Front image: Kostolac coal mine (Republic of Serbia), author Bojan Ranković, reprinted with permission.
http://staklenozvono.rs/
Obrázek v pozadí: uhelný důl Kostolac (Republika Srbsko), autor Bojan Ranković, vytištěno se svolením.
http://staklenozvono.rs/
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Seznam zkratek:
Airborne Hyper-Spectral imaging sensor, letecký hyperspektrální sensor pořizující obrazová data v optické a termální části spektra
Acid Mine Drainage (kyselé důlní vody) – jev, při kterém v důsledku oxidačních procesů v půdě/horninách dochází k okyselení vody
Apparent Thermal Inertia (zdánlivá tepelná setrvačnost) – parametr vyjadřující schopnost materiálu udržet teplo
Digital Elevation Model (Digitální výškový model) – model terénu který může být využit k tvorbě realistických 3D pohledů
Dissolved Organic Matter (Rozpuštěná organická hmota) – parametr vyjadřující množství organické hmoty rozpuštěné ve vodě
Earth Observation (pozorování Země) – široké spektrum metod které jsou využívány k získání dat o zemském povrchu a životním
prostředí
EO-MINERS označení projektu spolufinancovaného Evropskou komisí
GIS
Geographical Information System (Geografický informační systém) – druh databázového systému umožňujícího ukládání a analýzy
prostorových geografických dat.
GEODIS GEODIS Brno spol. s.r.o.
HyMAP
letecký hyperspektrální senzor pořizující obrazová data v optické části spektra
ICP-MS
Inductively coupled plasma mass spectrometry – chemická analytická metoda pro zpracování vzorků půdy a dalších materiálů
pH
parametr popisující kyselost/zásaditost prostředí; nízké hodnoty pH představují riziko spojené s možným rozpouštěním toxických látek
ve
RSL
Laboratoř dálkového průzkumu Země
AHS
AMD
ATI
DEM
DOC
EO
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1. EO-MINERS project introduction
The mining industry plays a key role in the development of many countries around the world.
The industry has been, and continues to be an important contributor to both regional and
national economies. Minerals, and the industries it supports, are among the basic building
blocks of modern society. While the exploitation of mineral resources in many countries is a
vital part of economic growth, employment and infrastructure development, it comes at a cost
to the environment. Past mining operations have left an historical legacy of negative
environmental impacts that affect our perception of mining. With the emergence of the
concept of sustainable development it is now recognised that environmental protection is as
fundamental to a healthy economy and society as is development. However, the need to
simultaneously promote both economic growth and environmental protection is challenging
even in some more developed countries.
The aim of the EO-MINERS project is to facilitate and improve interaction between the
mining industry and society through the use of Earth Observation (EO) based methods and
tools. These methods and tools (using satellite or airborne sensors as well as measurements
on site) collect data relevant to a particular area that can be used to assess potential miningrelated environmental and socio-economic impacts. This data, which is freely available, will
help to make decision-making processes over the whole life-time of a mine, from exploration
to final closure, more transparent. It will support discussion between the mining industry, the
regulating authorities and other stakeholders concerned, such as local communities and nongovernmental organisations (NGO's). Importantly, it will empower less technically versed
stakeholders.
The goal of the EO-MINERS research project is to use EO tools to help reduce miningrelated environmental and societal footprints and improve the societal acceptability of mining
projects. In order to achieve this goal, the data collected have to be of high quality, objective
and accurate. Data collected using remotely sensed methods fulfil these criteria.
The objectives of the project are threefold:
(1) To assess what information is needed to empower stakeholders from global to local
level on issues relating to the mining industry (from exploration to mine closure and
remediation). These needs are then distilled into a set of indicators that can be
supported by dedicated EO services.
(2) To develop EO tools and services in support of the indicators. These will include
existing remote sensing methods and new developments, combined with visualisation
methods.
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(3) To develop strategies and methods to initiate an open dialogue between the different
groups of stakeholders based on reliable and objective information on issues of
concern.

This approach will be tested at three demonstration sites located in heavily exploited mining
areas:
In Europe: the Sokolov lignite open cast mines, Czech Republic
In Southern Africa: the Witbank Coalfields, Mpumalanga Province, South Africa
In Central Asia : the Makmal gold mine, Kyrgyzstan

A compendium of best practises for both the application of EO techniques, as well as the
effective interaction between the different groups of stakeholders, will be a key outcome of
the project.
This booklet presents to the stakeholders the results to-date and proposed approaches with
a view to solicit comments on their usefulness from the various actors during a series of
workshops to be held at the three demonstration sites.
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1. Představení projektu EO-MINERS
Těžební průmysl hraje významnou úlohu v rozvoji mnoha zemí světa, jelikož byl a do
budoucna pravděpodobně také bude nedílnou součástí mnoha regionálních i národních
ekonomik. Lze tedy říci, že těžba nerostných surovin je jedním ze základních stavebních
pilířů moderní společnosti. Přestože je využívání přírodních surovin v mnoha zemích
důležitým zdrojem ekonomického růstu, rozvoje zaměstnanosti a infrastruktury, znamená
současně zátěž pro životní prostředí. Právě negativní dopady, které v minulosti těžba surovin
měla na životní prostředí, často ovlivňují i náš současný pohled na hornictví. Se vznikem a
uplatňováním koncepce trvale udržitelného rozvoje se ukazuje, že ochrana životního
prostředí je pro rozvoj společnosti stejně důležitá jako ekonomický růst. Zajištění
ekonomického růstu a současná ochrana životního prostředí však může být velmi obtížné, a
to i ve vyspělých zemích.
Snahou projektu EO-MINERS je usnadnit a zlepšit vzájemné vztahy mezi těžebním
průmyslem a společností pomocí využití metod a nástrojů dálkového průzkumu Země (DPZ).
Hlavním cílem projektu je pak s využitím výše uvedených metod a nástrojů napomoci
v procesu omezování environmentálních a sociálních dopadů těžby surovin, a v souladu
s konceptem trvale udržitelného rozvoje přispět ke zvýšení sociální akceptovatelnosti
těžebních projektů.
Metody dálkového průzkumu Země, využívající satelitní a letecké senzory, stejně tak jako
měření provedená přímo v terénu, umožňují pro danou zkoumanou lokalitu získat data, která
hrají při hodnocení možných environmentálních a sociálních dopadů těžby nerostných
surovin klíčovou roli. Veřejně dostupná data dálkového průzkumu Země v podobě produktů a
služeb mohou napomoci tomu, aby rozhodovací procesy týkající se těžby byly po celou dobu
aktivního využívání těžební lokality pro všechny zúčastněné subjekty transparentní. Mezi tyto
zúčastněné subjekty mohou patřit jak tvůrci politické koncepce státu, krajské, městské a
obecní úřady, tak i veřejnost. Přístup k datům týkajících se těžebních oblastí může pozitivně
podpořit dialog mezi zástupci těžebního průmyslu, regulačními úřady (báňské úřady, místní
samospráva apod.) a dalšími účastníky, kdy mohou posílit postavení i technicky méně
zkušených osob. Proto je i rozvoj odborných kapacit jedním z cílů projektu EO-MINERS.
K dosažení výše popsaných cílů je nutné vyžadovat data co nejvyšší kvality, zejména
s ohledem na jejich objektivnost, přesnost a spolehlivost. Je zřejmé, že tyto požadavky
mohou být v případě produktů dálkového průzkumu velmi dobře naplněny.
EO-MINERS je výzkumný projekt, jehož vědecké a technické cíle lze shrnout v následujících
třech bodech:
(1) Zhodnotit, o jaký druh informací mají jednotlivé zúčastněné subjekty zájem na různých
úrovních (od lokální až po celostátní), a tyto požadavky pak převést do podoby sady
indikátorů, které mohou být přímo propojeny se službami a produkty dálkového průzkumu
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Země. Tyto sady indikátorů jsou definovány ve spolupráci se zástupci jednotlivých
zúčastněných subjektů.
(2) Vývoj nástrojů a služeb dálkového průzkumu, které jsou propojeny s výše uvedenými
sadami vhodných indikátorů. Tato část zahrnuje jak využití již existujících metod, tak i vývoj
nových postupů v kombinaci s jejich vhodnou vizualizací.
(3) Vývoj strategie k iniciování otevřeného dialogu mezi jednotlivými zúčastněnými stranami
založeného na spolehlivých a objektivních informacích týkajících se diskutované
problematiky.
Tento přístup je v rámci projektu EO-MINERS demonstrován na třech zkušebních lokalitách,
které se nacházejí v oblastech silně poznamenaných těžbou surovin:
Evropa: povrchové hnědouhelné doly v Sokolovské pánvi (Česká republika)
jižní Afrika: uhelné doly Witbank (provincie Mpumalanga, Jihoafrická republika)
střední Asie: důl na zlato Makmal (Kyrgyzstán)
Souhrnnou snahou projektu je vytvořit přehled osvědčených postupů jak z hlediska aplikace
metod dálkového průzkumu, tak i z hlediska efektivity interakce mezi různými zájmovými
skupinami.
Tento brožura představuje současné výsledky projektu s cílem získat v rámci série
workshopů organizovaných na jednotlivých zkušebních lokalitách připomínky k jejich
užitečnosti z pohledu různých zúčastněných osob.

