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Anotation 

Thesis is focused on development of a procedure based on remote sensing 

technologies for the detection of probable occurrences of hydrocarbons, or the 

presence of possible contamination caused by hydrocarbon substances in the area of 

temperate Earth climate zone. Developed methodology was tested and verified using 

satellite imagery from two sites: Nesyt – Czech Republic and Santa Barbara – 

California, USA. In order to calibrate and validate the method, in-situ measurements 

were conducted in the location of natural hydrocarbon seepage in Korňa village 

(Slovak Republic) and at hydrocarbon deposit Nesyt near the city of Hodonín, a 

location with documented presence of old ecological hazards caused by insufficiently 

remediated and liquidated boreholes and production wells. The airborne and in-situ 

data from Santa Barbara were utilized as auxiliary data. 

Per-pixel algorithms for analysis of multi and hyperspectral Earth 

observation imagery were applied. Based on the analysis and tests of methods suitable 

for hydrocarbon occurrence detection, suitable methods for application in locations in 

Czech and Slovak Republic (spectral angle mapping SAM, calculations of 

hydrocarbon index and hydrocarbon detection, identification of the vegetation 

“stressed” by hydrocarbons) and for their implementation into the proposed procedure 

were identified. Final procedure was developed and verified using satellite and 

airborne data for the territory of Santa Barbara site and afterwards applied on satellite 

imagery from Nesyt site. 

According to the achieved results it can be stated that methods for the 

detection of the occurrences of hydrocarbons using satellite imageries accompanied 

with the detailed description of theoretical background of algorithms applied were 

determined together with successful testing of the methods and creation of the 

procedure for detection of probable occurrences of hydrocarbons. Important thesis 

outcome is the successful establishment of a spectral library (database with calibration 

data) suitable for further application in data classification for identifying the 

occurrence of hydrocarbons. Based on the results of testing the remote sensing 

methods on Santa Barbara territory, the developed procedure was applied on Nesyt 

site, where possible contamination caused by hydrocarbons is assumed. 

The emphasis of the thesis is on the geological application of reflectance 

spectroscopy and multi/hyper spectral image analysis for the detection of probable 

occurrence of hydrocarbons. The practical outcome of the study is the possible 

integration of innovative methods into the procedures for hydrocarbon exploration 

activities. The application field lies in the detection of possible occurrences of oil 

contaminations in the vicinity of insufficiently remediated boreholes and wells, in the 

observation and analysis of hydrocarbon seepages, and it also contributes to the 

problematic of detection and remediation of old ecological hazards in the areas of the 

Czech Republic and Slovakia. 

Key words: remote sensing, hydrocarbon seepage, oil contaminations, Korňa, Nesyt, 

hydrocarbon index, spectral library, SAM  



Eva Smejkalová: Analýza možností využitia poznatkov diaľkového prieskumu Zeme pre detekciu prítomnosti uhľovodíkov v horninovom prostredí 

 

4                                                                                                                                                                                                                                        2015 

 

Obsah 

1 Ciele práce .......................................................................................... 5 

2 Súčasný stav problematiky ................................................................ 6 

3 Uhľovodíky v pôdnom a horninovom prostredí – priesaky a 

úniky ............................................................................................................. 7 

3.1 Priesaky uhľovodíkov ................................................................................. 7 

3.2 Prejavy prítomnosti uhľovodíkov ............................................................... 8 

4 Uhľovodíky a poznatky DPZ ............................................................. 9 

4.1 Diaľkový prieskum Zeme ........................................................................... 9 

4.2 Spektrálne pásma pre detekciu uhľovodíkov ............................................ 11 

5 Analyzované územia ......................................................................... 12 

5.1 Územie Santa Barbara – uhľovodíkové priesaky ...................................... 13 

5.2 Územie Korňa – prirodzený uhľovodíkový priesak .................................. 13 

5.3 Územie Nesyt – staré ekologické záťaže .................................................. 13 

6 Vstupné dáta ..................................................................................... 14 

7 Metódy spracovania ......................................................................... 15 

7.1 Metódy pre tvorbu spektrálnych knižníc................................................... 15 

8 Aplikácia metód a výsledky ............................................................. 16 

8.1 Vytváranie spektrálnych knižníc ............................................................... 16 

8.2 Výsledky klasifikácie a hodnotenie úspešnosti ......................................... 18 

8.3 Vytvorenie procedúry pre detekciu prítomnosti uhľovodíkov .................. 19 

9 Zhrnutie a diskusia .......................................................................... 20 

9.1 Prínos práce .............................................................................................. 22 

Summary .................................................................................................... 24 

Súpis bibliografických citácií (výber) ....................................................... 25 

Publikačná činnosť autorky, projekty ..................................................... 26 

 

  



Eva Smejkalová: Analýza možností využitia poznatkov diaľkového prieskumu Zeme pre detekciu prítomnosti uhľovodíkov v horninovom prostredí 

 

2015  5 

1 Ciele práce 

Hlavným cieľom práce je vývoj procedúry DPZ pre detekciu lokalít 

pravdepodobného výskytu organických uhľovodíkov, resp. výskytu 

možnej kontaminácie spôsobenej ropnými látkami v podmienkach 

mierneho pásma. Predpokladá sa možnosť využitia vyvinutej metódy v 

podmienkach horninového a pôdneho prostredia, vegetácie mierneho pásma 

alebo pre sledovanie kontaminácií podzemných vôd, ich vplyvu na povrchové 

časti a vegetáciu.  

Vývoj metódy, jej kalibrácia, prebieha na území Kysúc (územie Korňa, 

SR) a Moravy (územie Nesyt, ČR). K množine dát vhodných pre overenie 

metódy je plánované doplniť získané dáta z už prevedených výskumov 

ropných priesakov v zahraničí (územie Santa Barbara, Kalifornia USA). 

Validácia a verifikácia, testovanie chyby I. a II. druhu bude riešené 

v spomínaných lokalitách. Skúmané sú kontaminácie prírodného (Korňa, 

Santa Barbara) a aj prevládajúceho antropogénneho charakteru (Nesyt). 

Predpokladá sa skúmanie dlhodobých kontaminácií a únikov, napr. 

nedostatočne sanované vrty, sondy, s vplyvom na prítomnú vegetáciu.  

