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Abstrakt
Geologické vedné disciplíny, zastrešované Štátnym geologickým ústavom Dionýza Štúra (ŠGÚDŠ), pružne reagujú na zmeny
v dostupných technológiách a prispôsobujú sa novým trendom pri výskume a monitorovaní širokého spektra geologických
objektov a geohazardov, napr. tektonických porúch, štruktúrnych prvkov, svahových deformácií. V súčasnosti na ŠGÚDŠ,
ale aj v iných organizáciách, v akademickej sfére a tiež v súkromných spoločnostiach, pri geologickom výskume a prieskume nachádzajú čoraz väčšie uplatnenie metódy diaľkového prieskumu Zeme (DPZ), medzi nimi aj letecké laserové skenovanie (LLS). Tento príspevok sa zaoberá identifikáciou potenciálu využitia digitálneho modelu reliéfu DMR 5.0 v rámci
geologického výskumu a prieskumu na ŠGÚDŠ a návrhom vízie jeho využitia, nevynímajúc ani podrobnejšie digitálne
modely reliéfu, v blízkej budúcnosti.
Use of DMR 5.0 from the Airborne Laser Scanning in Solving Geological Tasks of ŠGÚDŠ
Abstract
The geological disciplines covered by the Dionýz Štúr State Geological Institute respond flexibly to changes in available
technologies and adapt to new trends in the research and monitoring of a wide spectrum of geological objects and geohazards, e.g. tectonic failures, structure elements, slope deformations. At present, increasing application of the methods of
remote sensing of the Earth including airborne laser scanning is a current issue, not only at ŠGÚDŠ, but also in other organizations, academia and private companies, in geological research and exploration. This article deals with identification of the
potential of the usage of the digital terrain model DTM 5.0 in the frame of geological research and survey at ŠGÚDŠ as well
as with proposal of the vision of its utilization, not excluding even detailed digital terrain model, in the near future.
Keywords: airborne laser scanning, digital terrain model 5.0, geological mapping, slope deformations, impact of mining

1. Úvod
Dnešné digitálne topografické údaje, údaje z DPZ a výkon
počítačov poskytujú príležitosť byť priamo svedkom geologických objektov a javov nielen prostredníctvom pozorovania v teréne, ale aj z pohodlia vlastnej kancelárie či
domova. Spočiatku mapy a súbory priestorových údajov
v malých mierkach umožnili geológom v spolupráci s geomorfológmi analyzovať zákonitosti distribúcie regionálne
dominantných prvkov, ako sú hranice platní a vrásové štruktúry. Pre štúdie geologických hazardov charakteru svahových procesov, vodnej erózie, prejavov historickej banskej
činnosti sa však štandardné súbory topografických údajov generované z leteckých snímok (s krokom ≥ 20 x 20 m)
ukázali ako príliš zjednodušené. Mapy alebo prvé modely
výšok, odhalili tvary terénu, ale nedokázali systematicky
zobraziť prvky, ktoré sú v teréne ľahko identifikovateľné
(obr. 1).
Tak napríklad, odlučné hrany plytkých zosuvov a zosuvné jazierka, vrstevnatosť a tektonické porušenie v teréne
zakrytom kvartérnym pokryvom, závrty v krasových oblastiach, pingové ťahy v oblastiach historického baníctva, nie
je spravidla možné určiť z digitálneho modelu výšok s kro-

kom 30 m [1]. V dôsledku toho najľahšie dostupné a najpoužívanejšie súbory topografických údajov nedokázali
zobraziť tvary terénu, ako aj potenciálne prírodné nebezpečenstvá. Navyše, vrstevnicové mapy odvodené z týchto
údajov sa často ukázali ako nevyhovujúce pre úspešnú
identifikáciu vlastnej polohy v teréne. Naďalej sa vyžadovala rozsiahla práca v teréne, najmä prieskum, na dokumentáciu a analýzu zákonitostí morfológie krajiny v príslušnom rozlíšení. Nástup prijímačov globálneho systému
na určovanie polohy (GPS) poskytol nástroje na topografické prieskumy, aj keď miera nasadenia bola pomalá, nákladná, obmedzená rozsahom územia a náročná v zalesnenom teréne (obmedzený signál zo satelitov) a v ťažko
dostupných a strmých oblastiach [2]. Koncom 90-tych rokov 20. storočia predstavovala v najvyspelejších geologických službách sveta rastúca dostupnosť, cenová prijateľnosť, presnosť a bodová hustota údajov z LLS (pomocou
technológie LiDAR - Light Detection And Ranging) obrovský pokrok v našej schopnosti skúmať terénne formy vyplývajúce z geologických procesov. Pri hustote bodov posledného odrazu ≥ 1 bod/m2 získaných z leteckého LiDARu
bolo možné v tomto rozlíšení už identifikovať a zmapovať
prvky, ako sú hlavy eróznych rýh, odlučné hrany zosuvov,
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Obr. 1 Zosuvy v katastri obce Drietoma a ich vizualizácia na podklade a) ZM10; b) ortofotomape a c) DMR 5.0
brehy vodných tokov a skalné odkryvy [3]. Letecký LiDAR
ovplyvnil geomorfologický výskum nasledujúcimi spôsobmi [4]: (1) LiDAR slúži ako technológia na zber podrobných
údajov pre terénne mapovanie a zber vzoriek, (2) LiDAR
umožňuje rýchly a presný popis morfologických trendov
a zákonitostí naprieč širokými oblasťami, čo uľahčuje testovanie modelov vďaka zvýšenej presnosti a výrazne zvýšenej veľkosti vzoriek a (3) LiDAR umožňuje identifikáciu
nepredvídaných a niekedy nevysvetliteľných tvarov terénu.
V podmienkach Slovenska prvý takýto prelomový krok
využitia leteckého LiDARu pri geologickej úlohe regionálneho charakteru uskutočnil kolektív geológov z ŠGÚDŠ
pri výskume kamenito-hlinitých prúdov vo Vrátnej, ktoré
vznikli 21. 7. 2014. Keďže však v momente vzniku katastrofickej udalosti vo Vrátnej doline ŠGÚDŠ nedisponoval
podrobným digitálnym modelom reliéfu (DMR) z postihnutej oblasti (cca 10 km2), geológovia museli v náročných
podmienkach strmých svahov vymapovať svahové deformácie pomocou GPS a zároveň poskytnúť orgánom krízového riadenia informáciu, či sa katastrofická udalosť môže
v blízkej budúcnosti zopakovať. Samozrejme, nebolo v silách kolektívu vymapovať všetky svahové deformácie, či
už z časových dôvodov, alebo pre nedostupnosť extrémnych svahov. Až následne, po vleklom procese verejného
obstarávania, sa podarilo v novembri 2014 uskutočniť letecký LiDAR a v kombinácii s fotogrametriou vytvoriť úplný
obraz o rozsahu udalosti [5], [6], [7].
Kvalitatívna zmena vo využívaní presných a aktuálnych
informácií a tvare georeliéfu Slovenska nastala v roku 2017
[8]. Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ÚGKK SR) začal v tomto roku zabezpečovať nový
DMR 5.0 prostredníctvom LiDARu. V roku 2018, pri tvorbe
projektu geologickej úlohy „Identifikácia, registrácia a inžinierskogeologické mapovanie svahových deformácií“ (v rámci OPKŽP; doba riešenia 2018-2023), bol DMR 5.0 zapracovaný do metodiky riešenia ako nevyhnutný topografický
podklad, slúžiaci na koncipovanie terénnych prác, na presné zobrazenie svahových deformácií a iných geohazardov a tvorbu databázy. Postupne sa DMR 5.0 stal neodmysliteľnou súčasťou metodík ŠGÚDŠ v rámci geologického, inžinierskogeologického, hydrogeologického, geochemického, ložiskového výskumu a prieskumu, ktoré sa
opierajú o terénne mapovanie a registráciu geologických
objektov a hazardov.