9

EO-MINERS collection of selected products
Project summary and methods

2. Dialogue with stakeholders
The dialogue with the stakeholders, to which this workshop contributes, is an important part
of EO-MINERS. It builds on the findings from previous interviews with stakeholders in the
Sokolov area and on a subsequent analysis of what kind of information is of most relevance
for these stakeholders.
The purpose of this workshop is to explain the Earth Observation (EO) products and services
developed and invite feedback from the participating stakeholders on the:
Appropriateness of the selection of indicators and supporting EO products and
services
Perceived quality of the EO products and services
Perceived applicability of the EO products and services
More specifically, we ask for the participant's opinion on the following central questions:
Do the proposed indicators reflect the participant's information needs?
Do the EO products and services appear to measure the right parameters, i.e. do
they support the indicators adequately?
Does the temporal and spatial resolution provided satisfy the need of the
participants? If not, what resolution would be more appropriate?
Is the indicator classification adequate for the participants’ needs?
In addition, we would like to receive feedback from the participants on the following:
Which is the EO-MINERS products most interesting for them? Please indicate the
´top three´.
Would they consider using such an EO product or service?
What appears to be the added value of EO-MINERS products and services over
alternative options for obtaining relevant information?
Do you think you can save time and money by using EO-MINERS products to get
relevant information for your decisions?
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2. Dialog zúčastněných subjektů
Dialog všech zúčastněných subjektů, k němuž má přispět i tento workshop, je významnou
součástí projektu EO-MINERS. Vychází přitom ze zjištění získaných v rámci předchozích
interview se zástupci jednotlivých zúčastněných subjektů v oblasti Sokolovska a následné
analýzy toho, jaké informace jsou pro tyto zúčastněné subjekty nejrelevantnější a
nejpotřebnější.
Účelem tohoto semináře je prezentace jednotlivých produktů a služeb dálkového průzkumu
Země a současně získání zpětné vazby od jejich potenciálních uživatelů v následujících
oblastech:
Vhodnost vybraných indikátorů, produktů a služeb dálkového průzkumu.
Kvalita produktů a služeb dálkového průzkumu.
Praktická využitelnost produktů a služeb dálkového průzkumu.
Přesněji řečeno, autoři projektu žádají účastníky o názory na následující otázky:
Reflektuje sada vybraných indikátorů potřeby jednotlivých účastníků?
Jsou pomocí produktů a služeb dálkového průzkumu sledovány správné parametry –
tj. jsou tyto produkty adekvátně propojeny s navrhovanými indikátory?
Dostačuje časové a prostorové rozlišení nabízených produktů a služeb potřebám
jednotlivých účastníků? Pokud ne, jako rozlišení by tyto požadavky uspokojilo lépe?
Je navrhovaná klasifikace vybraných indikátorů adekvátní k potřebám jednotlivých
účastníků?
Kromě toho by autoři projektu dále rádi získali od účastníků zpětnou vazbu v následujících
otázkách:
Které produkty projektu EO-MINERS považujete za nejzajímavější. Označte prosím 3
nejlepší.
Uvažujete o používání produktů nebo služeb dálkového průzkumu Země?
Jakou přidanou hodnotu vidíte v produktech a službách projektu EO-MINERS ve
srovnání s alternativními zdroji relevantních informací.
Myslíte si, že používání produktů a služeb navržených v rámci projektu EO-MINERS
při vyhledávání relevantních informací může vést k úspoře času a finančních
prostředků?
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3. Indicators of mining impact
The impact of mining operations on the physical and socio-economic environment can be
complex. The effects of decisions made by the mine operators, regulatory bodies or indeed
civic society stakeholders are difficult to assess and predict. The absence of reliable and
objective site data further complicate monitoring and assessment.
Meaningful information on complex environmental or social issues can often be more easily
understood when provided in the form of indicators. Indicators offer a metric of the state of
complex systems or of issues, or for trends of their development when measurements or
observations are repeated over time. A good example of a commonly known indicator is the
Gross Domestic Product (GDP) per capita in a given country. It is generally considered an
indicator for the wellbeing of the citizens in this country. The GDP is composed of a multitude
of accounting steps in a vast array of economic activities that are consolidated into a single
value. This value can be followed from year to year and also allows comparisons between
different countries, thus indicating change and relative performance.
Indicators must be based on measurable quantities or at least observable and
distinguishable qualities in order to be useful. While indicators are useful tools to reduce a
complex set of diverse data, it should be kept in mind that every process of indicator
selection or aggregation inevitably includes both, a gain in clarity but also a loss of
information. Indicators need to have a number of specific qualities and properties in order to
be useful, and they must have a clearly defined purpose.
A multi-pronged approach to developing indicators was chosen in EO-MINERS. The
approach consisted of the development of an initial set of indicators by technical experts, the
development of site-specific conceptual models and a stage where stakeholders at the
demonstration sites have been interviewed (Figure 1). These three processes ran in parallel,
but the process went also through several loops of iterations, resulting in a consolidated set
of candidate indicators applicable to each of the study sites.
This development of meaningful indicators is a social process and not an engineering one.
The social process defines what has to be indicated for whom and why. The scientists and
engineers, who are also stakeholders in the process, are in charge of the ‘how’: they have to
evaluate whether the proposed indicators can be related to measurable quantities. For this
reason, the proposed set of indicators was reviewed by specialists in order to assess their
measurability using Earth Observation (EO) techniques. For the purpose of the EO-MINERS
project, only indicators that can be measured using EO techniques have been retained for
further work (Figure 2).
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A candidate set of 59 indicators covering 11 categories has been developed, namely on:

A. Land-use

B. Mass and energy flows

C. Air quality and other nuisances

D. Soil quality

E. Water quality

F. Transport

G. Geotechnical hazards and accidents

H. Industrial and other accidents

I.

J. Regional development

Social impact

K. Economic vulnerability/resilience

The complete set of candidate indicators can be found in Appendix 1.

Figure 1. Multiple strategies to develop indicators.
Obrázek 1. Strategie vývoje a výběru indikátorů.
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3. Indikátory dopadů těžby
Dopady těžby nerostných surovin na fyzické i socioekonomické prostředí mohou mít
komplexní charakter. Je přitom obtížné hodnotit a předvídat jaké účinky a následky na něj
budou mít rozhodnutí provedená provozovateli těžebních lokalit, regulačními úřady nebo
zástupci občanské společnosti. Jejich hodnocení a monitoring navíc dále komplikuje
absence spolehlivých a objektivních dat, týkajících se dané lokality.
Informace týkající se komplexních environmentálních a sociálních záležitostí mohou být
často srozumitelnější, pokud jsou podány ve formě vhodných indikátorů. Tyto indikátory
nabízejí jednak srovnávací měřítko pro hodnocení současného stavu těchto komplexních
systémů a trendu jejich vývoje, pokud jsou pozorování v průběhu času opakována. Dobrým
příkladem všeobecně známého indikátoru je hrubý domácí produkt (HDP) přepočtený na
jednoho obyvatele, který je obecně považován za ukazatel „blahobytu“ obyvatel dané země.
Výpočet HDP se skládá z velkého množství účetních kroků, které jsou realizovány v širokém
spektru různých ekonomických činností a které jsou následně sloučeny do jedné souhrnné
hodnoty. Tato hodnota pak může být určována každý rok, takže umožňuje nejen vzájemné
relativní srovnání výkonnosti jednotlivých zemí, ale indikuje i její změny v čase.

Figure 2. Relationship between different sets of indicators as defined by the EO-MINERS project.
Obrázek 2. Vztahy mezi různými soubory možných indikátorů tak, jak byly definovány v projektu EOMINERS.
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K tomu aby byly indikátory dále využitelné, je zapotřebí, aby byly založeny buď na podkladě
měřitelných kvantitativních veličin, anebo přinejmenším na pozorovatelných a vzájemně
odlišitelných kvalitativních charakteristikách. Přestože jsou indikátory užitečné ke
zredukování komplexity různorodých dat, nesmíme zapomínat na to, že proces jejich výběru
a agregace vede nevyhnutelně na jedné straně ke zvýšení přehlednosti dat, ale na straně
druhé i ke ztrátám informace. Pro další využití tedy musí mít každý indikátor celou řadu
specifických vlastností a vždy musí mít jasně definovaný účel.
Pro vývoj a výběr indikátorů byl v rámci projektu EO-MINERS zvolen tzv. vícečetný princip.
Tento přístup se skládá z ustavení základního souboru indikátorů skupinou technických
expertů, vývoje lokálního konceptuálního modelu, který je dále následován fází, během níž
dochází k interview se zástupci jednotlivých zúčastněných subjektů (viz obr. 1). Tyto tři
procesy probíhají paralelně, avšak celkový postup obsahuje i iterace a opakování některých
kroků, přičemž výsledkem je konsolidovaný soubor tzv. kandidátních indikátorů, které jsou
použitelné pro jednotlivé zkušební lokality.
Vývoj smysluplných indikátorů je sociální (a nikoliv technický) proces, který definuje, co má
být komu indikováno a proč. Vědci a technici (kteří jsou rovněž jedním ze zúčastněných
subjektů) mají na starosti především otázku „jak“ tento proces prakticky realizovat, přičemž
musí ověřovat, zda navrhované indikátory mohou být propojeny s nějakou exaktně
měřitelnou veličinou. Z tohoto důvodu byla sada navržených indikátorů zhodnocena
specialisty za účelem posouzení jejich měřitelnosti pomocí metod dálkového průzkumu a pro
další práci byly v rámci projektu EO-MINERS vybrány pouze takové indikátory, které tuto
podmínku splňují (viz obr. 2).

Kandidátní soubor 59 indikátorů rozdělených do 11 základních kategorií:

A. Využití půdy (land-use)

B. Toky hmoty (materiálu) a energií

C. Kvalita ovzduší a další škodlivé vlivy

D. Kvalita půdy

E. Kvalita vody

F. Doprava

G. Geotechnická rizika a nehody

H. Průmyslové a jiné nehody

I.

Sociální dopady

J. Regionální rozvoj

K. Ekonomická zranitelnost/pružnost

Kompletní seznam kandidátních indikátorů je uveden v příloze 1.
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4. Sokolov demonstration site-specific indicators
In 2010 a group of EO-MINERS project scientists visited the Sokolov region and undertook
interviews with various actors there. Notes were taken during these interviews. The views or
concerns expressed and information needs related were compared to the set of candidate
indicators. This allowed evaluating whether an appropriate selection of them would reflect
those views, concerns and needs.
It was considered useful to group the actors into three broad groups of likely diverging views
and interests, namely mine operators, government/regulatory bodies, and civil society actors.
Within these groups a further division was made into a group that is likely to have previous
knowledge of EO tools, methods and objectives and another group that is likely not to have
such knowledge.
Having grouped the stakeholders into those where one can assume that they have some
knowledge about EO services and those who presumably do not, one observes that the
former seem to have a much narrower field of interest (Figure 3). Land-use questions seem
of relevance to all. Closely related to this are questions of recultivation success and areas
indirectly affected by the mining. Otherwise water quality issues, such as acid mine drainage
generation appear to be high on the agenda of most concerned.
Comparing, on the other hand, government with civil society stakeholders, one notes that all
are concerned about land-use and environmental issues (Figure 4). However, interestingly
the civil society stakeholders appear to be less interested in socio-economic issues
compared to those in government and administration.
Having outlined some of the principal findings from the interviews with actors in the Sokolov
area in 2010, the workshop participants are now invited to reflect upon the findings and to
indicate, whether they would support these findings or whether they would put different
emphasis on the indicators. Participants are also invited to comment on the scope and
coverage of these indicators (Appendix 1).
For the purposes of directing the development of EO products and services, the set of
indicators was selected from the candidate set and is shown in Table 1. For presentation and
for discussion at the workshop a number of the EO products and services were selected
(Chapter 4).
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Table 1. Set of indicators selected for Sokolov area and related EO-MINERS outputs.