Pre spracovanie budú využívané satelitné multispektrálne a 

hyperspektrálne dáta (v prípade dostupnosti aj dáta letecké), pričom je 

navrhnuté zamerať sa na analýzy v období oblasti s nachádzajúcou sa 

vegetáciou a ďalej bez vegetácie. Predpokladá sa využívanie metód riadených 

klasifikácií (pixelovo orientovaných). Popisované hraničné podmienky 

vyplývajú z požiadaviek MND a.s., rozsahu zadania doktorskej práce a zo 

skúseností z riešeného pilotného projektu. 

Z vyššie popisovaných okrajových podmienok a definície hlavného cieľa 

vyplývajú čiastkové úlohy práce: 

1. Stanovenie vhodných algoritmov DPZ pre detekciu ropných látok 

(prezentácia teoretického pozadia techník). 

2. Vytvorenie databázy kalibračných dát pre detekciu prítomnosti 

uhľovodíkových látok aplikovateľnej v podmienkach mierneho 

pásma, t. j. zostavenie spektrálnej knižnice na základe dát z terénnych 

meraní na územiach s existujúcimi ropnými priesakmi 

a kontamináciami. 

3. Aplikovanie a overenie jednotlivých metód na modelových územiach.  

4. Vývin finálnej procedúry vhodnej pre detekciu prítomnosti 

uhľovodíkov v horninovom prostredí a jej otestovanie. 
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2 Súčasný stav problematiky 

Z rešerše vyplynulo, že najviac sa sledovanej problematike venuje 

výskumná skupina v Holandsku pod vedením autorov H. van der Werff a F. 

van der Meer. Vedecké aktivity sú smerované na detekciu povrchových 

priesakov pomocou identifikácie vegetačného stresu a anomálií v pôdnom 

vzduchu a detekciu únikov z produktovodov. Pribudli aj novootvorené 

problémy - využitie najmä leteckých senzorov, využitie „laser-induced 

fluorescence“ – laserom indukovaná fluoroscencia. Novou paradigmou je 

kombinovanie prístupov založených na hyperspektrálnom prístupe s 

priestorovými analýzami. Jedným z dielčích cieľov práce je nadviazať na 

citované práce, štúdie, výskumy a predstaviť možnosť využitia metód 

a poznatkov DPZ pre detekciu uhľovodíkov v rámci Českej a Slovenskej 

republiky. Autorka nadviazala kontakty a konzultovala s Doc. H. van der 

Werffom z ITC a p. Jimom Ellisom, pričom zo strany oboch výskumníkov 

boli autorke poskytnuté dáta, ktoré vznikli v rámci terénnych prieskumov 

v oblasti Santa Barbara, Kalifornia  

Jedným z najdôležitejších výskumov, v ktorom sa autori zaoberajú 

aplikáciami hyperspektrálneho DPZ pre detekciu prítomnosti uhľovodíkov, 

je práca dvojice autorov Kühn a Höring z nemeckého ústavu pre vesmírny 

výskum (DLR). Výsledky sú publikované v článku „Hydrocarbon Index – an 

algorithm for hyperspectral detection of hydrocarbons“ (Kühn, et al., 2004), 

a tiež v „HyMap hyperspectral remote sensing to detect hydrocarbons“ 

(Hörig, et al., 2001) a v „Environmental remote sensing of military exercise 

areas in Germany“ (Kühn & Hörig, 1996). Popisované sú analýzy 

vojenských areálov v bývalej „NDR“, ktoré postupne armáda prestala 

používať. Skôr, ako ich začalo využívať civilné obyvateľstvo, bolo nutné 

preskúmať stav plôch, nájsť a odstrániť prípadné znečistenia pôdy alebo 

spodnej vody ropnými produktami. Preto sa práca zameriavala na využívanie 

technológií DPZ v kombinácii s pozemným prieskumom a geochemickými 

analýzami. Tiež je popisované štúdium spektrálnych prejavov 

uhľovodíkových materiálov a vytvorenie vzťahu pre výpočet tzv. 

hydrokarbónového indexu. N.Short z americkej NASA pripravil tzv. Remote 

Sensing Tutorial – cvičenia. V nich piatu časť venuje geologickým 

aplikáciám a explorácii ropných látok. Vychádzajúc z výsledkov leteckého 

snímkovania uhľovodíkových priesakov bol vytvorený ďalší vzťah pre 

výpočet tzv. hydrokarbónovej detekcie (Short, 1998). 
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3 Uhľovodíky v pôdnom a horninovom prostredí – 

priesaky a úniky  

Uhľovodíky, resp. priesaky uhľovodíkov existujú v pôdnom 

a horninovom prostredí ako prirodzené výskyty alebo ich prítomnosť 

interpretujeme ako kontaminanty.  

3.1 Priesaky uhľovodíkov 

Abrams (Abrams, et al., 2001) definuje makropriesaky ako objemné 

koncentrácie únikov uhľovodíkov nachádzajúce sa v pórovitom, vysoko 

nasýtenom priestore, vznikajúce pohybom uhľovodíkov a mikropriesaky 

ako veľmi jemné, chemicky detegovateľné koncentrácie uhľovodíkov. 

Makropriesaky sú viditeľné, obsahujú veľké množstvá uhľovodíkov a 

vyskytujú sa na plošne malých územiach (Abrams, 2005). Mikropriesaky 

formujú nízke koncentrácie uhľovodíkov v plytkých sedimentoch. Sú 

merateľné pomocou citlivejších spektrometrov. V prírode sú neviditeľné a ich 

prítomnosť indikujú geochemické zmeny v mineráloch, horninách alebo 

výskyt vegetačného stresu (Rubio, 2002). Terciérne migrácie zahŕňajú úniky, 

priesaky a alterácie ropy pri jej styku s povrchom Zeme. Prejavom priesaku 

môžu byť: úniky zemného plynu z plytko uložených sedimentov, z 

vrstevných nahromadení plynných hydrátov, úniky pri chybnej cementácii 

sond a tlakové prejavy vo výplachu, vplyvy na vegetáciu a aktívne priesaky 

ropy a zemného plynu na povrchu (Gluyas, et al., 2005). Na obrázku č.2 je 

schematicky znázornený ropno-plynný priesak (oil and gas seep) a priesak 

zemného plynu (gas seep) v oblasti pevninskej (onshore) a oceánskej 

(offshore) časti zemského povrchu. Na schéme je zobrazená migrácia 

z ložiska (oil/gas) vo forme ropno-plynných priesakov cez zóny sedimentov 

až na povrch (ropný priesak - oil seep). 