2. Projekt leteckého laserového skenovania SR
Projekt LLS SR prebieha od roku 2017 s predpokladom
ukončenia v roku 2023 [9]. Začiatkom roka 2022 sú už používateľom k dispozícii produkty LLS, a to mračná bodov,

DMR 5.0, digitálny model povrchu DMP 1.0 z cca 72 %
plochy územia SR (obr. 2). ÚGKK SR si od samotného začiatku projektu uvedomoval, že široké využitie nájdu produkty LLS len ak budú odstránené bariéry v prístupe k údajom a opakovaným použitím týchto údajov v rôznych oblastiach sa zároveň zabezpečí hospodárne využitie finančných prostriedkov investovaných do tohto projektu zo
štátneho rozpočtu vo výške cca 5,6 mil. €. Údaje sú preto
poskytované bezodplatne každému používateľovi na základe špecifickej licencie. Vysoké kvalitatívne parametre
údajov, voľný prístup k údajom a zatiaľ aj ich jedinečnosť
predurčujú ich široké využitie v rôznych oblastiach života.
Na jeseň 2021 ÚGKK SR vykonal prieskum spokojnosti používateľov s produktami LLS, ich požiadaviek na vylepšenie produktov a tiež rôznych prípadov ich využitia. Požiadavky používateľov na vylepšenie produktov LLS budú
zužitkované v pripravovanom projekte aktualizácie súčasného DMR 5.0, ktorý pracovníci ÚGKK SR plánujú začať
v období 2022-2023. Z rôznorodých prípadov využitia používatelia uvádzajú využívanie DMR 5.0 hlavne vo vodnom
hospodárstve, predovšetkým na modelovanie trás povrchového odtoku vody, hydrodynamické a hydrologické
modelovanie. Ďalej tiež pri geologickom a geofyzikálnom
a archeologickom prieskume [10], pri modelovaní príkonu
slnečného žiarenia, ale aj na výpočet výšok prekážok pri
plánovaní letových postupov, výpočet kubatúr, atď. Horská záchranná služba Vysoké Tatry tiež použila DMR 5.0 na
modelovanie dosahu snehových lavín a plánuje jeho využitie aj v ďalších pohoriach. Využitie našiel aj v rôznych
vedeckých projektoch Slovenskej akadémie vied, ale aj
slovenských univerzít a odborného školstva.
V ďalšom texte je predstavených niekoľko prípadových
štúdií dokladujúcich intenzívne využitie DMR 5.0 v podmienkach ŠGÚDŠ.

3.

Vizualizácia údajov pre optimálne využitie DMR 5.0
v podmienkach ŠGÚDŠ

Pre potreby geologického mapovania a inžinierskogeologického mapovania svahových deformácií využívame
DMR 5.0, vďaka ktorému vieme identifikovať rôzne geomorfologické formy reliéfu, aj na málo dostupných miestach a pod vegetačnou pokrývkou.
Pre uľahčenie interpretácie krajinných štruktúr a povrchových foriem reliéfu sme zvolili viaceré vizualizačné techniky pre digitálne výškové modely s vysokým rozlíšením
spracované v prostredí softvéru ArcGIS Pro (Hillshading),
Relief Vizualization Toolbox (Sky-View Factor, VAT – Vizualization for archeological topography) a Quantum GIS (algoritmus SAGA – Topographic Openness, GDAL – Slope).
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Obr. 2 Lokality s vytvoreným DMR 5.0 (k 31. 3. 2022)

a

b

Obr. 3 Biele Karpaty – výrez v M 1 : 25 000 – v dolnej časti bradlový chrbát – Holý vrch 514 m n. m.
a Krasín 516 m n. m., v hornej časti doliny Súčanky medzi obcami Dolná a Horná Súča; ArcGIS Pro 2.8;
a) funkcia Hillshade Traditional, azimuth: 315° altitude 45; b) funkcia Hillshade Multidirectional – 6 smerov osvetlenia
Využitie a porovnanie viacerých typov vizualizácie napomáha vidieť a zdôrazniť rôzne charakteristiky pozorovaných
štruktúr, ich veľkosť, tvar, orientáciu či stupeň nápadnosti.
Najčastejšie využívané formy znázorňovania reliéfu sú:
Hillshading – tieňovaný reliéf – najrozšírenejšia a veľmi intuitívna vizuálna technika vytvára 3D zobrazenie povrchu terénu v odtieňoch sivej v závislosti od relatívnej polohy Slnka.