Causes

Environmental
issues

AMD

Water quality
& soil
properties

Windblown coal
dust, gaseous
emissions

Atmospheric
pollution

AMD and
Mining

AMD
sources/buffer
material

Overburden
instability

Self-combustion
of coal

Land
degradation /
loss

Water quality
& soil
properties

Landslide

Coal fires

Indicators

Representative
EO-MINERS
result

Water Quality

Figures:

E4: Acid drainage generation potential
(distribution of sulphidic iron minerals)

5 and 8 - 11

Air quality and other nuisances

Figures:

D1: Aerosols (particle concentration in off-site
air)

15 – 20

Land Use

Figures:

A1: Total land-use by mining and milling
(topographic footprint)
A4: Residential land-use (residential
developments around mining areas)
A6: Sites set aside, protected areas (nature
reserves, wetlands, sites of spiritual value and
similar)
A8: Recultivation success on mined-out areas
and waste/spoil heaps (designated mining
areas covered by specific vegetation)
A9: Soil fertility of remediated mine areas

5 and 12

Mass Flow

Figure:

B1: Waste volumes generated (volume change
versus amount of marketable product)

12

Geotechnical hazards and accidents

Figures:

G3: Dam stability (water saturation in retaining
dams)

6, 7 and 14

Geotechnical Hazards and Accidents

Figures:

G4: Underground and mining waste deposit
fires (number, duration and area affected)

13

17

13
13 and 14

5-12, 19 and 20

5, 8, 11, 12, 14
and 16
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Figure 3. Comparison of frequency between issues mentioned for stakeholders with previous
knowledge (2, red) and no knowledge assumed (5, blue).
Obrázek 3: Frekvence, se kterou byly zmiňovány jednotlivé problematiky účastníky provedených
interview – účastníci s předchozími znalostmi dálkového průzkumu (červeně, celkem 2 účastníci), a
bez předchozích znalostí (modře, celkem 5 účastníků)
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Figure 4. Comparison of frequency between issues mentioned for government stakeholders (3, red)
and civil society stakeholders (4, blue).
Obrázek 4: Frekvence, se kterou byly zmiňovány jednotlivé problematiky účastníky provedených
interview – zástupci státních institucí (červeně, celkem 3 účastníci) a zástupci veřejnosti (modře,
celkem 4 účastníci)
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4. Specifické indikátory pro lokalitu Sokolovsko
V roce 2010 navštívila skupina odborníků v rámci projektu EO-MINERS Sokolovsko a
provedla zde interview s různými osobnostmi. V průběhu těchto rozhovorů byly pořizovány
poznámky, přičemž názory jednotlivých účastníků těchto rozhovorů a jejich požadavky na
informace byly přetvořeny v soubor tzv. kandidátních indikátorů. to umožnilo posoudit, zda
vhodný výběr z těchto indikátorů bude odrážet názory, zájmy a potřeby oslovených
účastníků.
V rámci této fáze bylo považováno za účelné, aby jednotliví oslovení účastníci byli rozděleni
do tří hlavních skupin, u nichž byly očekávány rozdílné názory a zájmy, a to na:
provozovatele dolů, zástupce státních regulačních orgánů a zástupce veřejnosti. V rámci
těchto tří základních skupin bylo dále provedeno další dělení na podskupinu lidí, kteří mají
předchozí znalosti nástrojů a metod dálkového průzkumu Země. Druhou podskupinou byly
účastníci, kteří žádné předchozí znalosti tohoto odboru neměli.
Po seskupení oslovených účastníků na ty, kteří již mají dřívější zkušenosti s prudukty
dálkového průzkumu a na ty, kteří tyto zkušenosti nemají, bylo zjištěno, že okruh zájmů
účastníků s předchozími znalostmi dálkového průzkumu je mnohem užší než v případě
účastníků bez předchozích znalostí (Obr. 3). Zdá se, že například otázky týkající se využití
půdy (land-use) jsou relevantní pro všechny skupiny oslovených účastníků, jelikož toto téma
je velice úzce spjato s otázkami týkajícími se úspěšnosti rekultivací a zacházením s oblastmi,
jenž jsou těžbou ovlivňována pouze nepřímo. Naopak otázky týkající se kvality vody, jako
například problematika vzniku kyselých důlních vod , se zdají být jedním z hlavních témat pro
většinu oslovených.
Při srovnání skupin reprezentujících státní zúčastněné subjekty (různé úřady apod.) a
skupiny reprezentující zástupce veřejnosti lze odvodit, že obě tyto skupiny mají zájem o
problmatiku land-use a o otázky týkající se životního prostředí (Obr. 4). Nicméně je zajímavé,
že skupina reprezentující zástupce veřejnosti projevuje menší zájem o socieekonomické
otázky v porovnání se zástupci oficiálních státních úřadů a institucí.
Po nastínění některých zásadních zjištění, která byla učiněna v rámci rozhovorů v roce 2010
jsou nyní účastníci semináře vyzývání k tomu, aby se k těmto zjištěným skutečnostem
vyjádřili, zda s těmito závěry souhlasí nebo zda by raději kladli důraz na jiné skupiny
indikátorů. Účastníci semináře jsou rovněž vybízení k tomu, aby ohodnotili zaměření a
rozsah navrhovaných indikátorů (Příloha 1).
Pro potřeby řízení vývoje produktů a služeb dálkového průzkumu byl z původní sady
kandidátních indikátorů vybrán nový soubor indikátorů, které jsou uvedeny v Tabulce 1.Pro
potřeby prezentace a následné diskuse v rámci tohoto semináře byly rovněž vybrány
příklady různých produktů a služeb dálkového průzkumu týkající se oblasti Sokolovska
(Kapitola 5).
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Tabulka 1.Soubor indikátorů vybraných pro oblast Sokolovska a s nimi související produkty projektu
EO-MINERS.

Příčiny

Environmentá
lní
problematika

kyselé důlní
vody (AMD)

kvalita vody a
charakteristiky
půdy

polétavý uhelný
prach a plynné
emise

znečištění
ovzduší

kyselé důlní
vody (AMD) a
těžební aktivity

degradace a
ztráty půdy

zdroje kyselých
důlních vod
(AMD) a
materiál v jejich
okolí

kvalita vody a
charakteristika
půdy

nestabilita
výsypek

sesuvy
svahové
nestability

samovznícení
uhlí

požáry uhelných
slojí

Indikátory

Relevantní
výstupy
projektu EOMINERS

Kvalita vody

Obrázky č.:

E4: Potenciál vzniku kyselých důlních vod
(distribuce sírano-železnatých minerálů)

5 and 8 - 11

Kvalita ovzduší a další škodlivé vlivy

Obrázky č.:

D1: Aerosoly (koncentrace částic v ovzduší)

15 – 20

Využití půdy (land-use)

Obrázky č.:

A1: Rozsah oblastí využívaných pro
A4: Rozsah oblastí využívaných pro bydlení
(rozvoj bydlení v okolí těžebních lokalit)
A6: Území vyňatá z těžby a chráněná
území (přírodní rezervace, mokřady apod.)
A8: Úspěšnost rekultivací ve vytěžených
oblastí a výsypek
A9: Úrodnost půdy na rekultivovaných
plochách
Toky materiálu

5 and 12
13
13 and 14
5-12, 19 and 20
5, 8, 11, 12, 14
and 16
Obrázky č.:

B1: Objem vygenerovaného odpadu (podíl
objemu zpracovávaného materiálu
k objemu výsledného produktu)

12

Geotechnická rizika a nehody

Obrázky č.:

G3: Stabilita retenčních nádrží

6, 7 and 14

Geotechnická rizika a nehody

Obrázky č.:

G4: Podpovrchové požáry uhlí a odpadních
materiálů z těžby (počet, výskyt, doba
trvání)

13
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5. EO-MINERS outputs
This chapter provides a selection of outputs, made by using earth observation (EO) techniques during
the lifetime of the EO-MINERS project. Only selections of the most representative examples from the
vast amount of data collected are presented. Until the project reaches completion, the results
presented are able to be regarded as preliminary and may be a subject to change. The final products
will be made available on the EO-MINERS web pages at the end of the project. This booklet
demonstrates the very broad range of possibilities that EO techniques can offered:
determination of surface geological materials (Figures 5-7);
soil pH and risks, associated with acid mine drainage (Figures 8-11);
detection of changes in time (Figure 11);
thermal properties of the area, including water content in soil (Figures 13 and 14);
atmospheric pollution with dust (Figures 15-18);
vegetational health status (Figures 19 and 20).
Image and data processing was cooperatively undertaken by all EO-MINERS partners, each one
contributing its own scientific knowledge and expertise. A main contact is provided for each specific
product/image should further information be required. Special thanks goes to BRGM, France, for
coordination of the project, to the Czech Geological Survey for organising the field campaigns and
Sokolovská uhelná for allowing their open-pit coal mine to be used as one of the EO-MINERS test
sites.

5. Finální výstupy projektu EO-MINERS
V této kapitole jsou představeny finální výstupy projektu EO-MNERS, které jsou postaveny na
aplikacích distančních metod pozorován Země. V kapitole jsou ve formě mapových výstupů uvedeny
pouze stěžejní výsledky. Popsat veškerá data, která byla pořízena a s kterými se pracovalo, nebylo
cílem workshopu. Vzhledem k tomu, že projekt EO-MINERS ještě není ukončen (konec projektu je
plánován na 10/2013), jsou představeny pouze produkty, které vznikly v období 01/2010-02/2013. Lze
tedy předpokládat, že uváděný výčet není ještě finální. I přesto však předložená brožura ukazuje
široké spektrum aplikací využívající distanční data:
Vlastnosti geologického materiálu (Obr. 5-7)
Povrchové pH a rizika spojená s kyselým prostředím antropogenních substrátů (Obr. 8-11)
Detekce změn v čase (Obr. 11)
Fyzikální charakteristiky, které lze derivovat na podkladě dat termálního snímání (Obr. 13-14)
Atmosférické znečištění polétavým prachem (Obr. 15-18)
Zdraví vegetace (Obr. 19 a 20)
Výsledné produkty jsou výsledkem spolupráce celého kolektivu EO-MINERS, každý produkt však má
uvedený kontakt na hlavního řešitele, na kterého lze směrovat případné dotazy. Hlavní poděkování
patří Francouzské geologické službě (BRGM) za koordinaci celého projektu, České geologické službě
za organizování pozemních kampaní a prací na Sokolovsku. Speciální poděkování pak patří
společnosti Sokolovská uhelná a. s. za to, že podporovala projekt a poskytla nezbytná povolení pro
vstupy na své pozemky a pracovníky, s jejichž pomocí bylo možné uskutečnit pozemní sběr dat.
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Prepared by / Připravil:
Contact / Kontakt:
These results support indicator /
Výsledky jsou podloženy těmito indikátory:

DLR
Christian Fischer - c.fischer@dlr.de
E4, A1, A8, A9

5.1. Spatial distribution of geological materials in soil
The thematic map shows geological materials and soils based on the data from the
hyperspectral airborne survey using the HyMap sensor system in 2009. These materials
include variable clays and iron (Fe) content (legend). In addition, the map includes Fe-oxides
that may be related to areas with lower hydrogen ion concentrations (pH value), which refer
often to locations with an outflow of acidic water and subsequent precipitation of minerals,
called Acid Mine Drainage. Materials were determined by observing in the image data and
comparing it with field spectral measurements of known materials. The thematic map shows
complex spatial distributions of the various materials: soils, weathered tuffs and iron rich
clays, coal, gypsum and others. The map documents the mine site environment and the
spatial distribution of geological materials within the mining area. The information can be
used to support mining management activities, e.g. report activities to mining authorities and
legal bodies involved in monitoring aspects. Data processing and product compilation was
completed by the Land Surface Department, DLR.

5.1. Prostorová distribuce vybraných minerálů v odkrytých substrátech
Tato tematická mapa podává informaci o prostorové rozmístění vybraných minerálů, jež byly
identifikovány na podkladě leteckých hyperspektrálních dat HyMap pořízených 07/2009.
Byly mapovány minerály s různým obsahem jílových minerálů a Fe-oxidů (viz legenda). Feoxidy mohou identifikovat místa, kde díky nízkému pH substrátového prostředí, může
docházet i k okyselování povrchových vod (anglický termín Acid Mine Water - AMD).
K identifikaci minerálů byly využity optické vlastnosti cílových minerálů pořízené pozemním
spektroradiometrem a jejich následné porovnání s optickými vlastnostmi příslušných pixelu
obrazových hyperspektrálních dat. Mapa ukazuje distribuci především následujících
materiálů: půda, zvětralé tufy charakteristické vysokým podílem jílových minerálů, jíly bohaté
na oxidy Fe, hnědé uhlí, sádrovec a další. Data byla zpracována a výsledná mapa vytvořena
německou agenturou pro letectví a vesmír (DLR).
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Figure 5. Spatial distribution of geological materials in soil.
Obrázek 5. Prostorová distribuce vybraných minerálů v odkrytých substrátech.
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5.2. Clay abundance
This image is a ternary image of clay abundance (kaolinite / smectite in red, kaolinite in
green, illite in blue) obtained by applying the Spectral Angle Mapper algorithm to the 2009
HyMap mosaic, using three reference spectra. Terrain stability depends on clay content, the
mixture kaolinite - smectite being the less stable.