Obrázok 1: Schematické znázornenie priesakov, zdroj: (Seepage, 2011) 
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3.2 Prejavy prítomnosti uhľovodíkov 

Uhľovodíky migrujú z ložísk do plytších sedimentov a eventuálne až 

na povrch vplyvom rôznych tlakových pomerov pod povrchom Zeme 

(Schumacher & Abrams, 1996). Na povrchu predstavujú zdroj znečistenia 

pôdneho prostredia. Priesaky uhľovodíkov v pôde výrazne menia jej 

spektrálne charakteristiky. V miestach prítomnosti priesakov nastane 

napríklad geomorfologické vyzdvihnutie povrchu a pokles výšky rastlín. 

Dlhodobý priesak spôsobuje anomálie v oxidačno-redukčných zónach. 

Nastáva proces ochudobnenia pôdy o kyslík (vplyv CH4 a CO2) (Werff, 

2006).  Jedným z indikátorov prítomnosti priesaku uhľovodíkov v pôde je 

stav vegetácie na nej rastúcej. Zmeny v charakteristike odrazivosti môžu byť 

spôsobené množstvom ďalších faktorov (napr. vlhkosť, množstvo 

chlorofylu), ktoré treba pri analýze poznať a eliminovať. Na obrázku č.2 je 

znázornená krivka spektrálnej odrazivosti vegetácie rastúcej na uhľovodíkmi 

ovplyvnenej pôde. Pre porovnanie je uvedená i krivka spektrálnej odrazivosti 

vegetácie rastúcej na bežnej, uhľovodíkmi neovplyvnenej pôde. Na vegetácii 

vyskytujúcej sa v oblastiach priesakov uhľovodíkov, ale aj pri ropných 

únikoch pozorujeme zmeny v biochemickom zložení a v odrazivosti. Zemný 

plyn vplýva na pôdne minerály i na pôdny vzduch. Pôda je ochudobnená 

o kyslík. Rastliny žijúce na takejto pôde sú poškodené, čo je viditeľné na ich 

spektrálnych charakteristikách. Hovoríme o prítomnosti vegetačného stresu 

spôsobeného priesakmi uhľovodíkov. 

Obrázok 2: Krivka spektrálnej odrazivosti uhľovodíkmi ovplyvnenej a neovplyvnenej 

vegetácie, zdroj: (Ellis, et al., 2001). 
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4 Uhľovodíky a poznatky DPZ  

V odvetví nerastných surovín sú metódy diaľkového prieskumu 

Zeme súčasťou exploračnej fázy. V porovnaní s pozemným prieskumom a 

ďalšími konvenčnými metódami, je technológia DPZ, najmä pri opakovanom 

používaní, finančne menej náročným a efektívnejším riešením. Pomocou 

hyperspektrálnych analýz je možné detegovať prítomnosť určitých minerálov 

alebo hornín rýchlo a sofistikovane. Jednou z prvých štúdií ropných látok 

metódami DPZ (r.1973) bol výskum v panve Anadarko v USA (Short, 1998). 

Použitá bola Landsat technológia a skúmané boli najmä zlomy a lineamenty. 

V roku 1979 bola v USA patentovaná metóda (Gournay, et al., 1979) pre 

využívanie mikrovlnnej energie a DPZ pre detegovanie únikov zemného 

plynu na zemskom povrchu. Neskôr v roku 1984 nasledoval ďalší patent 

(Brame, 1984) pre infračervený diaľkový snímač hydrokarbónov.  

4.1 Diaľkový prieskum Zeme 

 Sledovanie anomálneho charakteru fyzikálnych polí môže byť 

použité k nálezu akumulácie surovín. Odchýlky od normálnych hodnôt 

prirodzených alebo umelých geofyzikálnych polí sa nazývajú geofyzikálne 

anomálie. Pre praktické účely, napr. vyhľadávanie a prieskum ložísk 

nerastných surovín, majú význam predovšetkým lokálne anomálie. Charakter 

lokálnych anomálií závisí od faktorov ako napr. veľkosť rozdielu fyzikálnych 

vlastností daného objektu a okolitého prostredia, morfológia, rozmery, úložné 

pomery, geologické charakteristiky objektu a okolia, hydrogeologické 

pomery. Geofyzikálne metódy majú často charakter nepriamych metód. 

Výsledkom je nutné priradiť geologický zmysel, napríklad pomocou 

primárnych geofyzikálnych máp a odvodiť tak mapy geofyzikálnych 

indikácií. Do tejto kategórie Schejbal (Schejbal, et al., 2004) zaraďuje 

diaľkový geomagnetický prieskum Zeme, meranie tiažového, tepelného poľa 

Zeme a diaľkový rádiometrický prieskum, teda diaľkový prieskum Zeme.  

DPZ je podľa Campbella definovaný (Campbell, 2011) ako spôsob 

získavania informácií o zemskom povrchu a vodných plochách, s využitím 

snímok vytvorených zo vzdialenej perspektívy s použitím 

elektromagnetického žiarenia, v jednom alebo viacerých intervaloch 

elektromagnetického spektra, odrazeného alebo emitovaného od povrchu. 

Multispektrálny a hyperspektrálny DPZ je založený na výbere viacerých 

oblastí elektromagnetického spektra a rozdeľuje ho do častí (Borengasser, et 

al., 2008).   
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Algoritmy pre detegovanie uhľovodíkov sú založené na princípoch 

sledovania zmien v odrazenom alebo emitovanom elektromagnetickom 

žiarení. DPZ založený na elektromagnetickom žiarení v súčasnosti prechádza 

od skúmania niekoľkých desiatok pásiem k analýze stoviek úzkych pásiem 

elektromagnetického spektra. Analýzy sa nazývajú – obrazová spektrometria.  

Podľa Dobrovolného (Dobrovolný, 1998) sú špecifické rysy spektrálneho 

správania objektov na bežne používaných multispektrálnych snímkach 

„zahladzované“ hrubým spektrálnym rozlíšením obrazových záznamov 

(snímky sú vyhotovované v širokom intervale vlnových dĺžok). Obrazová 

spektrometria rozširuje tzv. multispektrálny prístup na prístup 

hyperspektrálny. Hyperspektrálny senzor je zariadenie, ktoré vyhotovuje 

veľké množstvo obrazových záznamov daného územia vo veľmi úzkych na 

seba nadväzujúcich intervaloch spektra. Na rozdiel od multispektrálnych 

obrazových záznamov, pomocou hyperspektrálnych scén môžeme 

rozoznávať detaily zemského povrchu, ako napríklad druh rastliny, minerálu, 

chemického znečistenia.  