Hillshading Traditional – „tradičná metóda“ vypočíta zatienenie reliéfu pomocou zdroja osvetlenia z jedného smeru
podľa zvoleného azimutálneho a výškového uhlu svetelného zdroja (obr. 3).
Hillshading Multidirectional – „viacsmerová metóda“ kombinuje svetlo z viacerých zdrojov. Zobrazuje viac podrobností
a vyhýba sa veľkým kontrastom (presvetlené svahy a hlboké
tiene, obr. 3).
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Obr. 4 Biele Karpaty – výrez v M 1 : 10 000 – severné svahy Holého vrchu, dolina Súčanky, obec Horná Súča;
a) Relief Vizualization Toolbox 2.2.1- SVF – search radius 10 m, 16 search directions, linear stretch 0.55-1;
b) QGIS 3.18 – SAGA modul – Positive Openness – radial limit 10 m, 8 sectors, multi scale factor 3, stretch 1%

Ďalšie použité metódy zobrazenia reliéfu – Sky-View
Factor a Openness – sú založené na difúznom osvetlení.
Prekonávajú nedostatky tieňovaného reliéfu, ako je nevykreslenie detailov na štruktúrach v smere tieňovania, či
v presvetlených alebo zatienených oblastiach.
Sky-View Factor (SVF) – časť viditeľnej oblohy, náhrada
za difúzne osvetlenie, meria podiel oblohy viditeľnej z daného bodu.
Reliéfne osvetlenie koreluje s časťou viditeľnej oblohy,
ktorá je obmedzená reliéfnym horizontom. Bod na hrebeni je jasnejší ako bod na dne strmého údolia, pretože obe
sú osvetlené z jasnej oblohy a väčšiu časť oblohy je možné
vidieť z hrebeňa ako z údolia.
SVF sa pohybuje od 0 do 1. Hodnoty blízke 1 znamenajú, že je viditeľná takmer celá hemisféra, čo je prípad
exponovaných prvkov (roviny a vrcholy), zatiaľ čo hodnoty blízke 0 sú prítomné v hlbokých závrtoch a nižších častiach hlbokých údolí, odkiaľ nie je viditeľná takmer žiadna
obloha [11].
Použitie SVF na účely vizualizácie prináša výhody v porovnaní s inými technikami, pretože odhaľuje reliéfne prvky bez akýchkoľvek „ostrých hrán“ (obr. 4) a zároveň zachováva vnímanie všeobecnej topografie (https://iaps.zrcsazu.si/en/svf ).
Openness – „otvorenosť“ – parameter vyjadrujúci stupeň dominancie alebo uzavretia miesta na nepravidelnom povrchu [12].
Metóda je tiež zástupcom difúzneho osvetlenia a je založená na odhade priemerného uhla výšky horizontu v rámci
definovaného polomeru vyhľadávania.

Pozitívna otvorenosť sa rovná priemernému zenitovému uhlu všetkých určených horizontov, zatiaľ čo negatívna otvorenosť je založená na „nadir“ uhloch.
Na rozdiel od SVF metódy, Openness zvažuje celú sféru
a nielen nebeskú pologuľu. V dôsledku toho je obraz reliéfu plochejší a interpretácia trochu zložitejšia. Pre naše
účely identifikácie zosuvov využívame Positive Openness,
ktorá zvýrazňuje konvexné formy reliéfu (obr. 4).

4. Prípadové štúdie
4.1 Využitie DMR 5.0 pri geologickom mapovaní
Napriek tomu, že LLS je pomerne novou metodikou, jeho
užitočnosť pri riešení geologických úloh bola potvrdená
radom prác pri geologickom mapovaní [13] alebo štruktúrnom výskume (napr. [14], [15], [16], [17]).
Pri riešení geologických úloh ŠGÚDŠ je LLS v súčasnosti
využívané vo forme DMR 5.0. Umožňuje presne lokalizovať a určiť rozsah rôznych geologických a geomorfologických fenoménov prejavujúcich sa v topografii. Z kvartérnych fenoménov sú to napríklad svahové deformácie, aluviálne a proluviálne naplaveniny, niektoré terasy, morény
či antropogénne navážky. Pri starších geologických útvaroch je významné identifikovanie priebehu vrstevnatosti
najmä flyšových súvrství, litologických a tektonických hraníc. Zvlášť vhodný sa ukázal pri vhodnej metodike tieňo-
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d