5.2. Nabohacení odkrytých substrátů jílovými minerály
Mapa představuje zastoupení kaolinitu (zelená barva), smektitu (červená barva) a ilitu
(modrá barva) v odkrytých substrátech. Byla klasifikována letecká hyperspektrální data
HyMap pořízená 07/2009 Pro tento druh identifikace bylo využito metody Spectral Angle
Mapper. Vzhledem k fyzikálním vlastnostem smektitu (velké objemové změny spojené
s vodním režimem) může vyšší zastoupení smektitu způsobit i nižší stabilitu materiálů.
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Figure 6. The clay abundance (kaolinite/smectite in red, kaolinite in green, illite in blue).
Obrázek 6. Zastoupení kaolinite (zelená barva), smektitu (červená barva) a ilitu (mudra barva) v odkrytých substrátech.
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5.3. Relative abundance of clay versus quartz rich soils based on AHS
emissivity data
The spatial distribution of clay versus quartz rich soils was derived from spectral emissivity
data collected by the AHS airborne thermal survey flown on July 22, 2011. The airborne
imagery was corrected for atmospheric influences as well as calibrated and validated against
reference measurements taken on site. This map shows the relative spatial distribution of
clay versus quartz rich soils based on assessing their individual emissivity values. This
information can be used to derive soil properties like fertility and acidity buffering capacity,
which are relevant for localized reclamation efforts, assessing soil quality and selection of
appropriate reclamation methods. In addition, the data can support evaluating the
reclamation success. Beyond clay and quartz separation, processed thermal infrared data
can be used to improve land-use/land-cover mapping approaches as many common
minerals show distinctive spectral emissivity signatures in the thermal domain. Data
processing and product compilation was completed by the Land Surface Department, DLR
and TAU.

5.3. Relativní nabohacení odkrytých materiálů jílovou a silikátovou složkou
vytvořené na podkladě leteckého termálního snímkování (sensor AHS)
Mapa ukazující nabohacování odkrytých substrátů jílovou a silikátovou složkou byla
vytvořena na podkladě termálních dat sensoru AHS (data pořízena 07/2012). U dat došlo
nejdříve ke korekci vlivu atmosféry, data byla dále korigována a validována na podkladě
referenčních pozemních měření. Tato mapa může dále sloužit např. pro zhodnocení
vlastností půd, naplánování vhodného způsobu rekultivace, způsobu využití území (land
use/land cover) apod. Data byla zpracována a výsledná mapa vytvořena německou
agenturou pro letectví a vesmír (DLR) a Univerzitou Tel Aviv (TAU).
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Figure 7. Relative Abundance of clay versus quartz rich soils based on AHS emissivity data.
Obrázek 7. Relativní nabohacení odkrytých materiálů jílovou a silikátovou složkou vytvořené na podkladě leteckého termálního snímkování.

28

EO-MINERS collection of selected products
Sokolov demonstration site EO-MINERS outputs

Prepared by / Připravil:
Contact / Kontakt:
These results support indicator /
Výsledky jsou podloženy těmito indikátory:

CzechGS
Veronika Kopačkova - Veronika.kopackova@seznam.cz
E4, A8, A9

5.4. Surface pH using aerial hyper spectral data (HyMap)
The pH is a predominant factor in trace element mobilization and distribution. Several trace
metals (especially Cd, Zn, Co, Cu and Ni) are readily mobile in such acid soils, which are
generally characterized by oxidizing conditions, and are available to vegetation. The surface
pH could be modeled by identifying the specific minerals which are stable under certain pH
conditions (e.g. jarosite and goethite). The minerals present distinct “spectral fingerprints” in
specific spectral regions and can be identified and also quantified using hyperspectal data.

5.4. Modelování pH povrchu s využitím leteckých hyperspektrálních dat
(HyMap)
pH je hlavním faktorem v procesu v procesu uvolňování a distribuce různých stopových
prvků. Některé stopové kovové prvky (zejména kadmium – Cd, zinek – Zn, kobalt – Co, měď
– Cu a nikl - Ni) se za daných oxidačních podmínek stávají snadno mobilními a mohou být
dále přijímány například rostlinami. Povrchové pH může být modelování pomocí detekce
přítomnosti minerálů, které jsou stabilní pouze při určitém rozsahu hodnot pH (např. jarosit
nebo goethit). Tyto minerály jsou tedy jakýmisi „spektrálními otisky prstů“ ve specifických
oblastech spektra, které mohou být identifikovány a kvantifikovány s využitím
hyperspektrálních dat.
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Figure 8. The surface pH map, the geochemical properties and mineralogical composition of the substrate are characterized by using their hyperspectral signatures.
High soil acidity (low pH) may be responsible for mobilisation of metals when washed by waters.
Obrázek 8. Mapa pH povrchu, geochemické vlastnosti a minerální složení substrátu bylo charakterizováno na podkladě spektrálních signatur. Vysoká kyselost půdy
(které odpovídá nízké pH) může být příčinou uvolňování kovových prvků a jejich vyplavování vodou.

30

EO-MINERS collection of selected products
Sokolov demonstration site EO-MINERS outputs

Prepared by / Připravil:
CzechGS & Faculty of Science, the Charles University in Prague
Contact / Kontakt:
Veronika Kopačkova - Veronika.kopackova@seznam.cz
These results support indicator /
E4, A8
Výsledky jsou podloženy těmito indikátory:

5.5. Surface water quality monitoring using aerial hyperspectral data (HyMap)
Water has been traditionally monitored by in-situ measurements, taking point samples at
regular intervals. But point samples are not adequate to observe spatial and temporal
variations in large areas or in polluted regions where the water quality can change
dramatically and needs to be monitored on a regular basis. Image spectroscopy
(hyperspectral remote sensing) provides a new way to obtain continuous information on
water quality at regional scales. In the Sokolov example, we demonstrate how HyMap can be
used to estimate selected water parameters (dissolved Fe, inorganic and organic suspension
content) using a sub-pixel classification method (Linear Spectral Unmixing).

5.5. Použití leteckých hyperspektrálních dat (senzor HyMap) ke sledování
kvality povrchových vod
Voda je tradičně sledována pomocí fyzických měření v místě pozorování (tzv. in-situ), což
znamená sbírání dat v pravidelných intervalech přímo v terénu. Bodová měření jsou však
nevhodná pro sledování plošné kvality vody nebo pro sledování časových změn v kvalitě
vody na velkém území. Problém vzniká také při sledování kvality vody v zamořených či
znečištěných oblastech, kde se kvalita vody mění velmi rychle na malých vzdálenostech. V
takových oblastech je navíc nutné měřit kvalitu vody v krátkých časových intervalech, což při
tradičním “in-situ” měření značně zvyšuje náklady. Obrazová spektroskopie (neboli
hyperspektrální dálkový průzkum Země) představuje nový způsob získávání kontinuálních
měření kvality povrchových vod na regionální úrovni. Na příkladu Sokolovska lze ukázat, jak
mohou být využita letecká hyperspektrální data (senzor HyMap) k určení vybraných
charakteristik povrchových vod (rozpuštěné ionty železa, anorganické a organické částice).
Využitou metodou je sub-pixelová klasifikace obrazu (Linear Spectral Unmixing – LSU).
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(a)

(b)

(c)

Figure 9. (a) Estimated dissolved Fe content, additionally the ground measurements of dissolved Fe which were used for validation are also displayed.(b) Estimated
organic suspension, additionally the ground measurements (DOC- Dissolved Organic Matter content) which were used for validation are also displayed. (c)
Estimated inorganic suspension, additionally the ground measurements of suspension content which were used for validation are also displayed.
Obrázek 9. (a) Odhadovaný obsah rozpuštěného železa se zobrazenými pozemními měřeními železa, které byly použity k validaci. (b) Odhadované organické
suspenze se zobrazenými pozemními měřeními (DOC – obsah rozpuštěných organických látek), které byly použity k validaci. (c) Odhadované anorganické
suspenze se zobrazenými pozemními měřeními suspendovaných částic, které byly použity k validaci.
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5.6. Spatial distribution of Fe-oxide locations potentially associated with Acid
Mine Drainage (AMD)
This image shows Fe-oxides related to AMD overlaid on the Digital Elevation Model of
terrain. Exposed Fe-oxides related to AMD are rare and occur as small clusters of pixels
(insets) spatially associated with active mining, overburden dump sites and in rehabilitation
sites. Fe-oxide locations from 2009 (red) and 2010 (green) airborne data are included. This
map highlights the sparsity of the distribution of the AMD related sights, which is important to
describe and evaluate possible environmental impacts on surface water and vegetation. For
possible risk assessment, data sets can be used with vector drainage information generating
buffering zones by using standard GIS routines. The information can be used to support
mining management activities, such as reporting activities to mining authorities and legal
bodies involved in monitoring aspects. Data processing and product compilation was
completed by the Land Surface Department, DLR.

5.6. Prostorové rozložení oblastí s výskytem oxidů železa, které jsou
potenciálně spjaty s odtokem kyselých důlních vod
Tento obrázek ukazuje oxidy železa spjaté s kyselými důlními vodami zobrazené nad
digitálním modelem terénu. Odkryté oxidy železa spjaté s kyselými důlními vodami jsou
vzácné a na obrázku se objevují jako malé shluky pixelů (zobrazené na vloženém obrázku),
prostorově svázané s aktivní důlní činností, přetíženými výsypkami a rekultivovanými
oblastmi. Obrázky zahrnují oblasti oxidů železa indikované na leteckých snímcích z let 2009
(červeně) a 2010 (zeleně). Mapa dále zdůrazňuje řídké rozložení jevů spojených s kyselými
důlními vodami, které jsou důležité pro popis a vyhodnocení možných dopadů na životní
prostředí, na povrchovou vodu a na vegetaci. Vyhodnocení možného rizika lze provést
pomocí standardních GIS (Geoinformačních systémů) metod, jako je “buffer”, neboli obalová
zóna určité velikosti, kolem linií povrchového odtoku. Informace z takového postupu může
být použita jako podpora rozhodování při těžebních aktivitách, jako například pravidelná
hlášení těžebním úřadům a dalším právním subjektům zahrnutým v monitoringu. Zpracování
dat a vytvoření výsledného produktu bylo provedeno oddělením Land Surface Department
(LAX), německého kosmického centra (DLR).
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Figure 10. Spatial Distribution of Fe-Oxide locations potentially associated with AMD.
Obrázek 10. Prostorové rozložení oxidů železa, potenciálně spjatých s kyselými důlními vodami.
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5.7. Potential drainage contamination by AMD
This map represents the potentially contaminated downstream flow from an AMD source
located on the Western flank of a major overburden dump. It had been computed using a
modified flow accumulation algorithm applied to the 5-m photogrammetric Digital Elevation
Model from GEODIS.