 Na obrázku č.3 je schematicky vysvetlený princíp obrazovej 

spektrometrie – 4 typy povrchov, ich typické krivky spektrálnej odrazivosti, 

ktoré sú používané pre analýzu jednotlivých povrchov. 

Obrázok 3: Typické krivky spektrálnych odrazivostí 4 typov povrchov, zdroj: autor. 
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4.2 Spektrálne pásma pre detekciu uhľovodíkov 

Štúdia (Qingjiu, et al., 1992) z oblasti East Hebei analyzovala 

odrazivosť uhľovodíkov prítomných na zemskom povrchu. Pomocou 

spektrálnych meraní boli identifikované absorpčné pásma v oblasti 2270–

2470 nm. Na základe výskumu a použitia skeneru, pracujúceho v krátkovlnnej 

infračervenej oblasti, boli potvrdené najnižšie hodnoty odrazivosti na 2310 

nm a 2350 nm. Využitie tohto javu je podľa štúdie vhodné práve pre detekciu 

ropných ložísk.  Pomocou leteckého hyperspektrálneho skenera HyMap boli 

dokázané bitúmenové absorpčné pásma v oblasti 1730 nm. Výsledky boli 

získané analýzami a komparáciou umelých bitúmenových povrchov s 

homogénnym podkladom. Detekcia uhľovodíkov na prirodzenom povrchu sa 

pôsobením viacerých vonkajších faktorov stáva problematickejšou. Podľa 

Werffa (Werff, 2006) majú ropné látky svoje absorpčné pásy taktiež v oblasti 

1700 nm a ďalej medzi 2300 – 2350 nm. Aj podľa štúdie Allena (Allen & 

Satterwhite, 2006) je pre uhľovodíkové látky možné sledovať absorpciu 

v oblasti 1700 a 2310 a tiež aj v tzv. hydrocarbon plateau medzi 2280-2450 

nm. Vo svojej práci spomína normalizovaný hydrokarbónový index (NDHI), 

ktorý pre výpočet používa pásma z oblasti 1600 nm a 2310 nm.  

Z prevedenej rešerše a na základe pilotného overenia na testovacích 

dátach vyplynulo, že najdôležitejšou oblasťou elektromagnetického 

spektra, v ktorej sa nachádzajú absorpčné pásma uhľovodíkov 

(sledujeme tzv. hydrocarbon feature) je interval spektra 2310 – 2350 nm 

a oblasť 1730 nm (viď obrázok č.4, krivky získané snímaním povrchu 

pomocou senzoru HyMap). 

Obrázok 4: Poloha tzv. hydrocarbon feature, zdroj: (Hörig, et al., 2001) 
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5 Analyzované územia  

Kapitola je venovaná popisu jednotlivých lokalít, v rámci ktorých boli 

overované možnosti DPZ, t. j. boli získané alebo vlastnoručne namerané dáta 

terénnym spektrometrom, identifikované boli vhodné družicové a letecké dáta 

pokrývajúce oblasti a boli aplikované a testované jednotlivé metódy. Pre 

analýzy boli vybrané tri lokality: Santa Barbara, Korňa a Nesyt. 

Obrázok 5: Lokalizácia analyzovaných území, zdroj: autor. 
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5.1 Územie Santa Barbara – uhľovodíkové priesaky 

Prvou záujmovou lokalitou je územie v okolí miest Santa Barbara 

a Ventura. Nachádza sa v južnej časti Kalifornie, USA (34.4292°N 

119.1402°W). Lokalita bola vytipovaná medzi záujmové, pretože sú na jej 

území situované viaceré výskyty prirodzených uhľovodíkových priesakov. 

Panva Ventura je jednou hlavných oblastí produkcie ropy v Kalifornii (Rubio, 

2002). Lokalita, kde sú identifikované priesaky a ložiská sa rozprestiera 

v širokom okolí mesta Santa Barbara (resp. na území celej panvy Ventura). 

Santa Barbara je lokalita, ktorá bola predmetom záujmu viacerých v minulosti 

prebehnutých výskumov. Z uvedených dôvodov bola lokalita Santa Barbara 

vytipovaná ako prvá oblasť, kde prebehlo overenie a testy metód DPZ pre 

následný vývoj procedúry pre detekciu prítomnosti uhľovodíkov. 

5.2 Územie Korňa – prirodzený uhľovodíkový priesak 

Obec Korňa sa nachádza na severozápade Slovenska (kataster 

Turzovka, okres Čadca, Žilinský kraj). v regióne známom pod názvom 

Kysuce. V obci je situovaný prirodzený ropný priesak (49.4111°N 

18.5796°E). Územie priesaku a okolité plochy boli použité predovšetkým na 

zber dát pre kalibráciu metódy a jej overovanie. Dôvod výberu tohto územia 

bol teda determinovaný možnosťou vykonania terénnych meraní pomocou 

spektrorádiometrov.  

5.3 Územie Nesyt – staré ekologické záťaže 

Územie Nesyt je miestnou časťou okresného mesta Hodonín, 

nachádzajúceho sa na južnej hraničnej časti (hranica so Slovenskom) 

Juhomoravského kraja (48.8305°N 17.0964°E). Lokalita bola vytipovaná ako 

záujmová, pretože na jej území v minulosti prebiehali ťažobné aktivity 

(explorácia a produkcia ropy a zemného plynu) a z dôvodu intenzívnej ťažby 

sú v týchto miestach mapované staré ekologické záťaže vo forme 

nedostatočne zlikvidovaných vrtov a sond. Dôvod výberu lokality Nesyt bol 

determinovaný faktom, že na území prebiehala v minulosti ťažba ropy a 

zemného plynu a existuje predpoklad, že sa tu vyskytujú uhľovodíkové 

priesaky a kontaminácie z dôvodu nedostatočne zlikvidovaných ťažobných 

vrtov a sond. 
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6 Vstupné dáta  

V rámci riešenia dizertačnej práce bolo nutné vhodne vyselektovať 

a získať družicové a letecké scény pre analyzovanie záujmových území a 

overovanie metód. Ďalej pre verifikovanie vyvinutej procedúry a pre získanie 

vstupov pre tvorbu kalibračných dát bolo potrebné vykonať terénny prieskum 

a merania. 