Obr. 5 Príklady použitia LiDARu pri zostavovaní geologických máp litofaciálne monotónnych flyšových komplexov
Vonkajších Karpát (geologická mapa upravená podľa [18]; a), b): dobre rozpoznateľné zlomy s hojnými prameňmi
a priebeh vrstevnatosti severne od Vychylovky; c), d): zvrásnené flyšové komplexy východne od Lutíš

vaného reliéfu pri identifikácii vápencových bradiel bradlového pásma, topograficky vyčnievajúcich nad okolitý reliéf a tiež v neprehľadnom a zalesnenom teréne flyšových
Karpát. Hoci je flyšové pásmo tvorené litofaciálne monotónnym komplexom hornín rytmicky striedajúcich sa
vrstiev pieskovcov a ílovcov, vďaka výraznému rozdielu
odolnosti hornín voči zvetrávaniu sa priebeh vrstevnatosti výrazne prejavuje v reliéfe a zobrazuje v DMR 5.0. Príkladom môže byť rozsiahle územie tvorené bystrickou jednotkou s jedinou litostratigrafickou jednotkou, bystrickými vrstvami, kde doteraz nebolo možné spoľahlivo rozlíšiť
takmer žiadne prvky geologickej stavby [18]. Interpretáciou DMR 5.0 je možné takmer na celej ploche jednotky

rozlíšiť aj najmenšie detaily geologickej stavby, ako sú priebeh vrstevnatosti, vrásy, zlomy a hojne zastúpené svahové
deformácie (obr. 5a - 5d).
4.2 Praktické skúsenosti interpretácie a možností
využitia DMR 5.0 pri geologickom výskume
kvartérnych sedimentov
Geologický výskum kvartérnych uloženín je súčasťou základného a regionálneho geologického výskumu, realizovaného na území SR kontinuálne od 60. rokov 20. storočia. Jeho hlavnými výstupmi sú základné a regionálne
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geologické mapy mierok 1 : 25 000 a 1 : 50 000 a textové
vysvetlivky k týmto mapám. Účelovou syntézou veľkého
množstva dát, získaných a vyhodnotených v rámci výskumu kvartéru sú tiež priebežne zostavované špeciálne, na
kvartér zamerané, nadstavbové tematické a účelové mapy
rôznych, spravidla menších mierok [19], [20], [21] a rad
ďalších máp, vedeckých štúdií a odborných publikácií.
Základným zdrojom primárnych kvartérno-geologických dát počas doterajšieho výskumu i v súčasnosti zostáva podrobný terénny výskum, zameraný na mapovanie
kvartérnych uloženín. V rámci geologického mapovania
sa skúma ich genetické zaradenie, plošný rozsah, úložné
pomery, litologický kontakt s podložím, litogenetická a sedimentárno-petrografická náplň, vnútorné štruktúry a textúry, obsah fosílnej fauny a flóry, prítomnosť zmien paleoklimatických prejavov (napr. fosílnych pôdnych komplexov), ich stratigrafické zaradenie a hrúbka. V prípade sedimentov riečnych terás a kužeľov (vejárov) aj ich morfopozícia (napr. absolútna a relatívna výška) a stupeň navetrania materiálu.
Jedným z významných faktorov rozmiestnenia kvartérnych uloženín je iniciálny predkvartérny reliéf, no zároveň
sa kvartérne uloženiny na vývoji a tvárnosti tohto reliéfu
významne podieľajú. V závislosti od genézy tvoria prevažne rad akumulačných (resp. erózno-akumulačných) geomorfologických foriem, no erózne formy často predurčujú a vymedzujú prítomnosť akumulácií. Ich dôkladná
identifikácia v teréne a interpretácia v kombinácii s geomorfologickým mapovaním a vhodným digitálnym topografickým podkladom, tvorí základ kamerálnych metód
stacionárneho výskumu.
V období bezprostredne pred využitím možností LLS
bol kamerálny výskum založený na využití DMR, topogra-

a

fických máp mierok 1 : 25 000 a 1 : 10 000 a satelitných,
resp. leteckých snímok. Výskum vychádzal zo širokého
spektra analytických metód, realizovaných manuálne, ale
tiež využitím prostredia geografických informačných systémov a ďalšieho softvéru (napr. ArcGIS, ArcInfo, MapInfo
a Corel Draw). Analyzované priestorové údaje boli zobrazované nad údajmi ZBGIS® (Základná báza údajov pre geografický informačný systém), čo sa však pre podrobnú analýzu prvkov reliéfu z hľadiska presnosti topografického
podkladu nejavilo ako najvhodnejšie riešenie.
Od roku 2017 bol, okrem iných, v rámci regionálneho
geologického výskumu realizovaný projekt geologickej
úlohy zameranej na zostavenie geologickej mapy juhovýchodnej časti Podunajskej nížiny [22]. V rámci výskumu
kvartérnych uloženín na tomto území boli prvýkrát použité výsledky veľmi presného laserového skenovania reliéfu tak v otvorenej, ako aj v zalesnenej krajine. Topografické údaje s vysokým rozlíšením, generované LiDARom
v spojení so špeciálnymi počítačovými zobrazeniami v rámci produktu DMR 5.0 a GIS prostredia, založených na rôznych
uhloch osvitu, na izolíniách sklonitosti, krivosti a orientácie reliéfu, veľmi významne prispeli k identifikácii, presnej
lokalizácii a znázorneniu kvartérnych geologických a geomorfologických prvkov v rámci projektu zostavovaných
geologických máp. Tak napríklad, prostredníctvom DMR
5.0 bolo konkrétne v oblasti aluviálnej nivy Dunaja možné
identifikovať a presne plošne vymedziť viacero foriem ležiacich v samotnej nive ako aj rozhranie aluviálnej nivy
voči ľavostrannému terasovému systému (obr. 6).
Obr. 6 prezentuje prvky aluviálnej nivy Dunaja s výrazne na väčšej ploche vystupujúcimi resedimentmi dnovej
akumulácie vo forme postgeneticky fluviálne premodelovaných a zahladených agradačných valov. Tieto sedi-

