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Anotace 
Mapový soubor obsahuje 7 tématických map, které zachycují vývoj Růžodolské výsypky na Mostecku v Severních Čechách v letech 1986, 1995 a 2005. 
Jedná se o území zasažené lomovou těžbou hnědého uhlí, kde byly v rámci obnovy území provedeny lesnické, vodohospodářské a další typy rekultivací. 
Cílem výzkumu je sledovat vývoj Růžodolské výsypky v průběhu rekultivací. Vybrány byly základní parametry související s krajinně-ekologickými funkcemi 
krajiny.  Informace o charakteru krajinného pokryvu, relativní teplotě krajiny, množství biomasy a vlhkosti krajiny byly získány analýzou družicových snímků 
Landstat TM. Podkladová data a mapové výstupy byly zpracovány s využitím metod dálkového průzkumu Země a současných GIS technologií (ArcGIS 9.3., 
ENVI 4. 7., IDRISI Andes 15.0, mapové servery). Výzkum ukazuje možnosti uplatnění moderních metod při sledování vývoje posttěžební krajiny.  
 
Annotation 
The map collection contains 7 thematic maps, which represent the Ruzodol dump development in the years 1986, 1995 and 2005. This is an area affected by 
lignite mining.  Regeneration of the area after minig has been realized using different types of reclamation mainly afforestation, hydrological and other 
reclamations. The aim of the research is to monitor the Ruzodol dump development during reclamation processes. Land cover type, amount of green 
biomass, surface temperature and wetness of land cover represent the selected parameters, relevant to the assessment of ecological functioning of 
landscape, in terms of solar energy dissipation. The assessment was based on Landsat TM satellite images processing. All data analyses were processed by 
remote sensing methods and GIS technologies (ArcGIS 9.3., ENVI 4. 7., IDRISI Andes 15.0, map servers). The research present possible use of modern 
methods in monitoring development of post-mining landscape. 
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Poděkování 
Mapový soubor byl vytvořen za pomoci grantu FŽP ČZU 42300/1312/3119 Analýza vývoje krajiny na základě hodnocení dat dálkového průzkumu Země. 
Družicové snímky byly zapůjčeny od společnosti ENKI o.p.s. Třeboň ● Data o rekultivacích poskytla Litvínovská uhelná a.s. ● Software ENVI 4.7. zapůjčila 
společnost ARCDATA Praha s.r.o.  















 