5.7. Potenciální kontaminace odtokového systému kyselými důlními vodami
Tato mapa představuje potenciálně kontaminované odtoky z oblasti západního svahu hlavní
výsypky, kde se nachází zdroj kyselých důlních vod. K výpočtu potenciální kontaminace bylo
použito algoritmu akumulovaného odtoku, aplikovaného na fotogrammetrický digitální model
terénu s rozlišením 5 metrů od firmy GEODIS.
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Figure 11. Potential drainage contamination by AMD.
Obrázek 11. Potenciální kontaminace odtokového systému kyselými důlními vodami.
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5.8. Change detection over Sokolov open pit mining area using Hyperspectral
technology
A change detection map based on two HyMap images acquired over the same lignite openpit mining site in Sokolov in summers 2009 and 2010 (12 months apart), This map was
generated in 2 stages: 1) determining spectral differences between reflectance values on a
pixel by pixel basis using Spectral OveRlapping Thresholding algorithm and 2) making a
change map showing the change from one class to another. The following classes were
used: forest, grass, soil mixed with grass, soil, water, asphalt and coal. The final change map
highlights the changed areas with a specific colour indicating the category of the new land
cover type. In that way we can recognize all the areas that were changed to water, coal, soil,
vegetation and so on.

5.8. Detekce změn s využitím technologie hyperspektrálního snímkování v
oblasti hnedouhelných dolů na Sokolovsku
Mapa detekce změn je založena zpracování dvojice scén pořízených nad oblastí
hnědouhelných dolů na Sokolovsku pomocí leteckého hyperspektrálního senzoru HyMap
v časovém rozestupu 12-ti měsíců (léto 2009 a léto 2010). Tvorba mapy probíhala ve dvou
krocích: 1) výpočet spektrálních rozdílů pro jednotlivé pixely obrazu pomocí algoritmu SORT
(Spectral OveRlapping Threshold), 2) určení změn v klasifikaci jednotlivých pixelů obrazu do
tříd. Pro tuto část analýzy byly uvažovány následující třídy: lesní porosty, půda s travními
porosty, holá půda, vodní plochy, asfalt a uhlí. Finální mapa zvýrazňuje oblasti, na nichž
došlo ke změnám, různými barvami, které odpovídají různým typům výsledného krajinného
pokryvu. Je tedy tím pádem možné detekovat oblasti, které byly přeměněny na vodní plochy,
oblasti odkrytých uhelných slojí, holou půdu, vegetaci apod.
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Figure 12. Change detection over Sokolov open pit mining area using Hyperspectral technology. This map in particular highlights the progress of lignite exploitation
(any to coal), overburden removal westwards (any to soil), overburden backfilling (any to soil) and water rise following dewatering stop in Jiri pit.
Obrázek 12. Detekce změn v oblasti hnědouhelných dolů na Sokolovsku s využitím technologie hyperspektrálního snímkování. Mapa zejména zvýrazňuje postup
těžby hnědého uhlí (reklasifikace jakékoliv třídy na třídu „uhlí“), odstraňování skrývky a ukládání odtěženého materiálu (reklasifikace jakékoliv třídy na třídu „půda“) a
zvýšení vodní hladiny v souvislosti se zastavením odvodňování v dolu Jiří.
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5.9. Night-time surface temperature map
This map shows the spatial pattern of surface temperature in the Sokolov region derived
from thermal infrared data of the AHS airborne survey flown on July 22, 2011 at 2:00 am.
The airborne imagery was corrected for atmospheric influences as well as calibrated and
validated against reference measurements. Water bodies like Lake Medard and water
courses like Eger River stand out as relatively warm objects due to the high heat capacity of
water. Also, manmade structures like the urban area of Sokolov show elevated temperatures
compared to the surrounding woods and agricultural fields. The temperature data can be
used to locate and monitor high temperature events such as fires in coal accumulations due
to spontaneous combustion. Spatial information of surface temperatures can also be
correlated to soil moisture. Furthermore it may be used for inspection of industrial plants,
housing and large machinery, e.g. for thermal insulation, release of cooling water and hot
gas emissions, or the urban heat island effect. Data processing and product compilation was
completed by the Land Surface Department, DLR.

5.9. Mapa noční povrchové teploty povrchu
Tato mapa zobrazuje prostorové rozložení teploty povrchu v oblasti Sokolovska, která byla
odvozena na podkladě termálního snímkování leteckým senzorem AHS, které bylo
provedeno v noci 22. července 2011 kolem 2:00 hodin. Pořízená letecká data byla
korigována na vliv atmosféry, a stejně tak byla kalibrována a validována oproti pozemním
referenčním měřením. Vodní plochy jako např. jezero Medard a vodní toky jako např. řeka
Ohře zde vystupují jako objekty s relativně vysokou teplotou díky vysoké tepelné kapacitě
vody. Stejně tak uměle vytvořené antropogenní struktury jako např. městská oblast Sokolova
vykazují vyšší povrchovou teplotu ve srovnání s okolními lesy a zemědělskými plochami.
Termální data mohou být rovněž použita k lokalizaci a sledování výskytu lokalit s abnormálně
vysokou teplotou způsobenou například samovznícením uhlí. Prostorové rozložení hodnot
teploty povrchu může být rovněž korelováno s vlhkostí půdy. Navíc mohou být tato data
využita ke sledování průmyslových závodů a různých budov např. ve spojitosti s tepelnou
izolací objektů, vypouštěním chladicích kapalin a horkých plynů nebo ke studiu tzv. efektu
městského tepelného ostrova. Zpracování dat a sestavení výsledného produktu bylo
realizováno oddělením Land Surface Department (LAX) Německého centra pro letectví a
vesmír (DLR).
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Figure 13. Night-time surface temperature map.
Obrázek 13. Mapa noční povrchové teploty.
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5.10. Apparent Thermal Inertia of the surface
The Apparent Thermal Inertia (ATI) of soils as retrieved from AHS airborne overpass from
two locations in the Sokolov area. High values may indicate soils with high water content,
whereas low values may indicate soils with low water content. Two ground truth locations,
where water content of soils samples was measured by Czech Geological Survey, are
presented with their ATI values. The map was generated by RSL TAU.

5.10. Zdánlivá tepelná setrvačnost povrchu
Zdánlivá tepelná setrvačnost povrchu (Apparent Thermal Inertia - ATI) byla odvozena
z termálních leteckých dat AHS pro dvě lokality v oblasti Sokolovska. Vysoké hodnoty ATI
mohou indikovat vysoký obsah vody v půdách jak s nízkou, tak s vysokou hustotou, zatímco
nízké hodnoty ATI indikují nízký obsah vody v půdě. Kontrolní hodnoty obsahu vody v půdě
byly změřeny pro dvě referenční lokality Českou geologickou službou. Tyto hodnoty jsou
prezentovány společně s odpovídajícími hodnotami ATI. Výsledná mapa byla vytvořena
Laboratoří dálkového průzkumu Země Univerzity v Tel-Avivu (TAU).
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Figure 14. Distribution of the Apparent Thermal Inertia in the Sokolov area.
Obrázek 14. Prostorové rozložení zdánlivé tepelné setrvačnosti povrchu (ATI).
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5.11. C-rich + Fly Ash and silicates distribution
The two maps show the concentration of C-rich + Fly Ash (a) and Silicates (b) in settled dust
particles in the surroundings of open-mine sites. The data for this map was obtained from
spectral measurements combined with chemical analysis of samples taken from dust traps
distributed in the Sokolov area. A spectral model to distinguish between C-rich + Fly Ash and
silicates nature of the dust was generated. These measurements can identify contamination
relating to these materials and help monitor and improve the human living environment. The
chemical analyses were done by Dr. Barbara Palumbo-Roe from the BGS and spectral
analyses were conducted by Mr. Simon Adar and Mr. Ido Livne from RSL-TAU.

5.11. Prostorová distribuce materiálu bohatého na uhlík, polétavého popílku a
materiálu bohatého na silikáty
Tyto dvě mapy zobrazují koncentraci materiálu bohatého na uhlík a polétavého popílku (a) a
materiálu bohatého na silikáty v usazených prachových částicích v okolí hnědouhelných
dolů. Data pro tvorbu této mapy byla získána na základě spektrálních měření a chemických
analýz vzorků získaných pomocí lapačů prachu rozmístěných v oblasti Sokolovska.
Následně byl vytvořen model pro odlišení materiálu bohatého na uhlík a polétavého popílku
od materiálu bohatého na silikáty. Pomocí spektrálních měření je možné okamžité zjištění
aktuálního stavu znečištění výše uvedenými látkami, což může napomoci při ochraně a
zlepšování životního prostředí. Chemické analýzy byly provedeny na podkladě indexu Dr.
Barbary Palumbo-Roe z Britské geologické služby (BGS), spektrální analýzy provedli Simon
Adar a Ido Livne z Laboratoře dálkového průzkumu Země Univerzity v Tel-Avivu (TAU).
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Figure 15. Concentration of (a) C-rich + Fly Ash and (b) silicates in settled dust particles in the surroundings
of open-mine sites.
Obrázek 15. Koncentrace (a) materiálu bohatého na uhlík a polétavého popílku a (b) silikátů v prachových
částicích usazených v okolí hnědouhelných dolů.
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5.12. Areas of enriched arsenic content in street dust
This image shows the arsenic (As) level in street dust (analytics: fraction <0.125 mm, total 4acid digestion, ICP-MS) and identified any areas where the optimum value (29 mg/kg) may
be exceeded. No samples, however, were found to exceed the action value, which is
regarded as a concentration where certain measures should be undertaken. Optimum
(natural background) and action values were taken from The New Dutchlist, which is
internationally recognised as one of the possible guidelines for the assessment of
contamination. Possible sources of As enriched dust may be attributed to coal mining where
the dominant western wind blows the dust eastwards. Similar maps showing other elements
(such as Hg, Cd, Mn, Cr, etc.) can be prepared using the same methodology.

5.12. Obsah arzenu v částicích pouličního prachu
Předně je potřeba zdůraznit, že nebyly zjištěny žádné kontaminace arzenem, které by
představovali jakékoliv vážné riziko, jelikož v žádném z odebraných vzorků nebyly
překročeny kritické hodnoty obsahu arzenu (v takových místech by bylo nutné provést další
měření). Obrázek vyznačuje oblasti, v nichž koncentrace arzenu ve vzorcích pouličního
prachu překračuje optimální hodnotu, která je stanovena na 29 mg/kg (analýza prachových
částic byla provedena na frakci <0.125 mm, kompletní výluh ve směsi 4 kyselin a za použití
metody ICP-MS). Optimální a kritické hodnoty koncentrace arzenu byly převzaty
z dokumentů The New Dutchlist, které jsou mezinárodně uznávány jako jedna z možných
referenčních směrnic pro hodnocení kontaminace půdy. Koncentrace arzenu v prachových
částicích může pomoci definovat zdroje prachu, který je uvolňován do ovzduší. Obohacení
prachových částic arzenem může být připsáno těžbě uhlí. Vlivem převládajícího západního
proudění jsou prachové částice unášeny větrem na východ. Obdobné mapy mohou být
s využitím této metodiky sestaveny i pro další prvky (např. rtuť – Hg, kadmium – Cd, mangan
– Mn, chrom – Cr aj.).
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Figure 16. Distribution of street dust samples, where As exceeds optimum value according to The New Dutchlist.
Obrázek 16. Mapa znázorňující výsledky stanovení obsahu arzenu (As) v prachových částicích.
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5.13. Distribution of lead (Pb) in street dust
The image shows the spatial distribution of Pb in street dust at 113 locations, sampled
between August 2010 and March 2012 (analyses were made on fraction <0.125 mm, total 4acid digestion, ICP-MS). As street dust is the indicator of atmospheric deposition of metals to
the environment, mixed with local sources (previously contaminated soil), results might point
to the source of Pb in the environment, including population activities, as traffic, heating,
wastes, as well as to past Pb mining, because we see the anomaly of Pb in the town of
Olovi. This information must be accompanied by the fact that we did not measure dangerous
levels of Pb as no samples exceeded action values, according to The New Dutchlist. Data
can be used for the assessment of the soil contamination and for the detection of the sources
of the contamination. The distribution maps of other elements of interest (such as Hg, Cd, Cr,
Th, U etc.) can be prepared by using the same methodology.