Potenciálne využiteľné sú dáta z družíc poskytujúcich optické dáta: 

EO-1 (Hyperion, Ali), Terra (ASTER), IRS-P6v (senzory AWiFS, LISS-III), 

SPOT 5 (HRG_MS), Landsat 8 (Oli), Rapid Eye, dáta nemeckého EnMap 

(251 pásiem, spektrálne rozlíšenie 400-2500nm), prípadne letecké senzory 

AVIRIS, HyMap alebo AISA Eagle (taktiež vhodné spektrálne rozlíšenie 

400-2500 nm). Úroveň predspracovania dát bola určená prioritne s 

aplikovanými geometrickými a rádiometrickými korekciami (prípadne 

georeferencované do súradnicového systému). Spektrálne rozlíšenie je 

požadované nasledovne: viditeľné spektrum (380 - 800 nm), infračervená 

oblasť (1700-1800 nm, 2200-2500 nm). Pre analýzy sú vhodné dáta s 

vysokým, prípadne až veľmi vysokým rozlíšením, v zásade je požiadavka 

rozlíšenia podradená požiadavke spektrálneho rozlíšenia. V tabuľke č.1 je 

uvedený prehľad využívaných vstupných dát v praktickej časti dizertačnej 

práce. 

 

 

Tabuľka 1: Prehľad používaných vstupných dát 

 Hyperion Aster Ali / Oli Aviris ASD 
Crop 

scan 

Typ senzoru 
Družicový, 

hyper. 

Družicov

ý, multi. 

Družicový, 

multi. 

Letecký, 

hyper. 

Terén, 

hyper. 

Terén,

multi. 

Počet pásiem 242 15 7/ 224   

Pásma pre 

„uhľovodíky“ 

155-160 

216-220 
4,8 5,7/ 

142-147 

204-205 
áno nie 

Spektrálne 

rozlíšenie 

[nm] 

426 – 2395 500-2500 433-2350/ 380-2500 
350-

2500 

350-

1700 

Priestorové 

rozlíšenie [m] 
30 30 30 20   

ÚZEMIE 

Barbara 

Nesyt 

(Gbely) 

Barbara 

Nesyt 

Barbara 

Nesyt 

Barbara 

- 

Barba

ra 

Korňa 

- 

Korňa 
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7 Metódy spracovania 

V kapitole sú popisované metódy DPZ vhodné pre analýzy 

uhľovodíkových látok. Počas práce boli skúmané a testované viaceré prístupy 

k spracovaniu dát DPZ. Na základe východiskových predpokladov 

(teoretického pozadia) jednotlivých metód a vzhľadom na charakter 

záujmových lokalít v ČR, SR a USA (rozsah priesakov v Korni, v Santa 

Barbare a staré ekologické záťaže na Nesyte, typológia, charakter krajiny, 

atď.) boli pre overenie a pre použitie vo vyvíjanej procedúre vybrané niektoré 

z metód. Sú spomenuté ďalšie potenciálne použiteľné prístupy pre analýzy 

s cieľom detegovať uhľovodíkové látky, tieto algoritmy však neboli 

použiteľné pre aplikáciu na záujmové územia dizertačnej práce. Dôvody sú 

objasnené v rovnomennej kapitole.  

7.1 Metódy pre tvorbu spektrálnych knižníc 

Priesaky uhľovodíkov je možné skúmať priamo výpočtom indexov, 

alebo nepriamo skúmaním napríklad uhľovodíkmi ovplyvnenej vegetácie, 

pôdneho vzduchu. Možné je použitie priestorových algoritmov, ktoré 

využívajú Line-Hough a Circle-Hough transformácie a na dátach DPZ 

skúmať textúry. 

Ako bolo popisované na začiatku kapitoly 8 – predložené a popisované 

boli viaceré metódy, ktoré sú vhodné pre použitie na daný účel. Na základe 

preskúmania metód a ich vhodnosti/nevhodnosti pre územie typu Nesyt bol 

vykonaný výber metód, ktoré boli ďalej testované. V tabuľke č.2 sa nachádza 

prehľad metód, ktoré sú ďalej testované a overované.  

 Tabuľka 2. Prehľad používaných metód DPZ 

 Santa Barbara Korňa Nesyt 

Spektrálna 

knižnica 
„Resampling“ 

„Spectral library 

builder“ 

„Spectral library 

builder“ 

Klasifikácia SAM 

Aplikácia vytvorenej 

knižnice s použitím 

metódy SAM 

- 

Aplikácia 

vytvorenej 

procedúry 

Indexy  

HD, HI 

 

Výpočet s dátami 

Hyperion, Aster, 

Aviris 

Test  

výpočtu  

s dátami Aster 

Výpočet  

s dátami Aster 

Stav vegetácie 

(REP, iný 

vegetačný index) 

 

Sledovanie pomocou 

dát Hyperion, Aster, 

Aviris 

Test výpočtu 

s dátami Ali, Oli 

Aplikácia 

vytvorenej 

procedúry 
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8 Aplikácia metód a výsledky 

Na základe výstupov z čiastkovej úlohy č.1 (stanovenie vhodných 

algoritmov DPZ pre detekciu uhľovodíkov) boli v praktickej časti práce 

testované a overované viaceré vybrané algoritmy pre spracovanie dát DPZ 

(uvedené v tabuľke č.2). Vysvetlené sú použité spôsoby prípravy dát (tzv. 

predspracovanie): spracovanie „surových“ obrazových dát do formy pre 

ďalšie analýzy. Ďalej je popísaný proces zostavenia vlastnej spektrálnej 

knižnice na báze terénnych dát z lokality uhľovodíkového priesaku v Korni a 

s použitím dát zo Santa Barbary. Územie Korňa bolo použité pre realizáciu 

terénneho prieskumu, vykonávané boli merania spektrorádiometrami a zber 

dát pre tvorbu spektrálnej knižnice. Sú prezentované a popisované výsledky 

a je hodnotená úspešnosť aplikovaných metód. Na základe získaných 

výsledkov a poznatkov nasleduje návrh vytvorenia procedúry, jej otestovanie  

na území Nesyt. Tiež je zmienená tvorba modulu „Hydrocarbon“, pretože 

navrhovaná procedúra sleduje požiadavky na vytváranie externých 

prídavných modulov do programového prostriedku ENVI a na základe 

vytvorenej procedúry by v budúcnosti bolo možné spracovať algoritmus 

procedúry pomocou jazyka IDL a vytvoriť modul. 