b

Obr. 6 Kontakt aluviálnej nivy so strednou terasou Dunaja na v. od obce Búč; a) – DMR 5.0 (upravené), b) – zodpovedajúci
výrez základnej geologickej mapy 1 : 25 000; 1 – Pozdĺžna zníženina – úvalina vyvinutá na povrchu sprašového pokryvu
piesčitých štrkov terasy; 2 – Vyvýšenina náveja piesčitých spraší na povrchu terasy; 3 – Morfologicky výraznejšie duny
eolických pieskov na okraji terasy; 4 – Postgeneticky rozplavené fluviálne piesky agradačného valu dnovej akumulácie
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menty sa však nachádzajú v nižšej morfologickej pozícii
ako sedimenty nízkej terasy. Morfologicky najvýraznejšie
sa prejavuje hrana (nižšej) strednej terasy. Jej piesčité
štrky sú pokryté hrubými vrstvami eolických spraší, ktoré
vytvárajú rozsiahlu plošinu (tabuľu). Plošina je na hrane
terasy spestrená vyvýšeninami presypov eolických pieskov a piesčitých spraší, na ostatnej ploche tabule sú výrazné pozdĺžne zníženiny úvalín, prechádzajúcich pri vyústení do nivy až do menších výmoľov.
4.3 Analýza vývoja svahových deformácií na príklade aktívneho zosuvu Machnáč, Biele Karpaty
ŠGÚDŠ v súčasnosti rieši geologickú úlohu Identifikácia,
inventarizácia a inžinierskogeologické mapovanie svahových deformácií, ktorá je zameraná na orientačný inžinierskogeologický prieskum v piatich oblastiach, významne
ohrozených svahovými deformáciami. Ide o pohoria Biele
Karpaty a Javorníky, časti pohorí Vtáčnik, Slanské vrchy-západ a priľahlá časť Košickej kotliny a Vihorlatské vrchy-severná časť. Terénnemu mapovaniu predchádza analýza povrchu georeliéfu v jednotlivých oblastiach, odvodená z podrobného DMR 5.0 interpretovaného z diaľkového zamerania pomocou technológie LLS s vysokým rozlíšením a detailným stupňom snímania. Prvé terénne práce boli úspešne rozbehnuté v regióne Bielych Karpát, keďže z tohto
územia bol ako prvý k dispozícii produkt z projektu Leteckého laserového skenovania SR. Jeho poskytovateľom je
Geodetický a kartografický ústav Bratislava (GKÚ). Cenné
údaje na tvorbu mapy využitia krajiny poskytuje aj ortofotomozaika, ktorá je jednou z parametrických máp pri
štatistickom hodnotení zosuvného hazardu (© GKÚ, NLC,
rok 2017).
Na rozdiel od ortofotomozaiky, pomocou technológie
LLS je možné získať obraz o povrchu georeliéfu aj v hustom lesnom poraste po jeho odfiltrovaní a urobiť si tak
predbežný prehľad o stave svahov aj v miestach, ktoré sú
z hľadiska terénu aj času ťažko dostupné (obr. 1). Na základe podrobného DMR interpretovaného formou kombinácie tieňovania reliéfu a vybraných morfometrických ukazovateľov (sklon svahu, spádnicová krivosť) sú vytypované lokality s potenciálnymi zosuvnými štruktúrami, ktoré
sa overujú terénnym mapovaním. DMR 5.0 umožňuje terénne práce orientovať priamo na miesta výskytu svahových deformácií. Takto vytypované svahové deformácie
sú v teréne zdokumentované a jednotlivé parametre zosuvov zaznamenané do záznamových listov. Získané údaje sú následne vložené do databázy a registra svahových
deformácií spravovaného ŠGÚDŠ.
V rámci mapovacích prác v regióne Bielych Karpát v máji
2020 bola v katastri obce Drietoma zaregistrovaná svahová deformácia, ktorá je súčasťou zosuvného územia v oblasti nazvanej Vrchy (obr. 1). Je situovaná severovýchodne od vrchu Machnáč, smerom ku potoku Drietomica.
V skúmanej oblasti vystupujú javorinské vrstvy charakteristické hrubolavicovitými kremenno-karbonátovými pieskovcami, mikrokonglomerátmi sivozelenými ílovcami.
Zosuv vykazoval jednoznačné znaky aktivity: čerstvé
odlučné hrany s výškou od 1 do 5 m (obr. 7), otvorené
priečne aj pozdĺžne trhliny, vyvrátené stromy v transportačnej časti a čele zosuvu (obr. 8) a pod.
Pri mapovaní bol intenzívne využitý LiDARový podklad
(ÚGKK SR, 2018; obr. 9). Na jeseň 2021 bolo okolie zosuvu opätovne naskenované v spolupráci s firmou Geotronics a Katedrou geodézie Stavebnej fakulty Slovenskej

Obr. 7 Odlučná oblasť

Obr. 8 Vyvrátené stromy v čele zosuvu
technickej univerzity (SvF STU) v Bratislave, čím sme získali aktualizovaný LiDARový podklad s časovým odstupom 3 rokov (obr. 10).
Pri porovnaní oboch podkladov sú viditeľné rozdiely
v tvare zosuvu zakreslenom v databáze svahových deformácií. Najzreteľnejšie zmeny je možno pozorovať v čele
zosuvu (pôvodná hranica čela je vyznačená čiernou farbou), kde bol zistený presun masy zeminy o viac ako 20 m.
Viditeľné sú aj zmeny na odlučných hranách v juhozápadnej časti (vyznačených fialovou farbou), kde nastali posuny a zmeny tvaru jednotlivých zátrhov. Posuny sú viditeľné aj v bočnej odlučnej hrane. Zreteľné sú taktiež presuny hmoty v akumulačnom vale v transportačnej časti
zosuvu (modrá línia).
4.4 Identifikácia rozsahu vplyvu banskej ťažby na
povrch terénu s využitím DMR 5.0
Jedným z geofaktorov, ktorý ŠGÚDŠ dlhodobo monitoruje,
je vplyv ťažby na vybraných územiach s ukončenou alebo
obmedzene aj s prebiehajúcou ťažbou. V rámci geologickej úlohy Čiastkový monitorovací systém – Geologické
faktory. Podsystém 04: Vplyv ťažby nerastov na životné
prostredie, na viacerých lokalitách, na ktorých prebiehala
intenzívna ťažba rúd alebo nerudných surovín v minulosti
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Obr. 9 Aktívna časť zosuvu na LiDARovom
podklade z roku 2018
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Obr. 10 Aktívna časť zosuvu na LiDARovom
podklade z roku 2021