5.13. Obsah olova v částicích pouličního prachu
Předně je nutno zdůraznit, že nikde nebyly zjištěny nebezpečné koncentrace olova a že
v žádném ze zkoumaných vzorků nebyly překročeny kritické hodnoty uváděné v The New
Dutchlist. Obrázek dokumentuje výsledky stanovení obsahu olova v prachových částicích na
podkladě vzorků, které byly odebrány na celkem 113 lokalitách v období od srpna 2010 do
března 2012 (analýzy vzorků byly provedeny na frakci <0.125 mm, kompletní výluh ve směsi
4 kyselin s využitím metody ICP-MS). Pouliční prach je jedním z ukazatelů atmosférické
depozice kovových prvků. Studium těchto prachových částic proto může pomoci detekovat
zdroje olova v životním prostředí, jakými jsou například doprava, vytápění, ukládání odpadu,
stejně tak jako dřívější těžba olověných rud (viz data v oblasti města Oloví). Data mohou být
využita při hodnocení potenciální kontaminace půdy a pro detekci možných zdrojů
kontaminací. Obdobné mapy mohou být s využitím této metodiky sestaveny i pro další prvky
(např. rtuť – Hg, kadmium – Cd, chrom – Cr, thorium – Th, uran - U aj.).
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Figure 17. Distribution of Pb in street dust.
Obrázek 17. Mapa znázorňující výsledky stanovení obsahu olova (Pb) v prachových částicích.
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5.14. Distribution of "coal dust factor" in street dust
This map show the result of statistical method called factor analysis, which groups elements
with similar spatial distribution into one single variable, called factor. Five factors were
extracted, and one of them, named factor 4, possibly reflects the amount of coal dust in the
atmosphere. It joins the distribution of following elements: Be, Li, As and Al into single
variable. Higher factor score means higher impact. Such results can be useful for monitoring
of impacts and for planning of measures which prevents the mobilisation of dust.

5.14. Potencionální nabohacení částic pouličního prachu uhelnou složkou
Tato mapa je výsledkem statistické analýzy (faktorové analýzy), která umožnila seskupit
do jedné proměnné (faktoru) prvky, které mají podobný prostorový výskyt. V našem
případě faktor 4 koreluje s množstvím uhelného prachu v atmosféře. Tento faktor
zahrnuje tyto prvky: Be, Li, As and Al. Tyto výsledky mohou být dále využity pro účely
monitoringu kvality ovzduší a pro plánování rozmístění měřících stanic.
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Figure 18. Distribution of "coal dust factor" in street dust.
Obrázek 18. Faktorová analýza obsahu prvků v částicích pouličního prachu.
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5.15. Assessing forest health status using aerial hyperspectral data (HyMap)
The biochemical composition of spruce needles with their longevity and exposure to
environmental conditions is often used as a bioindicator of soil or air contamination.
Particularly the contents of photosynthetic pigments are closely related to photosynthetic
performance and can serve as early-warning symptoms of plant stress, before macroscopic
changes are detected. We used aerial hyperspectral data HyMap acquired in 07/2009 and
08/2010 to model the photosynthetic pigment content, which was further used to assess the
Norway Spruce health status. Analyzing the health status temporal differences between the
two HyMap data sets (07/2009 and 08/2010) the trees with changed health status were
identified.

5.15. Hodnocení zdravotního stavu lesních porostů s využitím leteckých
hyperspektrálních dat (HyMap)
Biochemické složení smrkového jehličí je v souvislosti s jeho vystavením působení různých
environmentálních vlivů často používáno jako bioindikátor kvality ovzduší a znečištění půdy.
Jedná se především o obsah fotosyntetických barviv, který úzce souvisí s procesem
fotosyntézy a který tedy může sloužit jako jakýsi varovný signál ještě předtím, než u rostlin
začne docházet k reálnému poškození velkého rozsahu. Na podkladě leteckých
hyperspektrálních dat HyMap, pořízených v červenci 2009 a srpnu 2010 byl modelován
obsah fotosyntetických barviv, který byl dále využit ke zhodnocení celkového zdravotního
stavu lesních porostů smrku ztepilého. Součástí analýzy byla též detekce změn zdravotního
stavu porostů, k nimž došlo v období mezi pořízením obou srovnávaných scén.
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Figure 19. The Norway spruce health status map in (a) 2009 and (b) 2010, colour scale 1 through 5—health
status classes; 1 - the worst and 5 - the best result.
Obrázek 19. Mapa zdravotního stavu porostů smrku ztepilého v letech 2009 (a) a 2010 (b). Barevná
stupnice odpovídá jednotlivým třídám zdravotního stavu kdy 1 – nejhorší zdravotní stav, 5 – nejlepší
zdravotní stav.
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Figure 20. Studenec: A) Hymap 2009 data: true colour combination showing the actual situation of the site,
B) Hymap 2010 data: true colour combination showing the actual situation of the site; C) and D) the Norway
spruce health status in 2009 and 2010 respectively, colour scale 1 through 5—health status classes; 1 - the
worst and 5 - the best result. E) Health class change detection.
Obrázek 20. Studenec A) barevná kombinace dat HyMap 2009 (pravé barvy) dokumentující stav dané
lokality v roce 2009, B) barevná kombinace dat HyMap 2010 (pravé barvy) dokumentující stav lokality v roce
2010, C) a D) klasifikace zdravotního stavu smrkových porostů v letech 2009 resp. 2010, barevná stupnice
odpovídá jednotlivým třídám zdravotního stavu kdy 1 – nejhorší stav, 5 – nejlepší stav E) detekce změn
zdravotního stavu smrkových porostů
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Appendix 1. Consolidated Set of Candidate Indicators for the EO-MINERS Project.

A

Land-use

A1

Total land-use by mining and milling - topographical footprint.
The total area used by the mine/mill is an overarching proxy for a variety of environmental and social
impacts. The assumption is that the larger the area the larger the impact.

A2

Mining land-use intensity – topographical footprint vs. amount of marketable product.
A time series of this indicator gives an impression of the space occupied by the mining and
milling/energy conversion operation vs. the amount of end product that leaves the operation as
marketable product. Changes in space intensity can point to less efficient residues management,
lower quality of ore/coal, or deeper mining required.

A3

Artisanal and Small-Scale Mining – topographical footprint of ASM sites.
Number of operating/abandoned sites of artisanal and small-scale mining (ASM).

A4

Residential land use - residential developments around mining areas.
The spatial relationship between residential and mining areas could be an indicator for potential use
conflicts and impacts on health and safety.

A5

Informal settlements – sprawl of squatters areas, slums.
Mining areas attract a variety of people and can cause the development of informal settlements in
areas where there is not sufficient enforcement of zoning regulations. These suffer from poor piped
water quality and in-house air pollution caused by using the bottom quality coal they collect.

A6

Sites set aside, protected areas – nature reserves, wetlands, sites of spiritual value and similar.
On the basis of the current land use planning/zoning regulations at the site, this indicates constraints
on mine development and also indicates zones sensitive to environmental impact arising from the
mine.

A7

Surface water courses – percentage area covered by surface waters.
Changes in surface area of lakes, rivers etc. can point to mining-induced changes in the water
balance

A8

Recultivation success on mined-out areas and waste/spoil heaps – designated mining areas
covered by specific vegetation (grassland, forest, water bodies, ...), area returned to agricultural use.
The remediation of mining and milling sites, including waste management areas (waste/spoil heaps)
may include the recultivation of residues management sites with predetermined plant communities.
Ground-covering vegetation is the best provision against wind erosion and an easy-to-monitor
measure of recultivation efforts. Background information required: Legal provisions regarding
submission of remediation plans (environmental, also employment) upfront, backed by a sufficient
deposit payment to make remediation economically sensible.
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Příloha 1. Souhrnný přehled kandidátních indikátorů v projektu EO-MINERS.

A

Využití půdy

A1

Celkové využití půdy těžbou a mlýnkováním – topografická stopa
Celková plocha využívaná dolem je rámcovým ukazatelem pro různorodost environmentálních a
sociálních dopadů. Předpokladem je, že čím větší je rozloha, tím větší je dopad.

A2

Intenzita využití půdy k těžbě – topografické stopy vs. množství prodejných produktů.
Časové řady tohoto ukazatele podávají informaci o prostoru zabraného těžbou a o poměru energie
spotřebované na těžbu a zpracování materiálu ku množství konečných produktů, které opouštějí
provoz. Změny v prostorové intenzitě mohou ukazovat na méně efektivní řízení reziduí, nižší kvalitu
rudy/uhlí, nebo požadavky hlubší těžbu.

A3

Řemeslná těžba a těžba malého rozsahu
Počet lokalit (současných/opuštěných) souvisejících s řemeslnou a malorozměrovou těžbou surovin.

A4

Rezidenční využití půdy – rezidenční zástavba v okolí oblastí těžby
Prostorový vztah mezi obytnými a těžebními oblastmi by mohl být ukazatelem pro potenciální
konflikty a dopady na zdraví a bezpečnost.

A5

Neoficiální sídla – předměstí složená z oblastí squatů a slumů
Těžební oblasti přitahují různé druhy lidí a mohou způsobit rozvoj neformálních sídel v oblastech, kde
nejsou dostatečně prosazovány územní předpisy. Ty trpí špatnou kvalitou zavedené vody a
znečištěným vzduchem v domech, který je způsobený používáním uhlí nízké kvality, které si lidé
shromažďují.

A6

Území vyňatá z těžby a chráněná území – přírodní rezervace, mokřady, místa duchovního
významu a podobné
Na základě současného územního plánování/územních předpisů v místě, ukazatel indikuje omezení
rozvoje dolu a také naznačuje citlivé zóny z hlediska dopadu na životní prostředí.

A7

Povrchové vodní toky – podíl plochy pokryté povrchovými vodami
Změny v povrchové rozloze jezer, řek atd. mohou ukazovat na změny vodní bilance vyvolané těžbou.

A8

Úspěšnost rekultivací ve vytěžených oblastech a na výsypkách – vybrané důlní oblasti pokryté
určitou vegetací (louky, les, vodní plochy...), návrat k zemědělskému využití.
Sanace těžebních lokalit a výsypek může zahrnovat rekultivaci založenou na výsadbě předem
vybraných rostlinných společenstev. Zakládání nových vegetačních pokryvů je nejlepším opatřením
proti větrné erozi a současně je snadno sledovatelným ukazatelem rozsahu rekultivačních prací.
Vyžadované doplňující informace: Právní předpisy týkající se předložení sanačních plánů (životní
prostředí, nebo také zaměstnanost), podpořené zaplacením dostatečné zálohy, aby sanace byla
ekonomicky výhodná.
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A9

Areas indirectly affected and its potential use - Impact of mining on the potential use of operation
and surrounding areas, impact on land value / prices (opportunity cost).
The type and economic value of potential alternative uses are location specific; the relevant
characteristics need to be identified. Once described And validated by ground work, they can
potentially be monitored by EO techniques.