8.1 Vytváranie spektrálnych knižníc 

Po posúdení jednotlivých databáz spektrálnych knižníc bolo 

konštatované: 

- knižnice vytvorené na báze meraní spektrorádiometra Cropscan sú 

svojimi parametrami menej vhodné pre ďalšie použitie v dizertačnej práce z 

dôvodu spektrálneho rozsahu nasnímaných pásiem. Po terénnej kampani s 

prístrojom Cropscan bolo nutné zaobstarať pre terénne merania 

spektrorádiometer s rozsahom do 2500 nm. Spektrálne knižnice vytvorené z 

dát Cropscan sú použiteľné na iný účel ako na prieskum uhľovodíkových 

látok (napr. sledovanie krajinnej pokrývky) z dôvodu snímaných EM pásiem. 

- knižnice vytvorené na báze manuálneho generovania spektrálnych 

charakteristík pomocou dát AVIRIS a Hyperion boli zhodnotené ako menej 

vhodné, manuálne generovanie je podmienené detailnou znalosťou územia 

spracovateľa a je časovo náročné. Knižnica generovaná automatickou 

(neriadenou) metódou SMAAC softvérom ENVI bola zhodnotená ako 

nevhodná. Manuálne aj automaticky je možné generovať knižnice s pomocou 

hyperspektrálnych dát (leteckých alebo družicových), tie však pre lokalitu 

Korňa (teda referenčný ropný priesak) neboli dostupné.  
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- knižnice vytvorené na báze meraní spektorádiometrom ASD v lokalite 

Korňa boli overované pomocou spektrálnych knižníc vytvorených ASD z 

lokality Santa Barbara. Použitý bol modul ENVI s názvom „THOR Material 

Identification“ a tiež „Spectral Analyst“. Pre overovanie zhody medzi 

„referenčnou knižnicou“ (zo Santa Barbary) a „testovanou knižnicou“ (z 

Korne) bol používaný algoritmus SAM (mapovanie spektrálneho uhla).  

Po otestovaní každej krivky spektrálnej odrazivosti boli na základe 

vypočítaných hodnôt „spectral angle“ stanovené najpodobnejšie referenčné 

krivky.  

 

 Na základe stanovených hodnôt podobností bola zostavená finálna 

spektrálna knižnica (databáza kalibračných dát). Pre účely ďalšieho použitia 

je vhodné, aby táto databáza pozostávala z čo najväčšieho množstva 

spektrálnych charakteristík. Finálna knižnica bola teda vytvorená ako 

komplex kriviek získaných z meraní na území Korňa a vybraných kriviek 

získaných z území Santa Barbara. Výber bol vykonaný na základe 

porovnávania pomocou modulu „Thor Material Identification“ 

a najpodobnejších charakteristík. Výsledná knižnica kriviek spektrálnych 

odrazivostí je zobrazená na obrázku č.6.  

 

Obrázok 6: Vytvorená spektrálna knižnica 

 



Eva Smejkalová: Analýza možností využitia poznatkov diaľkového prieskumu Zeme pre detekciu prítomnosti uhľovodíkov v horninovom prostredí 

 

18                                                                                                                                                                                                                                        2015 

8.2 Výsledky klasifikácie a hodnotenie úspešnosti  

Výsledky hodnotenia úspešnosti klasifikácie SAM na území Santa Barbara s 

použitím družicových dát ASTER a Hyperion sú uvedené v tabuľkách 18 a 

19. Pre hodnotenie úspešnosti bol vytvorený súbor tzv. ground truth, teda 

miesta s reálnym výskytom uhľovodíkov deklarovaných a mapovaných v 

oblasti Santa Barbara (v tabuľke priesak). Boli počítané chybové matice 

(confusion matrix), stanovovaná chyba I. a II. druhu a koeficient kappa. 

 

Tabuľka 3: Hodnotenie úspešnosti pre uhol 0.125 rad, klasifikátor SAM, dáta ASTER 

 „Ground Truth“  Error of 

Commission 

Producer 

accuracy 

 Priesak typ 1 Priesak typ 2 suma   

neklasifikované 190 606 796   

Priesak A 225 15 240 (15/240) 

6.25% 

(225/432) 

52.08% 

Priesak B 17 155 172 (17/172) 

9.88% 

(155/776) 

19.97% 

suma 432 776 1208   

Error of  

Omission 

(207/432) 

47.92% 

(621/776) 

80.03% 

   

User  

accuracy 

225/432 

52.08% 

155/172 

90.12% 

   

Celková úspešnosť = 31.4570 % (380/1208) 

Kappa koeficient = 0.1816 

  

 

Tabuľka 4: Hodnotenie úspešnosti pre uhol 0.125 rad, klasifikátor SAM, dáta Hyperion 

 „Ground Truth“  Error of 

Commission 

Producer 

accuracy 

 Priesak typ 1 Priesak typ 2 suma   

neklasifikované 137 367 504   

Priesak A 251 33 284 (33/284) 

11.62% 

(251/428) 

58.64% 

Priesak B 40 369 409 (40/409) 

9.78% 

(369/769) 

47.98% 

suma 428 769 1197   

Error of  

Omission 

(177/428) 

41.36% 

400/769 

52.02% 

   

User  

accuracy 

251/284 

88.38% 

369/409 

90.22% 

   

Celková úspešnosť = 51.7962 % (620/1197) 

Kappa koeficient = 0.3071 

  

 

 Pri hodnotení úspešnosti je nutné zmieniť štúdiu Werffa (Werff, et 

al., 2007), v ktorej deklaruje úspešnosť použitia klasifikácie SAM s leteckými 

dátami v oblasti Santa Barbara. Úspešnosť klasifikácie dosiahla  cca 23%. Na 

základe výsledkov uvedených v tabuľkách vyššie možno zhodnotiť úspešnosť 

klasifikácie s dátami ASTER na 31% a s dátami Hyperion na 52%. 
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8.3  Vytvorenie procedúry pre detekciu prítomnosti uhľovodíkov 

 Na základe poznatkov získaných v praktickej časti práce, počas 

testovania jednotlivých metód a algoritmov pre spracovanie dát DPZ bola 

vytvorená procedúra vhodná pre detekciu lokalít pravdepodobného výskytu 

organických uhľovodíkov. Schematicky je zobrazená na obrázku: 
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9 Zhrnutie a diskusia 

Prítomnosť uhľovodíkov v horninovom a pôdnom prostredí môže 

poukazovať na výskyt úniku, priesaku, prípadne uhľovodíkového ložiska. 