Obr. 11 Rozsiahle závaly na banskom poli Ferdinand-Karolína (zvýraznené červenou čiarou)
na podklade hillshading (tieňovaný reliéf) vytvoreného z DMR 5.0
a rozsah vykonaných banských prác výrazným spôsobom
vplýva na zložky životného prostredia, sú okrem hydrogeologických a geochemických aspektov (kvantitatívne
a kvalitatívne parametre banských odpadových vôd, podzemných vôd a vody v povrchových tokoch), sledované aj
inžinierskogeologické aspekty. Spomedzi nich sú územia
po ťažbe najčastejšie postihované svahovými deformáciami, poklesmi terénu, poruchami na objektoch, podmáčaním alebo zamokrením a lineárnou eróziou povrchu terénu. Vznik nepriaznivých geofaktorov – geobariér v banských revíroch je podmienený existenciou vydobytých
priestorov v podzemí, deformáciami horninového masívu
v podzemí a existenciou ústí podzemných banských diel
na povrchu terénu [23]. Okrem toho sú v banskom prostredí významnými antropogénnymi prvkami haldy banskej hlušiny, odvaly po spracovaní nerastov a odkaliská.
Na západnom Slovensku je v podsystéme 04 ČMS – GF
monitorovaná ťažobná oblasť Pezinok. Okrem sledovaných

vplyvov banských diel na povrch územia na ložisku Nádej,
sú na monitorovanie prostredníctvom využitia DMR 5.0
pre analýzu vplyvu ťažby na prírodné prostredie perspektívne aj ďalšie pezinské ložiská rúd.
Jednou z oblastí ťažby v Pezinku, kde sú z archívnych
zdrojov uvádzané rozsiahlejšie závaly z podzemného spôsobu dobývania, sú banské polia na ťažbu pyritových rúd
Ferdinand-Otto-Emil a Karolína. Ložiská Ferdinand a Karolína boli otvorené už v druhej polovici 19. storočia a rozsah vydobytých priestorov podľa nákresu z roku 1873 bol
už v tejto dobe značný, pretože otvorenie týchto ložísk sa
považuje za začiatok masívnej ťažby a spracovania pyritu
v Malých Karpatoch [24].
Ložiská Ferdinand a Karolína, vystupujúce tesne vedľa
seba, boli v minulosti rozfárané štôlňami Ferdinand, Karolína a Emil, šachtou razenou z povrchu (jama Emil), dedičnou (odvodňovacou) štôlňou Emil-Ferdinand (obr. 11)
a slepou šachtou (neústila na povrch) razenou v podzemí
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dôjsť k náhlemu uvoľneniu naakumulovaného množstva
banských vôd a ich prievalu zavaleným ústím odvodňovacej štôlne do údolia potoka ústiaceho po približne 500 m
do Cajlanskej doliny (Pezinok-historická mestská časť Cajla). Na základe rozsahu závalového pásma a rizika prievalu banských vôd je táto oblasť perspektívna pre zaradenie
do monitorovania vplyvu banskej činnosti na prírodné
prostredie, minimálne v rozsahu sledovania inžinierskogeologických faktorov.

5. Diskusia

Obr. 12 Závaly šachty nad štôlňou Ferdinand;
na porovnanie veľkosti závalov môže poslúžiť postava
v pozadí (foto: P. Ondrus, 2015)

Obr. 13 Rozsiahle vydobyté priestory dedičnej
(odvodňovacej) štôlne Emil-Ferdinand
z úrovne odvodňovacej štôlne [25]. Kolaps jamy (šachty)
Emil (obr. 12) sa v teréne prejavuje zdvojeným lievikovitým závalom s rozmermi 35 x 17,5 m a hĺbkou 6,0 m (stanovené z DMR 5.0). Prepadnutie nadložia do vydobytých
podzemných priestorov štôlne Ferdinand sa prejavuje vyššie na svahu v podobe mohutného lievikovitého závalu
s priemerom až 25 m a v súčasnosti s hĺbkou 5,5 m (stanovené z DMR 5.0). Výrazná prepadlina je aj v nadloží predpokladaného smeru priebehu banských chodieb štôlne
Karolína. Prepadliny menších rozmerov (6 až 7 m) sú aj
v pokračovaní predpokladaného priebehu štôlne Emil na
druhej strane údolia potoka.
Dobývky celého rudného revíru Ferdinand-Otto-Emil
a Karolína, otvorené výškovo aj pod miestnou eróznou bázou (potok v údolí), boli odvodňované dedičnou štôlňou
Emil-Ferdinand, ktorej ústie sa nachádzalo 173 m východne od štôlne Ferdinand. V súčasnosti je úvodná časť odvodňovacej štôlne v dĺžke 17,5 m zavalená. V banských
chodbách odvodňovacej štôlne je naakumulovaná značná
zásoba banských vôd v nezavalených priestoroch od dobývok nachádzajúcich sa pod štôlňou Ferdinand (obr. 13)
po ústie odvodňovacej štôlne Emil-Ferdinand (chodby
v dĺžke viac ako 190 m), prípadne môže byť drénovaná
rozsiahlym prieskumným banským dielom z roku 1991 –
štôlňa Sirková. Pri náhlej udalosti, napríklad pri zrútení
nadložia vo vydobytých podzemných priestoroch, môže

