděkování. Práce byly provedeny v rámci výzkumného grantu
Grantové agentury ČR (GAČR 205/09/1989, projekt HypSo).
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