Úniky uhľovodíkov spôsobené haváriami na produktovodoch, nedokonalými 

likvidáciami, sanáciami ropných vrtov a sond v minulosti, kontaminujú 

horninové a pôdne prostredie, podzemnú vodu a rastlinstvo. V 

dizertačnej práci boli opisované možnosti použitia poznatkov DPZ pre 

analýzu starých environmentálnych záťaží spôsobených ropnými 

kontamináciami pri likvidácií ropných vrtov a sond na Hodonínsku.  

Možnosti metód DPZ sú komplexnejšie, a ako už bolo konštatované 

v úvodných kapitolách, práca sa obmedzila na hľadanie prístupov k analýzam 

dát z optickej časti EM spektra s použitím družicových senzorov. Prístup 

k leteckým dátam zo záujmových území Čiech a Slovenska bol obmedzený. 

Navrhnutá procedúra rešpektuje prostredie jej možnej aplikácie (pevninská 

časť zemskej kôry, oblasti mierneho pásma) a tiež možnosti ťažšieho prístupu 

k hyperspektrálnym dátam, t.j. prácu s multispektrálnymi dátami. 

Zadanie a cieľ práce určili úlohy, ktoré boli postupne riešené. Sumárne 

zhodnotenie výsledkov a výstupov je popisované nižšie. Diskutovaný je 

prínos práce k problematike použitia DPZ v oblasti skúmania 

uhľovodíkových látok. Téma je aktuálna, je súčasťou odboru, ktorý má široký 

záber a v dôsledku exponenciálneho rastu vývoja informačných technológií 

sa veľmi rýchlo rozvíja.   

 

 Zhrnutie a diskusia k splneniu zadaných úloh je uvedená 

štruktúrovane, podľa definovaných cieľov: 

1. Stanovenie vhodných algoritmov DPZ pre detekciu ropných 

látok (prezentácia teoretického pozadia techník) 

Preskúmané boli algoritmy a postupy používajúce sa v analytickej a 

klasifikačnej fáze spracovania dát DPZ. Bol vytvorený súhrn metód, ktoré sa 

pre účely sledovania uhľovodíkových látok používajú. Na základe 

preskúmanej teoretickej bázy jednotlivých algoritmov boli vyselektované 

potenciálne vhodné pre aplikáciu na územia mierneho pásma (s vegetačným 

pokryvom a bez vegetácie) a bol predložený popis teoretického pozadia 

techník.  
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2. Vytvorenie databázy kalibračných dát (terénny prieskum lokalít 

s existujúcimi ropnými priesakmi) aplikovateľnej v 

podmienkach mierneho pásma 

Spektrálne knižnice obsahujú referenčné dáta a vo viacerých metódach DPZ 

je nutné ich použitie. Prebehli terénne merania na územiach Korňa a Nesyt, 

t.j. lokality s existujúcim uhľovodíkovým priesakom, resp. s predpokladom 

výskytu uhľovodíkových kontaminácií z dôvodu nedôsledne likvidovaných 

ropných vrtov a sond. Merania spektrorádiometrom Cropscan boli 

vyhodnotené ako nevhodné pre účely skúmania uhľovodíkov z dôvodu 

spektrálneho rozsahu snímaných pásiem EM spektra (do 1700 nm). 

Vytvorená bola databáza kalibračných dát (spektrálna knižnica). Korektnú 

tvorbu databázy potvrdilo jej porovnávanie s už existujúcimi referenčnými 

dátami (získané z tretích zdrojov) a vyhodnotená zhoda. Dôvodom vytvárania 

vlastnej knižnice spektier je predpoklad, že prenositeľnosť knižníc 

vytvorených v odlišných lokalitách môže byť obmedzená. Keďže bola 

zaznamenaná zhoda medzi knižnicou vytvorenou na báze meraní v Korni s 

knižnicami z oblasti Santa Barbara, finálne bola vytvorená komplexná 

knižnica spektier zložená z kombinácie spektrálnych kriviek. 

 

3. Aplikovanie a overenie jednotlivých algoritmov a procedúr na 

modelových územiach  

Z techník identifikovaných v rámci cieľa č.1 bola vytvorená selekcia metód, 

ktoré bolo potrebné testovať a overovať na modelovom území. Bolo overené 

použitie klasifikácie mapovania spektrálneho uhla. Hodnotenie úspešnosti 

tejto klasifikácie je v zhode v porovnaní s iným výskumom (Werff, et al., 

2007), ktorý v minulosti prebehol a kedy bol klasifikátor SAM aplikovaný na 

klasifikáciu uhľovodíkových priesakov. 

Metódy pre výpočty hydrokarbónových indexov boli aplikované na dáta, ale 

výsledky nebolo možné zhodnotiť ako úspešné. Identifikovaný bol limitujúci 

faktor v prípade použitia metódy výpočtu, a to použitie družicových 

hyperspektrálnych dát. Analogicky v prípade pokusu o tvorbu spektrálnych 

knižníc poloautomatickým spôsobom pomocou hyperspektrálnych 

družicových dát bol zaznamenaný tento limitujúci faktor (vytvárané krivky 

boli ovplyvnené značným šumom). V oboch prípadoch bol vykonaný pokus 

s použitím leteckých dát Aviris. Použitie hodnôt reflektancií leteckého 

senzoru Aviris, ale opäť vykazovalo nepreukázateľné výsledky. Sledovanie 

stavu vegetácie v miestach uhľovodíkových priesakov tvorilo tretiu testovanú 
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metódu. Testované boli dva indexy, ktoré popisujú stav vegetácie s 

preukázateľným výsledkom. 

 

4. Vývin finálnej procedúry vhodnej pre detekciu prítomnosti 

uhľovodíkov v horninovom prostredí  

Na základe poznatkov získaných v praktickej časti práce, počas testovania 

jednotlivých metód a algoritmov pre spracovanie dát DPZ bola vytvorená 

procedúra vhodná pre detekciu lokalít pravdepodobného výskytu organických 

uhľovodíkov. Procedúra bola následne aplikovaná na dáta z územia Nesyt. 

Vykonaný bol aj prepis procedúry do formy ďalej algoritmizovateľnej. Takto 

pripravená procedúra sleduje požiadavky na tvorbu externých modulov, ktoré 

je možné integrovať do prostredia ENVI pomocou jazyka IDL (Interactive 

Data Language). Prípadné budúce kroky a rozvoj témy by mohol nasledovať 

v zmysle finálnej implementácie procedúry do modulu Hydrocarbon pre 

ENVI, jeho ladenie, testovanie a vydanie do formy vhodnej pre používanie 

medzi odborníkmi DPZ. 