V roku 2002 ÚGKK SR prijal koncepciu tvorby ZBGIS®, ktorá
mala pozostávať z troch komponentov:
• 3D vektorového polohopisu,
• ortofotomozaiky,
• DMR.
Zároveň je databáza ZBGIS® podkladom na tvorbu digitálneho základného štátneho mapového diela, ktorého
tvorba vo forme analógového diela bola ukončená na prelome 20. a 21. storočia. Zdrojom údajov pre 3D vektorový
polohopis sú letecké snímky, ktoré sú spracovávané fotogrametricky. Prvý cyklus zberu údajov pre ZBGIS® bol
ukončený v roku 2010 a odvtedy prebieha aktualizácia
údajov ZBGIS®. Tvorba ortofotomozaiky a DMR sa začala
s výrazným omeškaním oproti koncepcii, až v roku 2017.
V súčasnosti je najpresnejším a najaktuálnejším dielom
práve DMR 5.0, preto sa v porovnaní s ním akékoľvek iné
mapové dielo zdá málo presné.
Od roku 2018 sa využitie DMR 5.0 na ŠGÚDŠ stalo už neodmysliteľnou súčasťou metodík zameraných na základné
geologické, inžinierskogeologické a hydrogeologické mapovanie, pri identifikácii súčasných, ale aj historických antropogénnych zásahov do geologického prostredia ako je
poddolovanie, zemné práce, ukladanie odpadov rôzneho
druhu, atď. Najmä projekty zamerané na výskyt geopotenciálov a geobariér si vyžadujú čo najpresnejšie topografické údaje o plošnom výskyte toho-ktorého geologického objektu alebo geologického hazardu až na úroveň
mierky katastrálnej mapy. Vďaka pribúdajúcim skúsenostiam s využitím DMR 5.0 geológmi ŠGÚDŠ čoraz častejšie
dochádza ku konštruktívnej diskusii s geodetmi o rôznej
kvalite mapových podkladov a budúcnosti ich využitia pre
účely základnej a aplikovanej geológie. V tomto článku
formou stanovísk geodetov a geológov sa pokúsime načrtnúť perspektívy pri odstraňovaní určitých nedostatkov
zaužívaných mapových podkladov.
Stanovisko geológov
Ak porovnáme mapové dielo ZBGIS®, polohovo kompatibilné s DMR 5.0, s inými dostupnými vektorovými mapovými podkladmi podrobnej mierky, musíme konštatovať
nasledujúce skutočnosti:
Vrstevnicový podklad (výškopis) ZBGIS® je v porovnaní
s výškopisom ZM10 (štátne mapové dielo Základná mapa
v mierke 1 : 10 000) oveľa menej detailný; vrstevnice ZM10
sú polohovo vernejšie a podrobnejšie odrážajú reálnu členitosť reliéfu, výborne lícujú s reliéfom DMR 5.0 a je možné ich použiť takmer bez úprav vo vzájomnej kombinácii
v mapách veľkých mierok (až po 1 : 2 500); bohužiaľ musíme skonštatovať, že výškopisný podklad ZBGIS® je v geologickej praxi nepoužiteľný, a to nielen z vyššie uvedených dôvodov, ale tiež z dôvodu absencie významných
prvkov reliéfu (erózne ryhy, zrázy, bralá, terénne stupne
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a pod.), ktoré mapa ZM10 obsahuje s dostatočnou polohovou presnosťou. Veľkou výhodou výškopisu ZM10 oproti ZBGIS® je tiež výškový krok vrstevníc (5 m vs. 10 m).
Stanovisko geodetov a kartografov
ZM10 sa začala tvoriť po roku 1968 prepracovaním topografickej mapy v mierke 1 : 10 000, z čoho vyplýva detailnosť reliéfnych prvkov a presnosť výškopisu. Navyše, tvorba ZM10 bola v období socializmu koordinovaná s požiadavkami geologickej služby. Je potrebné zdôrazniť, že
ZM10, ktorú ešte stále geológovia používajú, už nie je vyše
20 rokov aktualizovaná. Preto odporúčame ustúpiť od jej
využívania a využívať súčasné produkty, či už rastrové mapové výstupy zo ZBGIS®, ortofoto, DMR 5.0 a DMP 1.0,
ktoré si používateľ môže kombinovať podľa vlastného uváženia a vlastných potrieb. Výškopis zobrazený v mapovom podklade ZBGIS® je vytvorený z DMR 3.0 (vzhľadom na
celoplošné pokrytie SR), ktorý vznikol vektorizáciou vrstevníc topografických máp TM25 a čiastočne TM10, následne
interpolovaný do rastrovej formy v rozlíšení 10 m/pixel.
Preto je výrazne generalizovaný a menej presný ako samotný výškopis ZM10. Keď bude DMR 5.0 v roku 2023
dokončený, bude zdrojom na vytvorenie nového výškopisu v mapovom diele ZBGIS®.
Stanovisko geológov
Sieť vodných tokov a plôch (hydrografia) je podobne ako
v prípade vrstevníc v mapách ZBGIS® nedostatočná, ale
na rozdiel od vrstevníc toto konštatovanie platí rovnako
aj pre podklad ZM10; vzhľadom na požadovanú presnosť
inžinierskogeologického mapovania, polohovo kompatibilného s DMR 5.0 nie je možné hydrografickú sieť bez
úprav použiť ani z jedného z uvedených mapových diel;
typickým príkladom je mapovanie svahových deformácií,
kde čelá zosuvov končia v prúdniciach vodných tokov
a tieto nesmú presahovať za vodné toky, a teda z dôvodov
korektných mapových výstupov v podrobných mierkach
je nevyhnutné upravovať priebeh vodných tokov s ohľadom na reliéf DMR 5.0, čo je často prácna a časovo náročná úloha; v budúcnosti teda očakávame takú distribúciu
hydrografickej siete (ako štátneho mapového diela), ktorá
bude polohovo kompatibilná s DMR 5.0.
Stanovisko geodetov a kartografov
Jeden z dôvodov je rôzna polohová presnosť jednotlivých
podkladov: polohová presnosť ZM10 bola stanovená strednou súradnicovou chybou mXY = 8 m. Polohová presnosť
ZBGIS® je na úrovni 1 m - 3 m, avšak polohová presnosť
DMR 5.0 je cca 0,5 m. Zber údajov ZBGIS® leteckou fotogrametriou je navyše limitovaný porastom s vegetáciou,
ktorá neumožňuje operátorovi vidieť samotný terén, pretože letecké snímkovanie sa vykonáva vo vegetačnom období. Preto poloha vodného toku v zarastenom teréne je
len približná. ÚGKK SR si je vedomý tejto disproporcie
a má v pláne v nasledujúcich rokoch spresniť polohu hydrografickej siete na základe DMR 5.0, pôjde však o časovo náročnú aktivitu.