A10

Existence and legal status of environmental impact assessments – for the operation and the
remediation phase.
Related to A7, but exploring the legal basis and indicating whether a lack of regulation or a lack of
enforcement is the main course in case of negative impacts

B

Mass Flows and Energy Flows

B1

Waste volumes generated – volume (change) vs. amount of marketable product.
This indicator is related to A1, but would require the determination of volume changes in deposited
materials. Such an indicator points towards the ore-grade mined, the depths of the mine and the
efficiency of the mining technique. When properly contextualised, this indicator allows comparisons
between mines/mine types and the analysis of time series for a particular mine.

B2

Erosion – erosional losses on residues heaps.
Erosion of residues heaps can lead to the dispersion of contaminants and the degradation of
agricultural soils.

B3

Total energy consumption per ton of coal / lignite /ore produced.
This indicator gives an impression of the energy efficiency of the operation. It is related to Indicator
B1. In addition to allow intercomparison between different (types of) mines and in a time series also
allows to assess efficiency gains.

B4

Energy Return on Energy Investment (EROI).
EROI is a measure for assessing at policy-making level, whether a mining operation for fuel materials
makes sense from an energy balance point of view.

C

Soil quality

C1

Contaminant concentrations.
One or more indicator that describes toxicological or radiological contamination relevant elements or
compounds. In the case of radiological contamination, this could also be gamma-fields.

C2

Soil fertility of remediated mine areas.
Related to A3 and A4, but assessing the potential, rather than the actual vegetation. Also focusing on
agricultural plants, rather than perennial plants.

D

Air quality and other nuisances

D1

Aerosols – particle concentration in off-site air.
Aerosols, dust, in itself constitutes a nuisance or a health hazard, in particular if they contribute to
high concentrations in in-house air, e.g. in worker dormitories. At the same time it can be an indicator
of the quality of operational and residues management.
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Příloha 1 – pokračování:
A9

Těžbou nepřímo ovlivněné oblasti a jejich potenciální využití – dopady těžby na potenciální
využití lokalit v okolní míst těžby, dopady na hodnotu/cenu pozemků
Typ a ekonomická hodnota potenciálního alternativního využití nepřímo dotčených území zaujímají
zvláštní místo. Je potřeba identifikovat příslušné charakteristiky, které by následně mohly být
sledovány metodami délkového průzkumu.

A10

Existence a právní postavení hodnocení vlivů na životní prostředí – pro provoz a sanační fázi
Tento indikátor souvisí s A7, ale zkoumá právní základ a uvádí, zda nedostatek nařízení nebo jejich
nedostatečné prosazování je hlavní důvodem negativních vlivů na životní prostředí.

B

Toky hmoty a energií

B1

Objem vygenerovaného odpadu – objem (změna) vs. množství prodejných produktů
Ukazatel souvisí s A1, rozdílem je požadavek stanovení změny objemu uložených materiálů. Tento
ukazatel zkoumá kvalitu těžené rudy, hloubku dolu a efektivnost těžebních technik. Pokud je ukazatel
správně zasazen do kontextu, umožňuje srovnání důlního typu s analýzou časových řad konkrétního
dolu.

B2

Eroze – erozní ztráty materiálu uloženého na haldách
Eroze materiálu uloženého na haldách může vést k rozptýlení znečišťujících látek a k degradaci
zemědělských půd.

B3

Celková spotřeba energie potřebná k produkci 1 tuny uhlí / lignitu / rudy
Tento ukazatel poskytuje představu o energetické efektivitě procesu. Souvisí s ukazatelem B1.
Kromě toho umožňuje srovnávání různých (typů) dolů a posouzení nárůstu efektivity těžby pomocí
časových řad.

B4

Energetická návratnost energetické investice (EROI)
EROI je hodnotící měřítko aplikovatelné na úrovni tvorby politiky a celkové koncepce zda je daný
provoz efektivní z hlediska energetické balance (energie spotřebovaná na těžbu/energie získaná
využitím vytěžených surovin).

C

Kvalita půdy

C1

Koncentrace znečišťujících látek
Jeden nebo více ukazatelů, které popisují koncentraci znečišťujících prvků a sloučenin způsobujících
toxické či radioaktivní znečištění. V případě radioaktivního znečištění se může jednat například o
intenzitu gama záření.

C2

Úrodnost půdy v místech rekultivací
Souvisí s A3 a A4. Rozdílem je, že se spíše posuzuje potenciál půdy než výskyt skutečné vegetace.
Také se zaměřuje spíše na zemědělské rostliny.

D

Kvalita ovzduší a další škodlivé vlivy

D1

Aerosoly – koncentrace částic v ovzduší
Aerosoly a prach samy o sobě představují zdravotní rizika, zejména pokud přispívají silnému
znečištění vzduchu v obydlích, např. v dělnických ubytovnách. Zároveň mohou být ukazatelem kvality
řízení provozu a odpadového hospodářství.
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D2

Volatiles – emission of gases from waste deposits (composition and sources).
Volatiles released can be a nuisance (odour) health hazard (e.g. carcinogenic) as well as a technical
risk (e.g. if combustible). In addition, they can jeopardise recultivation, e.g. methane in the soil can
suffocate plants.

D3

Air-related health impacts – incidence of health problems due to air-borne pollutants.
Besides gaseous emissions (D2) particulate matter (partly from erosion, partly from production
processes) can cause air-related health impacts; metals like Cr6 are of particular health relevance.
Could become part of risk maps generated based on EO results.

D4

Air-related soil degradation – soil fertility loss due to particulates deposited.
Besides gaseous emissions (D2) particulate matter (partly from erosion, partly from production
processes) can lead to soil quality degradation.

D5

Noise from blasting and machinery - proximity and impact on settlements.

D6

Vibrations from blasting - proximity and impact on settlements, damage to houses and other risks.

E

Water quality

E1

Hydrological balance – relates the natural water balance to the use of the catchment area.
Measurements of the amount of precipitation, evaporation, discharge and abstraction per catchment
area, i.e. total water natural and anthropogenically induced flows in and out of the catchment area.

E2

Process waters and contaminated surface run-off / storm water – volumes of waters
treated/untreated/directly discharged to surface-water courses.

E3

Aqueous contaminant releases – contaminant concentrations in (surface) water bodies.

E4

Acid Drainage Generation Potential – distribution of sulfidic minerals.
Acid drainage from mines and residue heaps can have significant impacts on water courses. The
distribution of sulfidic iron-minerals indicates the potential for acid drainage generation.

E5

Seepage from engineered structures – quantity and quality.
Seepage, e.g. from tailings ponds, can be a vehicle for contaminant release and also an early
indicator for problems with dam stability. Seepage can affect surface-water courses and ground
waters.

E6

Drinking/irrigation water availability – quantity and quality.
Amount of clean(able) drinking and irrigation water that can be supplied in a sustainable way.

F

Transport

F1

Road / rail freight volumes from/to operation sites – frequency and type of traffic.

F2

Land fragmentation by transport infrastructure.
2

‚Length of infrastructure’, or (better) ‚density [km/km ]’, ‚median and maximum size of not fragmented
patches’, and ‚distance to next undisturbed site’ measure the dominant pressure an operation enacts
on biodiversity and other aspects of the environment.
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D2

Těkavé látky – emise těkavých plynů z ukládaných odpadů (složení a zdroje)
Těkavé látky mohou být na obtíž (zápach) a mohou představovat i značné zdravotní riziko (např.
karcinogenní látky), stejně tak se může jednat o technické riziko (např. pokud jde o hořlaviny). Kromě
toho mohou ohrozit rekultivační práce, např. metan v půdě může rostliny dusit.

D3

Zdravotní dopady související s ovzduším – výskyt zdravotních problémů souvisejících s obsahem
škodlivých látek v ovzduší
Vedle plynných emisí (D2) mohou také pevné částice (vznikajících např. v důsledku eroze nebo při
výrobních procesech) způsobovat negativní dopady na zdraví (např. vliv Cr6). Výskyt těchto látek by
se mohl stát součástí rizikových map vytvářených na základě výsledků nástrojů dálkového průzkumu.

D4

Degradace půdy související s ovzduším – ztráta úrodnosti půdy v důsledku ukládání znečišťujících
částic
Vedle plynných emisí (D2) může ukládání pevných částic (vznikajících např. v důsledku eroze nebo
při výrobních procesech) vést k degradaci půdy.

D5

Hluk z odstřelů a ze strojů – blízkost sídel a vliv na ně

D6

Otřesy způsobené odstřely – blízkost sídel a vliv na ně, poškození domů a další rizika

E

Kvality vody

E1

Hydrologická bilance – souvisí s přirozenou bilancí vody využitou v oblasti povodí
Měření množství srážek, evaporace, průtoku a odběru vody z povodí, např. celkový příjem vody
přírodní a antropogenní vodní toky tekoucí do či z povodí.

E2

Užitková voda a povrchový odtok znečištěné vody / srážková voda – objemy vody vyčištěné /
nevyčištěné / přímo vypouštěné do povrchových vodních toků.

E3

Úniky kontaminantů povrchových vod – koncentrace kontaminantů povrchových vod

E4

Potenciál vzniku kyselých důlních vod – distribuce sulfidických minerálů
Kyselé důlní vody, jejichž výskyt je spojen s oblastmi aktivní těžby a s výsypkami, mohou mít zásadní
význam na povrchové vodní toky. Sledováním prostorové distribuce sírano-železnatých minerálů je
možné detekovat místa s vysokým potenciálem vzniku kyselých důlních vod.

E5

Průsak z inženýrských struktur – množství a kvalita
Průsak, například z jezírek na haldách, může být příčinou uvolnění znečišťujících látek a také raný
indikátor problémů stability hrází. Průsak může ovlivnit toky povrchových i podzemních vod.

E6

Dostupnost pitné vody a vody na zavlažování – množství a kvalita
Množství čisté (vyčistitelné) pitné vody a vody na zavlažování, kterou je možné poskytovat
udržitelným způsobem.

F

Doprava

F1

Objem silničního a železničního nákladu z/na provozní lokality – frekvence a druh dopravy

F2

Fragmentace krajiny dopravní infrastrukturou
2

Délka infrastruktury, nebo (lépe) ‚hustota [km/km ]’, medián a maximální velikost nefragmentovaných
ploch a vzdálenost k další nenarušené lokalitě měří převládající tlak provozu působící na biodiverzitu
a další aspekty životního prostředí.
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F3

Local air, noise and accident impacts from transport.
Impacts from transport outside the operational area (see also D)

F4

Transport infrastructure quality.
Heavy mine traffic may use public roads and add to their degradation without adequate
compensation.

F5

Accessibility due to mine-related transport infrastructure.
Mining companies may build transport infrastructure that also can be used by the local population,
thus improving access.

G

Geotechnical hazards and accidents

G1

Grade of slopes – steepness of engineered slopes vs. height.
A too steep slope of residues heaps or dams can indicate potential geotechnical risks of failure. The
indicator can be used for initial assessment and problem scoping, but will have to be related to the
materials properties determined on the ground for a more detailed assessment.

G2

Ground stability – changes in the elevation of areas unaffected by residue disposal.
Subsidence, pothole formation and other ground movement indicate inadequate underground mining
techniques when exceeding certain rates of change. Sudden major losses of recultivation area
indicate planning and/or management mistakes (not taking into account extreme events).

