
Využití dat leteckého laserového skenování  
k detekci agrárních forem reliéfu v Krkonoších

Abstrakt

Práce se zabývá možností využití dat leteckého laserového skenování k detekci agrárních  
forem reliéfu v  Krkonoších. Hlavní metodou výzkumu je analýza digitálního modelu  
terénu a povrchu v oblasti Krkonoš v softwaru ArcGIS 10.0. Analýza je založena na spe-
cifických funkcích v softwaru ArcGIS (Slope, Curvature), a dále byla využita kombinace  
rastrů stínovaného reliéfu, což vedlo k detekci dalších agrárních tvarů. Pro ověření přes-
nosti detekce agrárních tvarů byla provedena následná terénní verifikace. S ohledem 
na výsledky terénního průzkumu a hodnocení přesnosti mohou být výsledky označeny 
jako velmi uspokojivé. Správa Krkonošského národního parku může výstupy výzkumu 
využít pro kvantifikaci agrárních tvarů, k  jejich ochraně, případně dalšímu výzkumu 
a managementu.
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