6. Záver
Použitie DMR 5.0 sa v podmienkach SR stalo neodmysliteľnou pomôckou pri základnom a aplikovanom výskume naprieč viacerými geovednými disciplínami, pretože
umožňuje urobiť si predbežný a pritom veľmi detailný pre-
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hľad o geologickom prostredí aj v hustom lesnom poraste.
DMR 5.0 je neoceniteľný už pri plánovaní terénneho geologického, inžinierskogeologického, hydrogeologického
a ložiskového výskumu vďaka tomu, že vynikajúco zobrazuje všetky zmeny reliéfu, ako sú napríklad krasové javy
[26], ronové ryhy, zárezy potokov, ciest, umelé odkryvy,
akumulácie antropogénnych sedimentov. Geológ si tak
môže vopred naplánovať trasu s cieľom overenia potenciálnych lokalít, kde môže vystupovať skalné podložie na
povrch a zároveň vylúčiť tie, ktoré sú porušené svahovou
deformáciou. V teréne umožňuje lokalizovať dokumentačný bod presnejšie než doteraz bežne používané topografické podklady. Rovnako v závere vyhodnocovania geologického mapovania pomáha pri syntéze terénnych meraní vo forme geologických máp s dosiaľ nedosiahnuteľnou presnosťou. Zároveň ponúka spätné korigovanie geologických a geomorfologických fenoménov prejavujúcich
sa v topografii doteraz publikovaných geologických máp.
Do čiastočne subjektívneho pohľadu geológa na geologickú stavbu prináša významný objektívny zdroj informácií. Zvýšená presnosť zobrazenia geologickej stavby má
neoceniteľný prínos pri plánovaní infraštruktúry, využití
krajiny a pri jej ochrane.
Interpretácia DMR 5.0 umožňuje s vysokou presnosťou
identifikovať objekty bývalej banskej ťažby (ústia štôlní,
šácht a komínov, haldy, banské jarky...), ako aj niektoré
inžinierskogeologické aspekty (závaly, prepadliny, zosuvy,
eróziu...), a to najmä na území, ktoré je pre použitie iných
metód (letecká fotogrametria, geodetické merania, GNSS
merania) menej vhodné alebo nevhodné. Využitie spracovania DMR 5.0 v oblastiach s bývalou ťažbou prináša
možnosť identifikácie aj tých starých banských diel, ktoré
nie sú známe z iných podkladov, čím sa prehlbujú znalosti
o rozsahu vplyvu ťažby na povrch terénu, geometrických
parametroch jej prejavov, ich typologického zaradenia
a možnom vplyve na životné prostredie. Komplexným spracovaním antropogénnych, ale aj prírodných terénnych prvkoch z DMR 5.0 v čiastkových banských revíroch, sa získavajú dôležité a nenahraditeľné údaje, ktoré slúžia k analýze územia, optimálnemu manažovaniu terénnych prác
a ako vstupné údaje pre hodnotenie vplyvov banskej činnosti, či už priamo alebo v súvislosti s inými geobariérami
prítomnými v prírodnom prostredí premenenom po ťažbe.
V súčasnosti je na ŠGÚDŠ DMR 5.0 využívaný napríklad
v rámci geologických úloh:
• Geologická mapa Podunajskej nížiny – juhovýchodná
časť 1 : 50 000 (2019-2022),
• Geologická mapa Oravskej Magury v mierke 1 : 50 000
(2020-2023),
• Geologická mapa Strážovských vrchov – východná časť
v mierke 1 : 50 000,
• Obhliadky znečistených území a environmentálnych
záťaží,
• Obhliadky havarijných zosuvov a iných geodynamických javov, ich registrácia, resp. aktualizácia registrov,
digitálnych denníkov, databáz,
• Zabezpečenie monitorovania environmentálnych záťaží Slovenska – II. časť (ťažobný odpad; 2021-2025),
• Hydrogeologický prieskum deficitných oblastí Slovenskej republiky (2018-2023).
Nová metóda „nazerania na krajinu“, ktorú prinášajú
produkty LLS, posúva identifikáciu terénnych prvkov spolu
s ich interpretáciou a takisto interpretáciou širšieho územia na oveľa vyššiu kvalitatívnu úroveň ako bolo možné
doposiaľ na plošne rozsiahlych územiach, resp. v blízkej
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budúcnosti z celého územia SR. Po finalizácii DMR 5.0
predpokladáme jeho využitie aj pri monitorovaní zmien
geologického prostredia, napr. formou rozdielových máp.
Takýto monitoring môže byť koncipovaný formou aktualizácie DMR 5.0 na regionálnej alebo lokálnej úrovni s dohodnutou frekvenciou. V prípade výskytu extrémnych javov, vyvolaných napríklad zmenou klímy (zosuvy na východnom Slovensku v roku 2010), cieleným nalietaním
a zosnímaním postihnutého územia bude možné okamžitým porovnaním DMR 5.0 z obdobia 2018-2023 s aktualizovaným DMR získať predstavu o zmene reliéfu vo veľmi
vysokom rozlíšení.
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