G3

Dam stability – water saturation in retaining dams.
As was demonstrated recently in Hungary, failing retaining dams of tailings ponds can have a
significant environmental impact and threaten life and property. Water saturation, leading to
suberosion and piping can be an early indicator for impeding disaster.

G4

Underground and mining waste deposit fires – number, duration and area affected.
Underground fires of coal seams or bituminous materials, and mining waste fires can be caused by
natural processes or be the result of (mining) accidents. They mean loss of natural resources, but
also CO2 emissions and nuisance due to smoke.

G5

Flooding risks – area that may be exposed to flooding.
Mapping of areas that could be under threat from flooding due to breaking retaining dams of tailings
ponds etc.

H

Industrial and other accidents

H1

Accidents in the mining / milling operation.
Working days lost and other societal costs due to workplace accidents

H2

Accidents in the operation environment (transport, construction etc.).
Working days lost and other societal costs due to workplace accidents
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F3

Vlivy dopravy na ovzduší, hluk a nehodovost
Vlivy dopravy mimo provozní oblast (viz. také D)

F4

Kvalita dopravní infrastruktury
Těžká těžební nákladní doprava využívá veřejné cesty a urychluje tak jejich degradaci bez adekvátní
náhrady.

F5

Dostupnost díky dopravní infrastruktuře vybudované kvůli těžbě
Těžební společnosti mohou postavit dopravní infrastrukturu, která pak slouží místnímu obyvatelstvu,
zlepšuje tak dostupnost.

G

Geotechnická rizika a nehody

G1

Sklon svahů – příkrost inženýrských svahů vs. jejich výška
Příliš příkrý svah zbytkových hald nebo hrází může značit potenciální geotechnické riziko nebo
poruchu. Indikátor může být použit k počátečnímu zhodnocení a vytyčení problému, musí být ale
spojen s vlastnostmi materiálu určenými na povrchu pro podrobnější zhodnocení.

G2

Stabilita půdy – změny v nadmořské výšce oblastí nepostižených likvidovanými zbytky materiálu
Sesedání, tvorba obřích hrnců a jiné pohyby půdy značí nepřiměřené podzemní těžební techniky, kdy
je přesáhnuta určitá hranice výměny. Náhlé významné ztráty rekultivačních oblastí značí chyby v
plánování a/nebo chyby v managementu (zde nejsou brány v úvahu extrémní události).

G3

Stabilita hrází – nasycení zadržovacích hrází vodou
Jak se nedávno ukázalo v Maďarsku, protržení zadržovacích hrází nebo haldových jezírek může mít
významný vliv na životní prostředí a může ohrozit životy a majetky. Nasycení vodou, vedoucí
k podpovrchové erozi, může být časným indikátorem blížící se katastrofy.

G4

Podzemní požáry a požáry odpadního těžebního materiálu – počet, trvání a zasažená plocha
Podzemní požáry uhelných slojí nebo bitumózních materiálů, a také požáry odpadních těžebních
materiálů mohou být způsobeny přírodními procesy nebo mohou být výsledkem těžebních nehod.
Požáry představují ztrátu přírodních zdrojů, ale také emise CO 2 a nepříjemnosti kvůli kouři.

G5

Povodňová rizika – plocha, která může být vystavena povodni
Mapování oblastí, které mohou být ohroženy povodněmi z důvodu prolomení zadržovacích hrází
nebo haldových jezírek, atd.

H

Průmyslové a ostatní nehody

H1

Nehody při těžbě/mlýnkování
Ztráta pracovních dnů a jiné společenské ztráty kvůli pracovním nehodám

H2

Nehody v provozu (doprava, konstrukce, atd.)
Ztráta pracovních dnů a jiné společenské ztráty kvůli provozním nehodám
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H3

Damages and accidents on neighbouring land due to ground instability.
Related to G2, but focusing on the impacts. Cracked or collapsing buildings, water-collecting
depressions that devalue agricultural land etc. can be caused by mining-induces ground instability.
The damages and the compensation payments are relevant factors for determining the economic
impact.

I

Social impacts

I1

Number of jobs created.
Qualification levels, median salary, working hours, gender balance

I2

Job security (long term).
Average duration of employment, share of local citizens in staff at different levels, share of workers
retiring early, share of staff 60-65 years

I3

Contribution to regional income.
Share of population, remuneration relative to business sector standards and to regional average

I4

Education provided.
In-house education and training for company specific skills / for general employability, education and
training provided by whom (company, business associations, public authorities, etc.), for whom
(income group, qualification level and sex of participants)

I5

Health-care and welfare infrastructure provided by mining companies.
In more remote areas mining companies often provide for infrastructure, even to non-mine staff.

I6

Civil rights in mining companies.
The right to organise, to freedom of speech (including on malperformance and cover-ups), and the
means to secure such rights such as to an ombudsman or the like.

I7

Civil society activism level.
Existence of pressure groups, lobbies, activists and their level of public resonance and political
influence on the local and regional level.

J

Regional development

J1

Mandatory contributions.
Taxes paid, share in local, regional and national tax income, including other mandatory
payments/obligations, expenditures caused by mining operations (administrative procedures,
monitoring, enforcement, etc.)

J2

Voluntary contributions to the community.
Donation of money and/or staff working hours to activities of public interest / for the common good,
etc. on the local level
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H3

Poruchy a nehody na sousedící půdě kvůli povrchové nestabilitě
Bod je spojen s bodem G2, ale je více zaměřen na dopady. Narušené nebo hroutící se budovy,
znehodnocení zemědělské půdy kvůli depresím způsobeným nahromaděním vody, atd. mohou být
způsobeny nestabilitou půdy z důvodu těžby. Poškození a platby náhrad jsou podstatnými faktory při
určování ekonomického dopadu.

I

Sociální dopady

I1

Počet vytvořených pracovních míst
Úrovně kvalifikace, medián mzdy, pracovní hodiny, vyvážení pohlaví

I2

Dlouhodobá pracovní jistota
Průměrná délka zaměstnání, podíl místních obyvatel v zaměstnanosti na jednotlivých úrovních, podíl
zaměstnanců s předčasným důchodem, podíl zaměstnanců ve věku 60-65 let

I3

Přínos do místních příjmů
Podíl obyvatelstva platově srovnané s obchodním sektorem a s místním platovým průměrem

I4

Poskytnuté vzdělání
Školení a vzdělání dovedností, specifických pro těžební společnost / pro všeobecnou zaměstnanost,
vzdělání a školení poskytnuté kým (společnost, obchodní asociace, úřady, atd.), pro koho (příchozí
pracovní síla, úroveň kvalifikace a pohlaví účastníků)

I5

Zdravotní péče a infrastruktura sociálního zabezpečení poskytnutá těžebními společnostmi
Ve více odlehlých oblastech poskytují těžební společnosti infrastrukturu také pro obyvatele
nepracující pro tuto společnost.

I6

Občanská práva v těžebních společnostech
Právo sdružovat se, právo na svobodu slova (včetně zveřejnění podvýkonnosti a skrývaných
skutečností) a prostředky k zajištění těchto práv, jako například zřízení funkce ombudsmana nebo
podobné kroky.

I7

Úroveň veřejného aktivismu
Existence nátlakových skupin, lobbingu, aktivistů a úroveň jejich veřejné odezvy a politický vliv na
místní a regionální úrovni.

J

Regionální rozvoj

J1

Povinné příspěvky
Zaplacené daně, podíl na místním, regionálním a národním daňovém příjmu, včetně jiných povinných
plateb a závazků, výdaje způsobené těžební činností (administrativní procesy, monitoring, vymáhání,
atd.)

J2

Dobrovolné příspěvky místní komunitě
Finanční dary a/nebo poskytnutí pracovních hodin pro obecné blaho / všeobecný zájem, atd. na
místní úrovni.
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J3

Infrastructure development.
Housing, industrial premises, roads/railroads, sealed areas. Akin to A2 and F2, but assessing
qualitative as well as quantitative changes. The number of houses and industrial premises and their
state would indicate economic developments.

J4

Existence and effectiveness of local/regional institutions for information management.
Collecting and integrating monitoring information, comparing to benchmarks (best practice), making
this information publicly accessible

J5

Capabilities of local and regional authorities.
For monitoring and compliance enforcement, including the capability to make use of EO-information,
in particular remote sensing data

K

Economic Vulnerability/Resilience

K1

Risk for the community.
Share of income and employment dependent on the mining operation.

K2

Corporate vulnerability.
Dependency ratios (on the largest supplier, e.g. for key equipment parts, main customer, logistics
partner, etc.).

K3

Vulnerability management cost.
Payment to insurance companies, liability regulations, management accountability regulations, or
similar issues

K4

Damage costs.
Payments for violation of environmental, social, taxation or other legal provisions (polluter pays
principle, speculator pays principle), compensation payments for health and other damages, cases of
and fines paid and due for social, ethnic, gender or other discrimination.

K5

Sustainability management plan.
Sustainable development part of the core strategy with board level responsibility. Core strategy vs.
sub-strategy vs. PR, voluntary code of conduct? Regular sustainability report?

K6

Prevalence of corruption.
Direct and indirect assessment of the levels of corruption around mining issues relevant to
stakeholders, such as enforcement of rules and regulations pertaining to land-use planning or
environmental impact assessment.
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J3

Rozvoj infrastruktury
Bydlení, průmyslové předpoklady, silnice/železnice, uzavřené oblasti. Bod je blízký bodům A2 a F2,
ale stanovuje kvalitativní a také kvantitativní změny. Počet domů a průmyslových předpokladů a
jejich stav může značit ekonomický rozvoj.

J4

Existence a efektivita místních a regionálních institucí ve směru správy informací
Shromažďování a sdružování vysledovaných informací, srovnání s ukazateli (nejlepší zkušenosti) a
poskytnutí těchto informací veřejnosti.

J5

Schopnosti místních a regionálních úřadů
Pro sledování a dodržování vyhovění, zahrnující schopnost využít informace ze sledování Země,
především data dálkového průzkumu Země.

K

Ekonomická zranitelnost/odolnost

K1

Rizika komunity
Podíl příjmu a zaměstnanost závislá na těžebních aktivitách.

K2

Firemní zranitelnost
Podíl závislosti (na největším dodavateli, např. klíčových dílů výbavy, hlavní zákazník, logistický
partner, atd.)

K3

Náklady zranitelnosti managementu
Platby pojišťovnám, regulace závazků, regulace odpovědnosti managementu nebo podobné situace.

K4

Náklady za poškození
Platby za poškození životního prostředí, sociálních a daňových nebo jiných zákonných ustanovení
(princip “znečišťovatel platí” a princip “spekulant platí”), finanční kompenzace zdravotního a jiného
poškození, pokuty zaplacené kvůli sociální, etnické, genderové diskriminaci.

K5

Udržitelný plán řízení
Udržitelný rozvoj jako součást hlavní strategie se zodpovědností na úrovni vedení firmy. Hlavní
strategie vs. dílčí strategie vs. komunikace s veřejností, dobrovolný kodex řízení, zpráva o
udržitelnosti

K6

Rozšíření korupce
Přímé a nepřímé vyhodnocení úrovní korupce, týkající se těžebních věcí, důležitých pro
zainteresované subjekty, jako například prosazování pravidel a omezení vztažených k managementu
využití půdy nebo vyhodnocení dopadů na životní prostředí.
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