9.1 Prínos práce 

Využitý typ dát: 

Významné výskumy, ktoré doteraz riešili obdobnú problematiku, 

používali analýzy obrazových záznamov snímaných senzormi DPZ na 

leteckých nosičoch (prevažne hyperspektrálneho typu). Medzi družicovými 

skenermi sa aktuálne nevyskytuje iný hyperspektrálny senzor snímajúci v 

požadovanom pásme SWIR – iba senzor Hyperion. Pre prácu s dátami je 

nutné výkonné hardvérové vybavenie a kvalitný spracovateľský softvér, je 

potrebné skúmať parametre skenera, ktoré determinujú kvalitu nasnímaného 

výsledného produktu. Je taktiež vhodné dáta korigovať a vylepšovať pomer 

hodnôt signál/šum. V rámci práce boli v najväčšej miere využívané dáta 

družicového hyperspektrálneho skeneru Hyperion a multispektrálneho 

skeneru Aster. Ako bolo zistené, je plánované spustenie do prevádzky 

hyperspespektrálnych družíc (EnMap), ktoré budú poskytovať dáta aj v 

pásmach SWIR vhodných pre geologické aplikácie. Projekty sú však 

oneskorené a doteraz nebolo možné pracovať s týmto typom dát. Prebehlo 

otestovanie popisovaných metód a v prípade použitia dát vyššej kvality (napr. 

z družice EnMap) by mohli byť dosiahnuté presnejšie výsledky. 
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Prepojenie oblasti DPZ s geológiou: 

Téma je interdisciplinárna. Staré ekologické záťaže, konkrétne 

nedostatočne sanované vrty, neboli doteraz na našich územiach skúmané 

pomocou DPZ. Ministerstvo životného prostredia vo viacerých dokumentoch 

deklaruje využitie DPZ pre účely mapovania ekologických záťaží, väčšinou 

ale ide o aplikácie pre detekciu skládok. V geológii je rozšírené používanie 

DPZ pre detekciu minerálov a hornín. Ropné látky sú skúmané okrajovo. 

Predkladaná téma prenikla metódami DPZ do oblasti naftovej geológie. 

 

Skúmanie priesakov na pevninskej časti zemskej kôry: 

Metódy DPZ sú rutinne používané pri podpore odozvy na katastrofy 

spojené s ropnými látkami (havárie tankerov na mori). V tomto prípade je 

sledovaný povrch vodnej hladiny, ropné škvrny, t.j. detekcia ropné látky vs. 

vodná plocha. V rámci pevninskej časti zemskej kôry je problém skúmania 

uhľovodíkových povrchov komplexnejší, je nutné skúmať veľa typov 

povrchov, kalibrácia metód je náročnejšia ako v prípade vodných plôch. Práca 

prináša poznatky do oblasti skúmania priesakov/únikov uhľovodíkov na 

pevnine. 

 

Vytvorenie metodiky DPZ pre účely detekcie uhľovodíkov: 

Programy pre analýzy dát DPZ v súčasnosti poskytujú množstvo 

funkcionalít, nastavení, procesov, poloautomatických a automatických 

modulov. Dôležitým článkom celého spracovateľského procesu je ale naďalej 

odborný používateľ programov typu ENVI. Pre účely skúmania typu 

„skúmanie uhľovodíkov“, ako bolo zadané v predkladanej dizertácii, je 

potrebné nasledovať metodiku, poznať pozadie jednotlivých krokov, vedieť 

nastaviť konštanty a parametre metód. Praktickými analýzami v rámci práce 

boli získané zručnosti v práci s dátami a metódami DPZ, čo je možné zaradiť 

medzi osobný autorkin prínos. Vytvorená metodika môže byť eventuálne 

prínosná pre praktické použitie vo firmách typu MND, ktoré podľa nej môžu 

postupovať v prípade rekognoskácií oblastí kde ťažba prebieha, kde už boli 

exploitačné aktivity ukončené alebo pre oblasti, kde zatiaľ prebieha 

rekognoskácia a explorácia nových území.  
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Summary 

The possibility of data analysis acquired by scanners located on satellites or on 

airplanes represents the state-of-the—arte methods which are advancing the 

technologies in plethora of human activities. Remote sensing presents various 

advantages in the exploration of the Earth surface with the aim of detecting 

hydrocarbons. These advantages include objectivity and quickness of the detection, 

affordability and efficiency (by repeated analysis of large areas), compatibility of 

results with other digital data formats and in particular the possibility of long-distance-

research without a direct contact with the soil. Multispectral and hyperspectral sensors 

provide imagery for development of robust analytical algorithms and the Earth 

Observation becomes an increasingly used technology applicable also in the area of 

geology. Hydrocarbons are monitored and analysed through airborne imagery and 

only a minority of research activities focus on data acquired by satellites. 

The thesis objective was to analyse remote sensing methods and their 

applicability for detection of hydrocarbons. One of the goals was to establish a 

database of reference spectra – spectral library for the hydrocarbon surfaces (areas 

with existing hydrocarbon seepages, contaminations, soil and vegetation in the close 

seepage vicinity). Furthermore, based on theoretical findings, it was necessary to carry 

out a verification of three algorithms applicable in locations with temperate Earth 

climate zone (Santa Barbara, California site). For the analytical part of the work it was 

essential to obtain suitable input data (in-situ and satellite). Calibration data were 

acquired using spectroradiometrical measurements in the field near natural 

hydrocarbon seepage located in Korňa village (the Slovak Republic). Practical part 

contained satellite imagery pre-processing and field data processing. Verification of 

selected method was conducted using the ENVI software. Based on the findings and 

results from testing and checking of methods, the final procedure was established. The 

procedure contains individual steps for remote sensing data processing, with the aim 

of detection of probable occurrence of hydrocarbons, or the presence of possible 

contamination caused by hydrocarbon substances. Methodology was applied on data 

from Nesyt area (the Czech Republic) where presence of old ecological hazards caused 

by insufficiently remediated and liquidated boreholes and production wells is 

documented. Results of the practical part of the work indicated the accuracy of 

establishing the spectral library, suitability of the spectral angle mapper (SAM) 

method and determination of the vegetation affected by hydrocarbons for defined aim. 

Limitations were found in calculation of the hydrocarbon indexes (method developed 

using airborne data) and their application on satellite data. 

In respect to exploitation, production and transport of oil substances it is 

necessary to focus on monitoring and mapping of oil seeps, slicks and leakages. It is 

important to concentrate on prevention, develop an early warning detection system 

and methods supporting adequate response to possible negative impacts on 

environment.   
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